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   » Caraterização das Atividades propostas para o Plano Anual de Atividades do Agrupamento. 

Propostas   Local de realização   Área Educativa   Tipo 

Total 

729 
 

  

 
Total Percentagem 

Saída 225 30,9 

Interna 504 69,1 
 

 

 
Total Percentagem 

Ed. Multimédia 2 0,3 

Ed. Literária 81 11,1 

Ed. Desportiva 47 6,4 

Ed. Científica 75 10,3 

Ed. Artística 77 10,6 

Ed. Ambiental 102 14 

Ed. Social 177 24,3 

Ed. Histórica 20 2,7 

Ed. Musical 26 3,6 

Ed. Para a saúde 91 12,5 

Desenvolvimento pessoal e profissional 18 2,5 

Outra 13 1,8 
 

 

 
Total Percentagem 

Assembleia 1 0,1 

Palestra 15 2,1 

Prática simulada 9 1,2 

AEC 71 9,7 

AAAF 9 1,2 

CAF 7 1 

Visita de estudo 113 15,5 

Comemoração 115 15,8 

Convívio 53 7,3 

Feira 7 1 

Tertúlia 3 0,4 

Exposição 25 3,4 

Formação contínua 31 4,3 

Projeto 182 25 

Concurso 43 5,9 

Formação Prática/Desportiva 19 2,6 

Outro 26 3,6 
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   » Distribuição das atividades propostas por estrutura proponente. 

Estrutura Propostas 

E. B. de Feira Nova 60 

E. B. de Vila 52 

E. B. de Portela 60 

E. B. de Fonteleite 57 

E. B. de Querelêdo 48 

JI de Giesta 33 

E. B. da Estação 52 

E. B. nº1 de Giesta 43 

E. B. nº1 de Cerro 42 

E. B. nº2 de Cerro 44 

GD de Português 8 

GD de Inglês 5 

GD de Francês 6 

 

 

 

 

 

 

 

Estrutura Propostas 

GD de História e Geografia de 

Portugal 

3 

GD de História 7 

GD de Geografia 10 

GD de EMRC 1 

GD de Ciências Naturais 7 

GD de Ciências Físico Químicas 11 

GD de Matemática 7 

GD de Educação Musical 7 

GD de Educação Física 7 

GD de Educação Tecnológica 3 

GD de Educação Visual 12 

Coordenação pedagógica 10 

Departamento da Educação 

Especial 

2 

Bibliotecas 26 

 

 

 

 

 

 

Estrutura Propostas 

Departamento de Formação 6 

Programa de Educação para a 

Saúde 

5 

Oficina Artística 2 

Centro de recursos eletrónicos 3 

Projeto Integrado de Educação 

para a Ciência 

19 

Clube de Desporto Escolar 12 

Projeto Eco-Escolas 26 

Serviços de Psicologia e 

Orientação 

12 

APEE da EBS do Coronado e 

Castro 

1 

Clube de Teatro 2 

Clube Europeu 7 

Clube da Proteção Civil e 

Ambiente 

11 

 

Total: 729 
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   » Lista e contextualização educativa dos projetos em desenvolvimento. 

- Bibliotecas 

Coordenador(a): Mónica Ferraz Loureiro 

Este projeto está enquadrado no programa definido pela Rede de Bibliotecas Escolares (RBE) a nível nacional e tem subjacente a legislação daí decorrente. Tendo 

sempre como referente os objetivos do projeto educativo do agrupamento e os domínios de avaliação propostos pelo Modelo de Avaliação das Bibliotecas Escolares 

da RBE (Rede de Bibliotecas Escolares), as atividades dinamizadas no âmbito deste projeto visam constituir a biblioteca escolar como um espaço agregador de 

conhecimento, recursos diversificados e implicados na mudança das práticas educativas, no suporte às aprendizagens, no apoio ao currículo, no desenvolvimento da 

literacia da informação, tecnológica e digital, na formação de leitores críticos e na construção da cidadania, garantindo serviços de biblioteca a todas as escolas do 

agrupamento, através da promoção das literacias da informação, da leitura, do apoio ao currículo, das parcerias com projetos dentro e fora da escola e do agrupamento 

e da atualização e gestão da coleção e do fundo documental. 

- Centro de recursos eletrónicos 

Coordenador(a): António Monteiro Silva 

O Centro de Recursos Eletrónicos visa, de acordo com o Projeto Educativo do Agrupamento, manter a comunidade educativa em contacto com as atividades 

realizadas e a realizar, através da manutenção da sua página da Internet e da aplicação Twitter. Pretende ainda facilitar aos docentes e discentes, um depositório de 

ferramentas on-line através da manutenção e atualização da sua plataforma Moodle. 

- Clube da Proteção Civil e Ambiente 

Coordenador(a): Mário Dias Moreira 

O Clube de Proteção Civil e Ambiente pretende desenvolver um conjunto de actividades, destinadas a toda a comunidade escolar, em articulação com um conjunto de 

agentes e entidades integradas ou não no nosso Agrupamento. Tem como objetivo global “Contribuir para a formação de cidadãos conscientes e ativos, promovendo a 

educação para um desenvolvimento sustentável”. Pretende operar em três dimensões: Prevenção Rodoviária e Catástrofes Naturais; Promoção e Sensibilização para a 

Preservação do Ambiente; Educar para o Consumo. São objetivos gerais do Clube de Proteção Civil e Ambiente: •Informar a comunidade escolar sobre os riscos 

coletivos, envolvendo-a na construção de uma cultura de segurança; •Preparar a comunidade educativa sobre os procedimentos corretos a adotar em situações de 

emergência; •Educar para a prevenção e minimização de riscos; •Promover uma cidadania ativa e participante; •Sensibilizar os alunos para a proteção civil, 

conhecendo os seus protagonistas e intervenientes; •Identificar riscos naturais e tecnológicos e adquirir hábitos de segurança; •Promover atitudes e comportamentos 

adequados em situações de emergência; •Desenvolver uma consciência ecológica para a preservação do ambiente e fomentar a adoção de boas práticas ambientais, 

mantendo a escola limpa; •Sensibilizar a comunidade educativa para o consumo racional da energia eléctrica, gás e água e consumo de uma forma geral; •Promover a 

eficiência energética. 
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- Clube de Desporto Escolar 

Coordenador(a): Marcela Leopoldina Rodrigues Peixoto 

" - O Desporto Escolar constitui uma das vertentes de atuação do Ministério da Educação e Ciência com maior transversalidade no sistema educativo, desenvolvendo 

atividades desportivas de complemento curricular, intra e interescolares, dirigidas aos agrupamentos de escolas e escolas não agrupadas. - O Desporto Escolar é o 

conjunto de práticas lúdico-desportivas e de formação com objeto desportivo, desenvolvidas como complemento curricular e de ocupação dos tempos livres, num 

regime de liberdade de participação e de escolha,integradas no plano de atividade da escola e coordenadas no âmbito do sistema educativo. - O Desporto Escolar deve 

basear-se num sistema aberto de modalidades e de práticas desportivas que serão organizadas de modo a integrar harmoniosamente as dimensões próprias desta 

atividade, designadamente o ensino, o treino, a recreação e a competição. - Do ponto de vista funcional, o Desporto Escolar operacionaliza-se em duas vertentes 

complementares: uma, referente à dinamização de atividades desportivas realizadas internamente em cada agrupamento de escolas ou escola não agrupada; e outra, 

referente à atividade desportiva desenvolvida por grupos-equipa. Os grupos-equipa são organizados por escalão/género ou num escalão único e envolvem-se em 

competições interescolas com um nível de competitividade crescente".(Programa do Desporto Escolar 2013/2017) 

- Clube de Teatro 

Coordenador(a): Maria Teresa Crespo Pereira Dias Moreira Trindade 

O Clube de Teatro visa, de acordo com o Projeto Educativo do Agrupamento, a valorização da arte na educação e no ensino e a promoção de valores de solidariedade. 

Os objetivos pretendidos são melhorar o ambiente escolar dentro e fora das salas de aula, promover hábitos de leitura, contribuir para o desenvolvimento da 

autoestima, da confiança e da autonomia, melhorar a relação interpessoal, desenvolver o espírito crítico, a autonomia, o sentido de responsabilidade e a capacidade de 

intervir, promover o trabalho em equipa, o espírito de partilha e o respeito pelas normas básicas de convivência em grupo e atitudes de diálogo, compreensão e 

tolerância, possibilitar de uma forma lúdica, através dos temas selecionados, a interiorização de valores como o respeito pelo ambiente, a tolerância, a amizade, a 

cidadania europeia, entre outros, melhorar a participação dos Pais e Encarregados de Educação na vida escolar, contribuir para o enriquecimento cultural de toda a 

comunidade educativa através, por exemplo, de peças que divulguem a vida e a obra de personalidades históricas ou factos históricos e colaborar com as várias 

estruturas educativas (clubes, Departamentos, etc.) e instituições locais. 

- Clube Europeu 

Coordenador(a): Lucília Marques Assunção 

O Clube Europeu do Agrupamento de Escolas de Coronado e Castro é um projeto integrado na Coordenação da Rede Nacional de Clubes Europeus, que tem como 

objetivo principal dinamizar atividades no domínio da educação europeia. Assim, a criação deste clube tem como principal objetivo dar a conhecer à comunidade 

escolar os países, símbolos, instituições e valores da União Europeia, bem como a diversidade e heterogeneidade cultural europeias. Pretende-se que as atividades do 

clube possam contribuir para o desenvolvimento de uma cidadania europeia participada, promovendo a coesão social, a compreensão da diversidade e a aceitação 

multicultural, favorecendo o respeito pelos direitos humanos. 

 

 



Página 6 de 451 

- Departamento de Formação 

Coordenador(a): Maria Fernanda Moreira da Silva Santos 

A Secção de Formação do Agrupamento de Escolas de Coronado e Castro tem como finalidade, através da concretização do seu Plano de Formação, corresponder às 

necessidades de desenvolvimento da organização escolar, bem como às necessidades de formação contínua dos seus profissionais, dando cumprimento às prioridades 

e metas estabelecidas nos documentos orientadores do agrupamento, em particular no Projeto Educativo. 

- Oferta Complementar 

Coordenador(a): Sanches Barros 

A prática da cidadania constitui um processo participado, individual e coletivo, que apela à reflexão e à ação sobre os problemas sentidos por cada um e pela 

sociedade. O exercício da cidadania implica, por parte de cada indivíduo e daqueles com quem interage, uma tomada de consciência, cuja evolução acompanha as 

dinâmicas de intervenção e transformação social. A cidadania traduz-se numa atitude e num comportamento, num modo de estar em sociedade que tem como 

referência os direitos humanos, nomeadamente os valores da igualdade, da democracia e da justiça social. Enquanto processo educativo, a educação para a cidadania 

visa contribuir para a formação de pessoas responsáveis, autónomas, solidárias, que conhecem e exercem os seus direitos e deveres em diálogo e no respeito pelos 

outros, com espírito democrático, pluralista, crítico e criativo. 

- Oficina Artística 

Coordenador(a): Maria da Conceição Venâncio Magalhães 

A oficina artística tem como principais objetivos a vivência e experiência de atividades plásticas mais aprofundadas que dentro da planificação da disciplina de 

educação visual, não é possível explorar. Pretende-se que haja um conhecimento prático com vários materiais e técnicas e um conhecimento teórico sobre a arte em 

geral através de vídeos e livros. Conhecer a existência de museus mais emblemáticos com pesquisa na internet. 

- Oficina Musical 

Coordenador(a): José Ernesto Coelho Tavares 

O projeto “ Oficina de Música” é dirigido aos alunos e a sua criação surgiu no âmbito da Área disciplinar de Educação Musical, para permitir a possibilidade de 

alunos da escola disporem de um meio de valorização cultural veiculado pela prática musical em tempos e espaços disponíveis. Os objetivos deste projeto são: 1- 

Promover o gosto pela prática musical. 2- Desenvolver a cultura musical. 3- Desenvolver a sensibilidade estética. 4- Construir um reportório de peças musicais 

compatíveis com as possibilidades de execução instrumental/vocal que o nível de conhecimentos e de progressão dos alunos permitam. 5- Perspetivar um percurso de 

exigência qualitativa de molde a permitir criar a possibilidade de apresentação pública no final do ano letivo com os trabalhos mais relevantes. 6- Acima de tudo, criar 

oportunidades de construção cultural e de desenvolvimento intelectual duma forma em que o prazer de aprender esteja sempre presente. 
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- Programa de Educação para a Saúde 

Coordenador(a): Maria Alice Ribeiro da Cunha da Silva Vieira 

O Projeto da Educação para a Saúde tem como finalidade dotar as crianças e jovens de conhecimentos, atitudes e valores que os ajudem a fazer opções e a tomar 

decisões adequadas à sua saúde e ao seu bem-estar físico, social e mental, bem como à saúde dos que os rodeiam, conferindo-lhes assim um papel interventivo. São 

temáticas base deste projeto, as seguintes: Saúde Mental e Prevenção da Violência, Educação Alimentar e Atividade Física; Comportamentos Aditivos e 

Dependências; e Afetos e Educação para a Sexualidade. 

- Projeto Integrado de Educação para a Ciência 

Coordenador(a): Albina Manuela Teixeira da Costa 

O Projeto, dirige-se aos alunos de todos os graus de educação e ensino. Através do mesmo, pretende-se: desenvolver o espírito e a curiosidade científica; estimular o 

apreço pelos fenómenos naturais e pela interpretação do meio físico em que estão integrados; transmitir conhecimentos de forma interativa; fomentar conhecimentos 

adquiridos (ou em aquisição) nas áreas curriculares de cariz científico; estimular e incentivar a criatividade e a imaginação; desenvolver atitudes de autonomia, rigor e 

objetividade; promover as relações inter-pessoais. As estratégias a implementar, passarão pela realização de oficinas laboratoriais e de atividades que levem à 

consecução dos objetivos inerentes ao Projeto, tendo como principal linha de orientação, a ligação das atividades realizadas, com a componente curricular das 

disciplinas de cariz científico. 
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   » Listagem das atividades. 

 

Plano Anual de Atividades: 2018/19  

Atividades propostas - Listagem 

Ordenado por Estrutura proponente e Referência 

Estrutura 

proponente 
Referência Nome Descrição Objetivos 

Local de 

realização 

Finalidade 

educativa 
Tipo Coordenador 

 

E. B. de Feira 

Nova 

229 Dia Mundial da 

Música - Pré-escolar 

As crianças irão 

participar, na escola, em 

jogos e outras tarefas 

musicais relacionadas 

com a temática da 

música enquanto 

linguagem universal. 

- Favorecer o contacto com 

uma forma de expressão 

universal - a música; - 

Promover o contacto com 

diferentes instrumentos. 

Interna Ed. Musical Comemoração Helena Maria 

Arruda 

Mesquita 

Maciel 

Articulação com o Projeto educativo do Agrupamento 

 
Meta específica 7 - Promoção da diferenciação pedagógica e a diversidade. 

 

Objetivo 20 - Valorizar as Orientações Curriculares para a Educação Pré-escolar e as respetivas metas na organização de uma pedagogia estruturada respeitando o 

carater lúdico. 

 

 
Meta específica 9 - Promoção de práticas de metodologias ativas e experimentais. 

 

Objetivo 34 - Valorizar as várias aprendizagens e vivências dos alunos realizadas em diversos contextos, integrando-as na sala de aula. 

 

 
Meta específica 10 - Valorização da Arte e o Desporto na educação e ensino. 

 

Objetivo 37 - Dinamizar as Oficinas Artísticas e Musicais. 

Objetivo 39 - Promover a intervenção artística na comunidade escolar. 

 
 

E. B. de Feira 

Nova 

230 Dia de S. Martinho - Comemoração do dia 

de S. Martinho: 

distribuição de castanhas 

aos alunos e realização 

de jogos tradicionais. 

Envolver a comunidade 

educativa em atividades 

escolares; Criar gosto pelas 

tradições populares. 

Interna Ed. Social Convívio Joana 

Oliveira do 

Carmo Caeiro 

http://paa.pt/gestao/ver2.asp?ref=229
http://paa.pt/gestao/ver2.asp?ref=230
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Articulação com o Projeto educativo do Agrupamento 

 
Meta específica 5 - Promoção do trabalho cooperativo dos docentes. 

 

Objetivo 17 - Promover, anualmente, 20% de atividades de articulação intra e/ou inter departamental, incluídas no Plano Anual de Atividades. 

 

 
Meta específica 6 - Articulação entre ciclos. 

 

Objetivo 18 - Concretizar quatro projetos/atividades aglutinadoras que integrem o pré-escolar e/ou um ou mais ciclos e/ou secundário. 

 
 

E. B. de Feira 

Nova 

231 Dia Mundial da 

Alimentação 

As crianças/alunos vão 

vivenciar este dia com 

tarefas relacionadas com 

a temática da 

alimentação saudável. 

Vão aprender canções , 

fazer poemas e 

rimas,explorar histórias, 

partilhando entre si os 

conhecimentos que já 

possuem e adquirindo 

novos saberes. 

- Sensibilizar para a 

importância da alimentação 

na saúde; - Promover a 

partilha de conhecimentos 

entre toda a comunidade 

escolar acerca do tema. 

Interna Ed. Para a saúde Comemoração António João 

Proença 

Gomes 

Articulação com o Projeto educativo do Agrupamento 

 
Meta específica 5 - Promoção do trabalho cooperativo dos docentes. 

 

Objetivo 17 - Promover, anualmente, 20% de atividades de articulação intra e/ou inter departamental, incluídas no Plano Anual de Atividades. 

 

 
Meta específica 6 - Articulação entre ciclos. 

 

Objetivo 18 - Concretizar quatro projetos/atividades aglutinadoras que integrem o pré-escolar e/ou um ou mais ciclos e/ou secundário. 

Objetivo 19 - Desenvolver duas atividades, por ano letivo, que integrem alunos do pré-escolar, do Ensino Básico e/ou Ensino Secundário, com proximidade de 

transição, ano de escolaridade ou de estabelecimento. 

 
 

E. B. de Feira 

Nova 

232 Feira de 

Outono/Magusto - 1.º 

- Comemoração do dia 

de S. Martinho: 

Envolver a comunidade 

educativa em atividades 

Interna Ed. Social Feira Mónica 

Patrícia da 

http://paa.pt/gestao/ver2.asp?ref=231
http://paa.pt/gestao/ver2.asp?ref=232
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ciclo distribuição de castanhas 

aos alunos e realização 

de jogos tradicionais; - 

Realização de uma 

venda de produtos do 

outono no espaço escolar 

com vista ao 

reconhecimento e 

manutenção das 

tradições locais e ao 

envolvimento da 

comunidade educativa. 

escolares; Criar gosto pelas 

tradições populares. 

Silva Costa 

Articulação com o Projeto educativo do Agrupamento 

 
Meta específica 5 - Promoção do trabalho cooperativo dos docentes. 

 

Objetivo 17 - Promover, anualmente, 20% de atividades de articulação intra e/ou inter departamental, incluídas no Plano Anual de Atividades. 

 

 
Meta específica 6 - Articulação entre ciclos. 

 

Objetivo 18 - Concretizar quatro projetos/atividades aglutinadoras que integrem o pré-escolar e/ou um ou mais ciclos e/ou secundário. 

 
 

E. B. de Feira 

Nova 

233 Dia Nacional do 

Pijama 

As crianças virão de casa 

vestidas com os seus 

pijamas . Com este gesto 

lembrarão Aos mais 

crescidos o seu direito a 

crescer em segurança e 

felizes numa família. 

Trabalhar valores e 

capacidades relacionadas 

com a solidariedade e 

cidadania. 

Interna Ed. Social Formação 

contínua 

Helena Maria 

Arruda 

Mesquita 

Maciel 

Articulação com o Projeto educativo do Agrupamento 

 
Meta específica 9 - Promoção de práticas de metodologias ativas e experimentais. 

 

Objetivo 33 - Dinamizar iniciativas, visitas de estudo e exposições, que contribuam para o enriquecimento cultural/artístico dos alunos. 

 

 
Meta específica 20 - Promoção de valores de solidariedade. 

 

http://paa.pt/gestao/ver2.asp?ref=233
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Objetivo 63 - Concretizar projetos promotores de solidariedade face à diferença. 

Objetivo 64 - Promover uma cultura de abertura ao meio local e ao mundo, alicerçada numa educação para a paz, solidariedade, saúde e ambiente. 

 
 

E. B. de Feira 

Nova 

235 Atividade de 

encerramento do 1º 

período - 1.º ciclo 

Ida ao Teatro - Promover vivências 

diversificadas; - Promover 

hábitos culturais; 

Saída Ed. Social Convívio António João 

Proença 

Gomes 

Articulação com o Projeto educativo do Agrupamento 

 
Meta específica 5 - Promoção do trabalho cooperativo dos docentes. 

 

Objetivo 17 - Promover, anualmente, 20% de atividades de articulação intra e/ou inter departamental, incluídas no Plano Anual de Atividades. 

 

 
Meta específica 20 - Promoção de valores de solidariedade. 

 

Objetivo 64 - Promover uma cultura de abertura ao meio local e ao mundo, alicerçada numa educação para a paz, solidariedade, saúde e ambiente. 

 
 

E. B. de Feira 

Nova 

237 Desfile de Carnaval na 

Trofa 

Os alunos irão participar 

fantasiados num cortejo, 

organizado pela Câmara 

Municipal da Trofa. 

Preservar tradições, usos e 

costumes desta época do 

ano. 

Saída Ed. Social Concurso Sónia 

Alexandra 

Moreira 

Coelho 

Articulação com o Projeto educativo do Agrupamento 

 
Meta específica 6 - Articulação entre ciclos. 

 

Objetivo 19 - Desenvolver duas atividades, por ano letivo, que integrem alunos do pré-escolar, do Ensino Básico e/ou Ensino Secundário, com proximidade de 

transição, ano de escolaridade ou de estabelecimento. 

 
 

E. B. de Feira 

Nova 

238 Desfile de Carnaval do 

Coronado 

Com o apoio da 

Associação de Pais da 

E.B. de Feira Nova, as 

crianças participarão no 

desfile de carnaval pelas 

ruas da comunidade. 

Incentivar a vivência de 

tradições e momentos de 

partilha dessas tradições; 

Promover a relação e o 

trabalho colaborativo entre 

diferentes parceiros da 

comunidade educativa; 

Favorecer o contacto das 

crianças com diferentes 

Saída Ed. Social Comemoração Sónia 

Alexandra 

Moreira 

Coelho 

http://paa.pt/gestao/ver2.asp?ref=235
http://paa.pt/gestao/ver2.asp?ref=237
http://paa.pt/gestao/ver2.asp?ref=238
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espaços relacionais. 

Articulação com o Projeto educativo do Agrupamento 

 
Meta específica 6 - Articulação entre ciclos. 

 

Objetivo 19 - Desenvolver duas atividades, por ano letivo, que integrem alunos do pré-escolar, do Ensino Básico e/ou Ensino Secundário, com proximidade de 

transição, ano de escolaridade ou de estabelecimento. 

 
 

E. B. de Feira 

Nova 

239 Visita de Estudo ao 

Jardim Zoológico da 

Maia 

Visita de Estudo ao 

Jardim Zoológico da 

Maia, onde os alunos 

poderão realizar 

atividades diversificadas, 

entre elas o contacto com 

diversas espécies de 

animais, conhecendo as 

características de cada 

um. 

- Contactar com o meio 

envolvendo através de 

atividades lúdicas; - 

Interiorizar regras de 

convivência, em grupo e na 

sociedade; - Complementar 

os programas educativos, 

especialmente, na área de 

estudo do meio. 

Saída Ed. Ambiental Visita de estudo Joana 

Oliveira do 

Carmo Caeiro 

Articulação com o Projeto educativo do Agrupamento 

 
Meta específica 9 - Promoção de práticas de metodologias ativas e experimentais. 

 

Objetivo 31 - Dinamizar atividades que promovam o desenvolvimento do espírito crítico, da curiosidade e da literacia científicas. 

Objetivo 32 - Dinamizar atividades que conduzam à consolidação e/ou à ampliação de conhecimentos científicos, tornando os conteúdos programáticos mais 

significativos. 

Objetivo 33 - Dinamizar iniciativas, visitas de estudo e exposições, que contribuam para o enriquecimento cultural/artístico dos alunos. 

Objetivo 34 - Valorizar as várias aprendizagens e vivências dos alunos realizadas em diversos contextos, integrando-as na sala de aula. 

 
 

E. B. de Feira 

Nova 

240 Visita de estudo ao 

Planetário - Porto. 

Os alunos irão observar 

os planetas. 

Formar para a cidadania; 

Conhecer e participar com 

responsabilidade em locais 

diferentes; Proporcionar aos 

alunos aprendizagens fora 

do contexto escola. 

Saída Ed. Científica Visita de estudo António João 

Proença 

Gomes 

Articulação com o Projeto educativo do Agrupamento 

 
Meta específica 9 - Promoção de práticas de metodologias ativas e experimentais. 

 

http://paa.pt/gestao/ver2.asp?ref=239
http://paa.pt/gestao/ver2.asp?ref=240
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Objetivo 32 - Dinamizar atividades que conduzam à consolidação e/ou à ampliação de conhecimentos científicos, tornando os conteúdos programáticos mais 

significativos. 

Objetivo 33 - Dinamizar iniciativas, visitas de estudo e exposições, que contribuam para o enriquecimento cultural/artístico dos alunos. 

Objetivo 34 - Valorizar as várias aprendizagens e vivências dos alunos realizadas em diversos contextos, integrando-as na sala de aula. 

 
 

E. B. de Feira 

Nova 

241 Centro de Ciência 

Viva 

Nesta atividade os 

alunos terão a 

possibilidade de explorar 

conhecimentos novos e 

realizar experiências 

para verificar a 

existência de água no 

corpo humano e no 

sangue. 

Promover o conhecimento, 

a cultura da inovação e a 

investigação científica e 

tecnológica. Alargar o 

campo experiencial do 

aluno. 

Saída Ed. Científica Visita de estudo Sónia 

Alexandra 

Moreira 

Coelho 

Articulação com o Projeto educativo do Agrupamento 

 
Meta específica 9 - Promoção de práticas de metodologias ativas e experimentais. 

 

Objetivo 31 - Dinamizar atividades que promovam o desenvolvimento do espírito crítico, da curiosidade e da literacia científicas. 

Objetivo 32 - Dinamizar atividades que conduzam à consolidação e/ou à ampliação de conhecimentos científicos, tornando os conteúdos programáticos mais 

significativos. 

Objetivo 33 - Dinamizar iniciativas, visitas de estudo e exposições, que contribuam para o enriquecimento cultural/artístico dos alunos. 

Objetivo 34 - Valorizar as várias aprendizagens e vivências dos alunos realizadas em diversos contextos, integrando-as na sala de aula. 

 
 

E. B. de Feira 

Nova 

242 Visita de Estudo ao 

World of 

Discoveries_Porto. 

Visita de Estudo ao 

World of 

Discoveries_Porto. 

Museu interativo e 

parque temático 

dedicado à fantástica 

odisseia dos 

Descobrimentos. 

- Estimular a curiosidade 

natural dos alunos e educar 

para a preservação do nosso 

património histórico e 

sociocultural; - Interiorizar 

regras de convivência, em 

grupo e na sociedade; - 

Complementar os 

programas educativos, 

especialmente, na disciplina 

de estudo do meio. 

Saída Ed. Histórica Visita de estudo Paula 

Alexandra 

Rodrigues 

Izeda do 

Nascimento 

Articulação com o Projeto educativo do Agrupamento 

 
Meta específica 9 - Promoção de práticas de metodologias ativas e experimentais. 

http://paa.pt/gestao/ver2.asp?ref=241
http://paa.pt/gestao/ver2.asp?ref=242
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Objetivo 31 - Dinamizar atividades que promovam o desenvolvimento do espírito crítico, da curiosidade e da literacia científicas. 

Objetivo 32 - Dinamizar atividades que conduzam à consolidação e/ou à ampliação de conhecimentos científicos, tornando os conteúdos programáticos mais 

significativos. 

Objetivo 33 - Dinamizar iniciativas, visitas de estudo e exposições, que contribuam para o enriquecimento cultural/artístico dos alunos. 

Objetivo 34 - Valorizar as várias aprendizagens e vivências dos alunos realizadas em diversos contextos, integrando-as na sala de aula. 

 
 

E. B. de Feira 

Nova 

243 Atividade de 

encerramento do 2º 

período / Festa da 

Primavera Pré-escolar 

Realização da 5ª edição 

da festa da primavera, 

onde serão 

desenvolvidas várias 

atividades.Também 

serão expostos trabalhos 

realizados pelos alunos. 

Investir numa educação 

para os valores e promover 

a interação entre a escola e 

a comunidade escolar. 

Interna Ed. Social Convívio Helena Maria 

Arruda 

Mesquita 

Maciel 

Articulação com o Projeto educativo do Agrupamento 

 
Meta específica 5 - Promoção do trabalho cooperativo dos docentes. 

 

Objetivo 17 - Promover, anualmente, 20% de atividades de articulação intra e/ou inter departamental, incluídas no Plano Anual de Atividades. 

 

 
Meta específica 6 - Articulação entre ciclos. 

 

Objetivo 19 - Desenvolver duas atividades, por ano letivo, que integrem alunos do pré-escolar, do Ensino Básico e/ou Ensino Secundário, com proximidade de 

transição, ano de escolaridade ou de estabelecimento. 

 

 
Meta específica 24 - Aumento do envolvimento no percurso escolar por parte dos alunos e dos pais e encarregados de educação. 

 

Objetivo 80 - Promover a imagem da escola junto da comunidade, de modo a que seja reconhecido o seu papel como parceira no desenvolvimento social e cultural 

da comunidade envolvente. 

 
 

E. B. de Feira 

Nova 

244 Visita de Estudo dos 

Finalistas 

Viagem de Finalistas à 

Kidzania - Lisboa 

Festejar os quatro anos de 

convivência na turma; 

Conviver de forma lúdica. 

Saída Ed. Social Visita de estudo Paula 

Alexandra 

Rodrigues 

Izeda do 

Nascimento 

Articulação com o Projeto educativo do Agrupamento 

http://paa.pt/gestao/ver2.asp?ref=243
http://paa.pt/gestao/ver2.asp?ref=244
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Meta específica 20 - Promoção de valores de solidariedade. 

 

Objetivo 64 - Promover uma cultura de abertura ao meio local e ao mundo, alicerçada numa educação para a paz, solidariedade, saúde e ambiente. 

 

 
Meta específica 26 - Melhoria do ambiente escolar, dentro e fora das salas de aula. 

 

Objetivo 90 - Organizar atividades promotoras de um ambiente escolar mais inclusivo. 

 
 

E. B. de Feira 

Nova 

245 Visita de estudo de 

final de ano 

As crianças /alunos farão 

atividades lúdico-

desportivas, ao ar livre. 

Conviver em grupo e 

praticar diferentes 

atividades desportivas. 

Saída Ed. Social Visita de estudo António João 

Proença 

Gomes 

Articulação com o Projeto educativo do Agrupamento 

 
Meta específica 5 - Promoção do trabalho cooperativo dos docentes. 

 

Objetivo 17 - Promover, anualmente, 20% de atividades de articulação intra e/ou inter departamental, incluídas no Plano Anual de Atividades. 

 

 
Meta específica 6 - Articulação entre ciclos. 

 

Objetivo 18 - Concretizar quatro projetos/atividades aglutinadoras que integrem o pré-escolar e/ou um ou mais ciclos e/ou secundário. 

 
 

E. B. de Feira 

Nova 

246 Dia Mundial da 

Criança 

Os alunos irão ao longo 

do dia realizar diversas 

atividades propostas para 

a comemoração do dia 

mundial da criança. 

Comemorar o dia da 

Criança; Promover a 

articulação entre ciclos; 

Preservar as tradições. 

Interna Ed. Social Comemoração Helena Maria 

Arruda 

Mesquita 

Maciel 

Articulação com o Projeto educativo do Agrupamento 

 
Meta específica 6 - Articulação entre ciclos. 

 

Objetivo 19 - Desenvolver duas atividades, por ano letivo, que integrem alunos do pré-escolar, do Ensino Básico e/ou Ensino Secundário, com proximidade de 

transição, ano de escolaridade ou de estabelecimento. 

 

 
Meta específica 26 - Melhoria do ambiente escolar, dentro e fora das salas de aula. 

http://paa.pt/gestao/ver2.asp?ref=245
http://paa.pt/gestao/ver2.asp?ref=246
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Objetivo 90 - Organizar atividades promotoras de um ambiente escolar mais inclusivo. 

 
 

E. B. de Feira 

Nova 

247 Assembleia de Escola Plenário de alunos, com 

debate sobre os assuntos 

previamente propostos 

em assembleia de turma, 

seguido de apresentação 

de estratégias de 

melhoria. 

Fomentar a consciência 

social e cidadania em 

ambiente escolar. 

Interna Ed. Social Formação 

contínua 

Sónia 

Alexandra 

Moreira 

Coelho 

Articulação com o Projeto educativo do Agrupamento 

 
Meta específica 17 - Garantir aos alunos momentos de autoavaliação indutores de autonomia e de co-responsabilização. 

 

Objetivo 53 - Promover a discussão de direitos e de deveres do Estatuto do Aluno em todas as turmas. 

 

 
Meta específica 20 - Promoção de valores de solidariedade. 

 

Objetivo 62 - Integrar, na planificação de cada grupo/turma, uma ação anual de melhoria de qualidade da comunidade educativa, que valorize comportamentos 

cívicos. 

 
 

E. B. de Feira 

Nova 

248 Atividade de 

Encerramento do Ano 

Letivo 

A comemoração constará 

de atividades que serão 

apresentadas pelas 

crianças e alunos aos 

pais/encarregados de 

educação. Haverá a 

entrega de diplomas às 

crianças finalistas do pré 

escolar aos alunos do 4º 

ano e um lanche 

convívio. 

Desenvolver a socialização 

e aumentar a auto estima. 

Desenvolver a criatividade 

e imaginação. Promover a 

relação escola-família. 

Interna Ed. Social Convívio Helena Maria 

Arruda 

Mesquita 

Maciel 

Articulação com o Projeto educativo do Agrupamento 

 
Meta específica 5 - Promoção do trabalho cooperativo dos docentes. 

 

Objetivo 17 - Promover, anualmente, 20% de atividades de articulação intra e/ou inter departamental, incluídas no Plano Anual de Atividades. 

http://paa.pt/gestao/ver2.asp?ref=247
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Meta específica 6 - Articulação entre ciclos. 

 

Objetivo 18 - Concretizar quatro projetos/atividades aglutinadoras que integrem o pré-escolar e/ou um ou mais ciclos e/ou secundário. 

 

 
Meta específica 24 - Aumento do envolvimento no percurso escolar por parte dos alunos e dos pais e encarregados de educação. 

 

Objetivo 80 - Promover a imagem da escola junto da comunidade, de modo a que seja reconhecido o seu papel como parceira no desenvolvimento social e cultural 

da comunidade envolvente. 

 
 

E. B. de Feira 

Nova 

249 PRESSE Esta atividade está 

inserida na componente 

do currículo de Oferta 

Complementar, onde são 

realizadas tarefas do 

caderno PRESSE, no 

âmbito das áreas 

temáticas propostas 

naquele caderno. 

Desenvolver nos alunos 

competências básicas no 

âmbito da promoção da 

educação para a saúde - 

Educação Sexual em meio 

escolar. 

Interna Ed. Para a saúde Projeto Joana 

Oliveira do 

Carmo Caeiro 

Articulação com o Projeto educativo do Agrupamento 

 
Meta específica 18 - Desenvolver competências nos alunos que lhes permitam escolhas informadas e seguras no campo da saúde e da sexualidade. 

 

Objetivo 56 - Garantir que o Programa Regional de Educação Sexual em Saúde Escolar (PRESSE) é implementado efetivamente em todas as turmas. 

 
 

E. B. de Feira 

Nova 

250 PRESSE Esta atividade está 

inserida na componente 

do currículo de Oferta 

Complementar, onde são 

realizadas tarefas do 

caderno PRESSE, no 

âmbito das áreas 

temáticas propostas 

naquele caderno. 

Desenvolver nos alunos 

competências básicas no 

âmbito da promoção da 

educação para a saúde - 

Educação Sexual em meio 

escolar. 

Interna Ed. Para a saúde Projeto António João 

Proença 

Gomes 

Articulação com o Projeto educativo do Agrupamento 

 

http://paa.pt/gestao/ver2.asp?ref=249
http://paa.pt/gestao/ver2.asp?ref=250


Página 18 de 451 

Meta específica 18 - Desenvolver competências nos alunos que lhes permitam escolhas informadas e seguras no campo da saúde e da sexualidade. 

 

Objetivo 56 - Garantir que o Programa Regional de Educação Sexual em Saúde Escolar (PRESSE) é implementado efetivamente em todas as turmas. 

 
 

E. B. de Feira 

Nova 

251 PRESSE Esta atividade está 

inserida na componente 

do currículo de Oferta 

Complementar, onde são 

realizadas tarefas do 

caderno PRESSE, no 

âmbito das áreas 

temáticas propostas 

naquele caderno. 

Desenvolver nos alunos 

competências básicas no 

âmbito da promoção da 

educação para a saúde - 

Educação Sexual em meio 

escolar. 

Interna Ed. Para a saúde Projeto Sónia 

Alexandra 

Moreira 

Coelho 

Articulação com o Projeto educativo do Agrupamento 

 
Meta específica 18 - Desenvolver competências nos alunos que lhes permitam escolhas informadas e seguras no campo da saúde e da sexualidade. 

 

Objetivo 56 - Garantir que o Programa Regional de Educação Sexual em Saúde Escolar (PRESSE) é implementado efetivamente em todas as turmas. 

 
 

E. B. de Feira 

Nova 

252 PRESSE Esta atividade está 

inserida na componente 

do currículo de Oferta 

Complementar, onde são 

realizadas tarefas do 

caderno PRESSE, no 

âmbito das áreas 

temáticas propostas 

naquele caderno. 

Desenvolver nos alunos 

competências básicas no 

âmbito da promoção da 

educação para a saúde - 

Educação Sexual em meio 

escolar. 

Interna Ed. Para a saúde Projeto Paula 

Alexandra 

Rodrigues 

Izeda do 

Nascimento 

Articulação com o Projeto educativo do Agrupamento 

 
Meta específica 18 - Desenvolver competências nos alunos que lhes permitam escolhas informadas e seguras no campo da saúde e da sexualidade. 

 

Objetivo 56 - Garantir que o Programa Regional de Educação Sexual em Saúde Escolar (PRESSE) é implementado efetivamente em todas as turmas. 

 
 

E. B. de Feira 

Nova 

253 Passezinho – 

Programa de 

Alimentação Saudável 

As crianças vão poder 

experimentar de forma 

pedagógica mas 

- Fomentar hábitos de 

higiene e saúde; - Promover 

hábitos alimentares 

Interna Ed. Para a saúde Projeto Helena Maria 

Arruda 

Mesquita 

http://paa.pt/gestao/ver2.asp?ref=251
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em Saúde Escolar - 

Pré-escolar 

simultâneamente muito 

lúdica, alimentos, refletir 

na sua importância para 

a nossa saúde e bem 

estar, e vivenciar hábitos 

saudáveis (alimentares, 

cuidados de higiene e 

saúde...) 

saudáveis; - Favorecer 

experiências diversificadas 

no âmbito dos cuidados de 

saúde de forma lúdica. 

Maciel 

Articulação com o Projeto educativo do Agrupamento 

 
Meta específica 7 - Promoção da diferenciação pedagógica e a diversidade. 

 

Objetivo 20 - Valorizar as Orientações Curriculares para a Educação Pré-escolar e as respetivas metas na organização de uma pedagogia estruturada respeitando o 

carater lúdico. 

Objetivo 25 - Implementar estratégias diversificadas de acordo com aprendizagens prévias, ritmos, necessidades e desempenhos individuais, de modo a aumentar o 

sucesso escolar. 

 

 
Meta específica 23 - Reforço da interação com o meio aproveitando sinergias mútuas. 

 

Objetivo 73 - Manter e implementar protocolos e parcerias com instituições e entidades de referência em áreas como o ensino, a saúde, a cultura, a ciência e o lazer. 

Objetivo 74 - Manter a adesão aos programas nacionais/regionais em vigor envolvendo 70% das turmas. 

Objetivo 75 - Estabelecer parcerias de cooperação com diversas entidades da comunidade em projetos partilhados. 

 
 

E. B. de Feira 

Nova 

254 PASSE - Programa 

Alimentação Saudável 

em Saúde Escolar 

(EA1) 

Os alunos irão 

desenvolver atividades 

no âmbito da Educação 

Alimentar, Promoção da 

Saúde e da Expressão e 

Educação Física e 

Motora, Musical e 

Dramática. 

Desenvolver atividades 

promotoras de saúde 

baseadas nas 5 dimensões 

das escolas promotoras de 

saúde: organizacional, 

curricular, psicossocial, 

ecológica e comunitárias. 

Interna Ed. Para a saúde Projeto Joana 

Oliveira do 

Carmo Caeiro 

Articulação com o Projeto educativo do Agrupamento 

 
Meta específica 7 - Promoção da diferenciação pedagógica e a diversidade. 

 

Objetivo 26 - Integrar os diferentes saberes dando significado às aprendizagens realizadas, através do desenvolvimento de abordagens interdisciplinares e da 

articulação dos conteúdos disciplinares. 

 

http://paa.pt/gestao/ver2.asp?ref=254
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Meta específica 23 - Reforço da interação com o meio aproveitando sinergias mútuas. 

 

Objetivo 73 - Manter e implementar protocolos e parcerias com instituições e entidades de referência em áreas como o ensino, a saúde, a cultura, a ciência e o lazer. 

Objetivo 75 - Estabelecer parcerias de cooperação com diversas entidades da comunidade em projetos partilhados. 

 
 

E. B. de Feira 

Nova 

255 PASSE - Programa 

Alimentação Saudável 

em Saúde Escolar 

(EA1) 

Os alunos irão 

desenvolver atividades 

no âmbito da Educação 

Alimentar, Promoção da 

Saúde e da Expressão e 

Educação Física e 

Motora, Musical e 

Dramática. 

Desenvolver atividades 

promotoras de saúde 

baseadas nas 5 dimensões 

das escolas promotoras de 

saúde: organizacional, 

curricular, psicossocial, 

ecológica e comunitárias. 

Interna Ed. Para a saúde Projeto António João 

Proença 

Gomes 

Articulação com o Projeto educativo do Agrupamento 

 
Meta específica 7 - Promoção da diferenciação pedagógica e a diversidade. 

 

Objetivo 26 - Integrar os diferentes saberes dando significado às aprendizagens realizadas, através do desenvolvimento de abordagens interdisciplinares e da 

articulação dos conteúdos disciplinares. 

 

 
Meta específica 23 - Reforço da interação com o meio aproveitando sinergias mútuas. 

 

Objetivo 73 - Manter e implementar protocolos e parcerias com instituições e entidades de referência em áreas como o ensino, a saúde, a cultura, a ciência e o lazer. 

Objetivo 75 - Estabelecer parcerias de cooperação com diversas entidades da comunidade em projetos partilhados. 

 
 

E. B. de Feira 

Nova 

256 PASSE - Programa 

Alimentação Saudável 

em Saúde Escolar 

(EA1) 

Os alunos irão 

desenvolver atividades 

no âmbito da Educação 

Alimentar, Promoção da 

Saúde e da Expressão e 

Educação Física e 

Motora, Musical e 

Dramática. 

Desenvolver atividades 

promotoras de saúde 

baseadas nas 5 dimensões 

das escolas promotoras de 

saúde: organizacional, 

curricular, psicossocial, 

ecológica e comunitárias. 

Interna Ed. Para a saúde Projeto Sónia 

Alexandra 

Moreira 

Coelho 

Articulação com o Projeto educativo do Agrupamento 

 
Meta específica 7 - Promoção da diferenciação pedagógica e a diversidade. 

http://paa.pt/gestao/ver2.asp?ref=255
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Objetivo 26 - Integrar os diferentes saberes dando significado às aprendizagens realizadas, através do desenvolvimento de abordagens interdisciplinares e da 

articulação dos conteúdos disciplinares. 

 

 
Meta específica 23 - Reforço da interação com o meio aproveitando sinergias mútuas. 

 

Objetivo 73 - Manter e implementar protocolos e parcerias com instituições e entidades de referência em áreas como o ensino, a saúde, a cultura, a ciência e o lazer. 

Objetivo 75 - Estabelecer parcerias de cooperação com diversas entidades da comunidade em projetos partilhados. 

 
 

E. B. de Feira 

Nova 

257 PASSE - Programa 

Alimentação Saudável 

em Saúde Escolar 

(EA1) 

Os alunos irão 

desenvolver atividades 

no âmbito da Educação 

Alimentar, Promoção da 

Saúde e da Expressão e 

Educação Física e 

Motora, Musical e 

Dramática. 

Desenvolver atividades 

promotoras de saúde 

baseadas nas 5 dimensões 

das escolas promotoras de 

saúde: organizacional, 

curricular, psicossocial, 

ecológica e comunitárias. 

Interna Ed. Para a saúde Projeto Paula 

Alexandra 

Rodrigues 

Izeda do 

Nascimento 

Articulação com o Projeto educativo do Agrupamento 

 
Meta específica 7 - Promoção da diferenciação pedagógica e a diversidade. 

 

Objetivo 26 - Integrar os diferentes saberes dando significado às aprendizagens realizadas, através do desenvolvimento de abordagens interdisciplinares e da 

articulação dos conteúdos disciplinares. 

 

 
Meta específica 23 - Reforço da interação com o meio aproveitando sinergias mútuas. 

 

Objetivo 73 - Manter e implementar protocolos e parcerias com instituições e entidades de referência em áreas como o ensino, a saúde, a cultura, a ciência e o lazer. 

Objetivo 75 - Estabelecer parcerias de cooperação com diversas entidades da comunidade em projetos partilhados. 

 
 

E. B. de Feira 

Nova 

258 Leitura em Vai e Vem 

(Plano Nacional de 

Leitura) - Pré-escolar 

Leitura em Vai e Vem, é 

um projeto do Plano 

Nacional de Leitura para 

o Pré escolar, que 

promove a leitura em 

família, que se vai iniciar 

neste segundo período. 

-Estimular na criança o 

gosto pelos livros; - Criar e 

valorizar práticas 

pedagógicas que 

possibilitem a descoberta 

do prazer da leitura; -

Promover a leitura em 

Interna Ed. Literária Projeto Helena Maria 

Arruda 

Mesquita 

Maciel 

http://paa.pt/gestao/ver2.asp?ref=257
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Vai ser realizada 

semanalmente com um 

número estipulado de 

crianças da sala, que vão 

levar para casa uma 

história e uma folha de 

registo para elaborar 

junto com a família. 

Foram enviados também 

para casa vários 

documentos 

informativos que têm 

como objetivo informar 

sobre a importância dos 

livros, e informação para 

explicar como se vai 

processar esta leitura Vai 

Vem e as 

responsabilidades que 

isto acarreta, como seja 

preencher a folha de 

registo e enviá-la 

novamente para o jardim 

de infância. 

contexto familiar; -

Valorizar a leitura como um 

meio de informação de 

transmissão do saber e da 

cultura; -Estabelecer 

parcerias que proporcionem 

momentos de aquisição de 

competências no domínio 

da expressão oral e escrita; 

-Contribuir na aquisição de 

um espírito crítico e na 

interiorização de valores 

que promovam a cidadania 

Articulação com o Projeto educativo do Agrupamento 

 
Meta específica 7 - Promoção da diferenciação pedagógica e a diversidade. 

 

Objetivo 25 - Implementar estratégias diversificadas de acordo com aprendizagens prévias, ritmos, necessidades e desempenhos individuais, de modo a aumentar o 

sucesso escolar. 

 

 
Meta específica 23 - Reforço da interação com o meio aproveitando sinergias mútuas. 

 

Objetivo 75 - Estabelecer parcerias de cooperação com diversas entidades da comunidade em projetos partilhados. 

 
 

E. B. de Feira 

Nova 

259 Projeto Integrado de 

Educação para as 

Ciências. 

Realização de 

experiências no pré-

escolar. 

- Promover a literacia 

cientifica; - Desenvolver o 

gosto pela ciência; - 

Incentivar a 

Interna Ed. Científica Projeto Helena Maria 

Arruda 

Mesquita 

Maciel 

http://paa.pt/gestao/ver2.asp?ref=259
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experimentação; - 

Despertar a curiosidade , o 

gosto, o sentido de 

observação do mundo à sua 

volta e o interesse das 

crianças para os fenómenos 

no seu quotidiano. 

Articulação com o Projeto educativo do Agrupamento 

 
Meta específica 9 - Promoção de práticas de metodologias ativas e experimentais. 

 

Objetivo 29 - Dinamizar Oficinas de Ciência Experimental. 

Objetivo 31 - Dinamizar atividades que promovam o desenvolvimento do espírito crítico, da curiosidade e da literacia científicas. 

Objetivo 32 - Dinamizar atividades que conduzam à consolidação e/ou à ampliação de conhecimentos científicos, tornando os conteúdos programáticos mais 

significativos. 

Objetivo 33 - Dinamizar iniciativas, visitas de estudo e exposições, que contribuam para o enriquecimento cultural/artístico dos alunos. 

Objetivo 34 - Valorizar as várias aprendizagens e vivências dos alunos realizadas em diversos contextos, integrando-as na sala de aula. 

 
 

E. B. de Feira 

Nova 

260 Projeto SOBE (Saúde 

Oral e Bibliotecas 

Escolares) 

Iremos realizar a 

escovagem dos dentes . 

-Promover a tomada de 

consciência da saúde oral 

para o bem estar da criança. 

-Aproveitar as sinergias 

positivas da literatura para a 

infância no processo de 

aprendizagem ao longo da 

vida. 

Interna Ed. Para a saúde Projeto Helena Maria 

Arruda 

Mesquita 

Maciel 

Articulação com o Projeto educativo do Agrupamento 

 
Meta específica 7 - Promoção da diferenciação pedagógica e a diversidade. 

 

Objetivo 20 - Valorizar as Orientações Curriculares para a Educação Pré-escolar e as respetivas metas na organização de uma pedagogia estruturada respeitando o 

carater lúdico. 

Objetivo 26 - Integrar os diferentes saberes dando significado às aprendizagens realizadas, através do desenvolvimento de abordagens interdisciplinares e da 

articulação dos conteúdos disciplinares. 

 

 
Meta específica 23 - Reforço da interação com o meio aproveitando sinergias mútuas. 

 

Objetivo 74 - Manter a adesão aos programas nacionais/regionais em vigor envolvendo 70% das turmas. 

http://paa.pt/gestao/ver2.asp?ref=260
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Objetivo 75 - Estabelecer parcerias de cooperação com diversas entidades da comunidade em projetos partilhados. 

 
 

E. B. de Feira 

Nova 

261 Atividades de 

Animação e Apoio à 

Família. Pré- Escolar 

Esta atividade pretende 

responder às 

necessidades das 

famílias, mantendo as 

crianças na escola, ao 

mesmo tempo que 

procura proporcionar 

tarefas lúdicas e de 

fruição às crianças a 

quem se destinam, tendo 

como principal objetivo 

o seu bem estar. 

Promover a ação 

pedagógica, concertada 

entre os diversos parceiros 

educativos em presença. 

Criar respostas pedagógicas 

adequadas às necessidades 

dos alunos e das suas 

famílias. 

Interna Ed. Social AAAF Helena Maria 

Arruda 

Mesquita 

Maciel 

Articulação com o Projeto educativo do Agrupamento 

 
Meta específica 28 - Promoção de tempos com qualidade, para ocupação dos alunos após atividade letiva. 

 

Objetivo 95 - Valorizar e supervisionar tempos lúdicos diversificados para ocupação dos alunos após atividade letiva. 

 
 

E. B. de Feira 

Nova 

262 Atividades Lúdico-

Expressivas 

Os alunos desenvolverão 

atividades ligadas às 

artes e expressões. 

Promoção das atividades 

plásticas. Promoção das 

atividades expressivas. 

Interna Ed. Artística AEC Joana 

Oliveira do 

Carmo Caeiro 

Articulação com o Projeto educativo do Agrupamento 

 
Meta específica 10 - Valorização da Arte e o Desporto na educação e ensino. 

 

Objetivo 40 - Valorizar as Atividades Extra Curriculares nos vários ciclos de ensino. 

 
 

E. B. de Feira 

Nova 

263 Atividades Lúdico-

expressivas 

Os alunos desenvolverão 

atividades ligadas às 

artes e expressões. 

Promoção das atividades 

plásticas. Promoção das 

atividades expressivas. 

Interna Ed. Artística AEC António João 

Proença 

Gomes 

Articulação com o Projeto educativo do Agrupamento 

 
Meta específica 10 - Valorização da Arte e o Desporto na educação e ensino. 

 

Objetivo 40 - Valorizar as Atividades Extra Curriculares nos vários ciclos de ensino. 

http://paa.pt/gestao/ver2.asp?ref=261
http://paa.pt/gestao/ver2.asp?ref=262
http://paa.pt/gestao/ver2.asp?ref=263
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E. B. de Feira 

Nova 

264 Atividade Física e 

Desportiva 

Aulas de Educação 

Física. 

Proporcionar aos alunos 

atividades físicas e 

desportivas. 

Interna Ed. Desportiva AEC Joana 

Oliveira do 

Carmo Caeiro 

Articulação com o Projeto educativo do Agrupamento 

 
Meta específica 10 - Valorização da Arte e o Desporto na educação e ensino. 

 

Objetivo 40 - Valorizar as Atividades Extra Curriculares nos vários ciclos de ensino. 

 
 

E. B. de Feira 

Nova 

265 Atividade Física e 

Desportiva 

Aulas de Educação 

Física. 

Proporcionar aos alunos 

atividades físicas e 

desportivas. 

Interna Ed. Desportiva AEC António João 

Proença 

Gomes 

Articulação com o Projeto educativo do Agrupamento 

 
Meta específica 10 - Valorização da Arte e o Desporto na educação e ensino. 

 

Objetivo 40 - Valorizar as Atividades Extra Curriculares nos vários ciclos de ensino. 

 
 

E. B. de Feira 

Nova 

266 Atividade Física e 

Desportiva 

Aulas de Educação 

Física. 

Proporcionar aos alunos 

atividades físicas e 

desportivas. 

Interna Ed. Desportiva AEC Sónia 

Alexandra 

Moreira 

Coelho 

Articulação com o Projeto educativo do Agrupamento 

 
Meta específica 10 - Valorização da Arte e o Desporto na educação e ensino. 

 

Objetivo 40 - Valorizar as Atividades Extra Curriculares nos vários ciclos de ensino. 

 
 

E. B. de Feira 

Nova 

267 Atividade Física e 

Desportiva 

Aulas de Educação 

Física. 

Proporcionar aos alunos 

atividades físicas e 

desportivas. 

Interna Ed. Desportiva AEC Paula 

Alexandra 

Rodrigues 

Izeda do 

Nascimento 

Articulação com o Projeto educativo do Agrupamento 

http://paa.pt/gestao/ver2.asp?ref=264
http://paa.pt/gestao/ver2.asp?ref=265
http://paa.pt/gestao/ver2.asp?ref=266
http://paa.pt/gestao/ver2.asp?ref=267
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Meta específica 10 - Valorização da Arte e o Desporto na educação e ensino. 

 

Objetivo 40 - Valorizar as Atividades Extra Curriculares nos vários ciclos de ensino. 

 
 

E. B. de Feira 

Nova 

268 Ensino da Música Contacto com 

instrumentos musicais e 

sensibilização/iniciação 

ao ensino da música. 

Sensibilizar para a música; 

Aprender conceitos 

relacionados com a 

atividade; Explorar 

instrumentos musicais. 

Interna Ed. Musical AEC Joana 

Oliveira do 

Carmo Caeiro 

Articulação com o Projeto educativo do Agrupamento 

 
Meta específica 10 - Valorização da Arte e o Desporto na educação e ensino. 

 

Objetivo 40 - Valorizar as Atividades Extra Curriculares nos vários ciclos de ensino. 

 
 

E. B. de Feira 

Nova 

269 Ensino da Música Contacto com 

instrumentos musicais e 

sensibilização/iniciação 

ao ensino da música. 

Sensibilizar para a música; 

Aprender conceitos 

relacionados com a 

atividade; Explorar 

instrumentos musicais. 

Interna Ed. Musical AEC António João 

Proença 

Gomes 

Articulação com o Projeto educativo do Agrupamento 

 
Meta específica 10 - Valorização da Arte e o Desporto na educação e ensino. 

 

Objetivo 40 - Valorizar as Atividades Extra Curriculares nos vários ciclos de ensino. 

 
 

E. B. de Feira 

Nova 

270 Ensino da Música Contacto com 

instrumentos musicais e 

sensibilização/iniciação 

ao ensino da música. 

Sensibilizar para a música; 

Aprender conceitos 

relacionados com a 

atividade; Explorar 

instrumentos musicais. 

Interna Ed. Musical AEC Sónia 

Alexandra 

Moreira 

Coelho 

Articulação com o Projeto educativo do Agrupamento 

 
Meta específica 10 - Valorização da Arte e o Desporto na educação e ensino. 

 

Objetivo 40 - Valorizar as Atividades Extra Curriculares nos vários ciclos de ensino. 

http://paa.pt/gestao/ver2.asp?ref=268
http://paa.pt/gestao/ver2.asp?ref=269
http://paa.pt/gestao/ver2.asp?ref=270
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E. B. de Feira 

Nova 

271 Ensino da Música Contacto com 

instrumentos musicais e 

sensibilização/iniciação 

ao ensino da música. 

Sensibilizar para a música; 

Aprender conceitos 

relacionados com a 

atividade; Explorar 

instrumentos musicais. 

Interna Ed. Musical AEC Paula 

Alexandra 

Rodrigues 

Izeda do 

Nascimento 

Articulação com o Projeto educativo do Agrupamento 

 
Meta específica 10 - Valorização da Arte e o Desporto na educação e ensino. 

 

Objetivo 40 - Valorizar as Atividades Extra Curriculares nos vários ciclos de ensino. 

 
 

E. B. de Feira 

Nova 

375 Componente de Apoio 

à Família (CAF) 

Atividade de Apoio à 

Família, em que se 

realizarão jogos de 

movimento, música e 

atividades de expressão 

plástica. 

Promover a ação 

pedagógica, concertada 

entre os diversos parceiros 

educativos em presença. 

Criar respostas pedagógicas 

adequadas às necessidades 

dos alunos e das suas 

famílias. 

Interna Ed. Social CAF Sónia 

Alexandra 

Moreira 

Coelho 

Articulação com o Projeto educativo do Agrupamento 

 
Meta específica 28 - Promoção de tempos com qualidade, para ocupação dos alunos após atividade letiva. 

 

Objetivo 95 - Valorizar e supervisionar tempos lúdicos diversificados para ocupação dos alunos após atividade letiva. 

 
 

E. B. de Feira 

Nova 

505 Concurso "Vassouras 

à solta - witches on the 

loose" 

Concurso "Vassouras à 

solta - witches on the 

loose". Concurso 

integrado na celebração 

de Halloween, 

festividade típica dos 

países de língua inglesa. 

A atividade articula-se 

co m o concurso 

realizado pelo grupo 

disciplinar de Inglês do 

- Promoção do trabalho 

cooperativo dos docentes. - 

Promoção da diferenciação 

pedagógica e a diversidade 

- Promoção de práticas de 

metodologias ativas e 

experimentais. - A umento 

do envolvimento no 

percurso escolar por parte 

dos alunos e dos pais e 

encarregados de educação. - 

Interna Outra Concurso Teresa Maria 

Costa Maia 

http://paa.pt/gestao/ver2.asp?ref=271
http://paa.pt/gestao/ver2.asp?ref=375
http://paa.pt/gestao/ver2.asp?ref=505
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2º e 3º ciclos. Enquanto 

que os alunos dos 2º e 3º 

ciclos irão construir 

vassouras, os alunos do 

1º ciclo, juntamente com 

os seus familiares, serão 

desafiados a criar uma 

bruxa com materiais 

reciclados, daí o nome 

"vassouras à solta, 

witches on the loose", ou 

seja, bruxas à solta. Os 

trabalhos serão expostos 

na respetiva escola e os 

vencedores irão integrar 

a exposição dos 2º e 3º 

ciclos. 

Desenvolvimento de uma 

aprendizagem intercultural 

- Promoção d e uma 

educação de respeito pela 

diferença 

Articulação com o Projeto educativo do Agrupamento 

 
Meta específica 5 - Promoção do trabalho cooperativo dos docentes. 

 

Objetivo 17 - Promover, anualmente, 20% de atividades de articulação intra e/ou inter departamental, incluídas no Plano Anual de Atividades. 

 

 
Meta específica 6 - Articulação entre ciclos. 

 

Objetivo 19 - Desenvolver duas atividades, por ano letivo, que integrem alunos do pré-escolar, do Ensino Básico e/ou Ensino Secundário, com proximidade de 

transição, ano de escolaridade ou de estabelecimento. 

 

 
Meta específica 7 - Promoção da diferenciação pedagógica e a diversidade. 

 

Objetivo 26 - Integrar os diferentes saberes dando significado às aprendizagens realizadas, através do desenvolvimento de abordagens interdisciplinares e da 

articulação dos conteúdos disciplinares. 

 

 
Meta específica 9 - Promoção de práticas de metodologias ativas e experimentais. 

 

Objetivo 31 - Dinamizar atividades que promovam o desenvolvimento do espírito crítico, da curiosidade e da literacia científicas. 

Objetivo 32 - Dinamizar atividades que conduzam à consolidação e/ou à ampliação de conhecimentos científicos, tornando os conteúdos programáticos mais 
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significativos. 

Objetivo 33 - Dinamizar iniciativas, visitas de estudo e exposições, que contribuam para o enriquecimento cultural/artístico dos alunos. 

Objetivo 35 - Desenvolver e divulgar aspetos culturais e civilizacionais das línguas estrangeiras. 

 

 
Meta específica 10 - Valorização da Arte e o Desporto na educação e ensino. 

 

Objetivo 39 - Promover a intervenção artística na comunidade escolar. 

 

 
Meta específica 24 - Aumento do envolvimento no percurso escolar por parte dos alunos e dos pais e encarregados de educação. 

 

Objetivo 80 - Promover a imagem da escola junto da comunidade, de modo a que seja reconhecido o seu papel como parceira no desenvolvimento social e cultural 

da comunidade envolvente. 

 
 

E. B. de Feira 

Nova 

508 Festa da Criança e do 

Leite 2019 

A atividade é promovida 

pela Agros e visa festejar 

o Dia Mundial da 

Criança. com oferta de 

um conjunto de 

atividades direcionadas 

para esta faixa etária. A 

mesma decorrerá nas 

instalações em Vila do 

Conde. 

Proporcionar aos alunos um 

dia diferente, em 

articulação com alunos da 

mesma faixa etária; 

Envolver-se em atividades 

diferentes e enriquecedoras 

no âmbito do 

conhecimento. Participar 

em atividades lúdicas. 

Saída Ed. Social Comemoração Paula 

Alexandra 

Rodrigues 

Izeda do 

Nascimento 

Articulação com o Projeto educativo do Agrupamento 

 
Meta específica 9 - Promoção de práticas de metodologias ativas e experimentais. 

 

Objetivo 33 - Dinamizar iniciativas, visitas de estudo e exposições, que contribuam para o enriquecimento cultural/artístico dos alunos. 

 

 
Meta específica 20 - Promoção de valores de solidariedade. 

 

Objetivo 62 - Integrar, na planificação de cada grupo/turma, uma ação anual de melhoria de qualidade da comunidade educativa, que valorize comportamentos 

cívicos. 

Objetivo 64 - Promover uma cultura de abertura ao meio local e ao mundo, alicerçada numa educação para a paz, solidariedade, saúde e ambiente. 

 
 

http://paa.pt/gestao/ver2.asp?ref=508
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E. B. de Feira 

Nova 

537 Troca de postais de 

Natal interescolas 

Realização de postais 

com mensagens 

natalícias em língua 

inglesa. Troca de postais 

entre turmas de 

diferentes escolas 

- promover a 

interculturalidade - 

identificar costumes e 

tradições - desenvolver as 

competências linguísticas 

de Inglês, no âmbito da 

compreensão e produção 

escrita - motivar para a 

leitura / escrita - 

desenvolver a expressão 

artística (expressão 

plástica) - desenvolver as 

competências 

comunicativas 

Interna Outra Outro Teresa Maria 

Costa Maia 

Articulação com o Projeto educativo do Agrupamento 

 
Meta específica 7 - Promoção da diferenciação pedagógica e a diversidade. 

 

Objetivo 25 - Implementar estratégias diversificadas de acordo com aprendizagens prévias, ritmos, necessidades e desempenhos individuais, de modo a aumentar o 

sucesso escolar. 

 

 
Meta específica 9 - Promoção de práticas de metodologias ativas e experimentais. 

 

Objetivo 32 - Dinamizar atividades que conduzam à consolidação e/ou à ampliação de conhecimentos científicos, tornando os conteúdos programáticos mais 

significativos. 

Objetivo 33 - Dinamizar iniciativas, visitas de estudo e exposições, que contribuam para o enriquecimento cultural/artístico dos alunos. 

Objetivo 35 - Desenvolver e divulgar aspetos culturais e civilizacionais das línguas estrangeiras. 

 
 

E. B. de Feira 

Nova 

553 Ida ao circo As crianças irão assistir a 

um espetáculo de circo. 

Proporcionar aos alunos o 

contacto com um ambiente 

diferente do seu dia a dia; 

Alargar o campo 

experiencial dos alunos; 

Proporcionar aos alunos 

diferentes formas de 

expressão artística. 

Saída Ed. Social Convívio Sónia 

Alexandra 

Moreira 

Coelho 

Articulação com o Projeto educativo do Agrupamento 

 

http://paa.pt/gestao/ver2.asp?ref=537
http://paa.pt/gestao/ver2.asp?ref=553
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Meta específica 9 - Promoção de práticas de metodologias ativas e experimentais. 

 

Objetivo 33 - Dinamizar iniciativas, visitas de estudo e exposições, que contribuam para o enriquecimento cultural/artístico dos alunos. 

Objetivo 34 - Valorizar as várias aprendizagens e vivências dos alunos realizadas em diversos contextos, integrando-as na sala de aula. 

 

 
Meta específica 10 - Valorização da Arte e o Desporto na educação e ensino. 

 

Objetivo 39 - Promover a intervenção artística na comunidade escolar. 

 
 

E. B. de Feira 

Nova 

558 Contos sem pontos Dramatização de textos 

de obras selecionadas da 

Educação literária/Plano 

Nacional de Leitura em 

conjunto com a 

Companhia de Teatro do 

Bolhão "À barca, à 

barca". 

Desenvolver a criatividade, 

o espírito crítico, a 

autonomia e o sentido de 

responsabilidade. Promover 

o trabalho em equipa, o 

espírito de partilha e o 

respeito pelas normas 

básicas de convivência em 

grupo. 

Interna Ed. Artística Projeto Sónia 

Alexandra 

Moreira 

Coelho 

Articulação com o Projeto educativo do Agrupamento 

 
Meta específica 10 - Valorização da Arte e o Desporto na educação e ensino. 

 

Objetivo 39 - Promover a intervenção artística na comunidade escolar. 

 

 
Meta específica 26 - Melhoria do ambiente escolar, dentro e fora das salas de aula. 

 

Objetivo 90 - Organizar atividades promotoras de um ambiente escolar mais inclusivo. 

Objetivo 91 - Desenvolver projetos/iniciativas que contribuam para a melhoria e valorização dos espaços escolares. 

 
 

E. B. de Feira 

Nova 

614 Indie Júnior Allianz 

2018 - Festival Infantil 

de Cinema - Pré-

escolar. 

Ida ao cinema - 

Visualização de um 

filme realizado 

especificamente para 

este evento. 

Proporcionar o contacto 

com uma linguagem 

artística de grande 

especificidade como é o 

cinema. Promover o 

alargamento do espaço 

relacional e de experiência 

Saída Ed. Artística Visita de estudo Helena Maria 

Arruda 

Mesquita 

Maciel 

http://paa.pt/gestao/ver2.asp?ref=558
http://paa.pt/gestao/ver2.asp?ref=614
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das crianças intervenientes. 

Articulação com o Projeto educativo do Agrupamento 

 
Meta específica 7 - Promoção da diferenciação pedagógica e a diversidade. 

 

Objetivo 20 - Valorizar as Orientações Curriculares para a Educação Pré-escolar e as respetivas metas na organização de uma pedagogia estruturada respeitando o 

carater lúdico. 

 

 
Meta específica 9 - Promoção de práticas de metodologias ativas e experimentais. 

 

Objetivo 33 - Dinamizar iniciativas, visitas de estudo e exposições, que contribuam para o enriquecimento cultural/artístico dos alunos. 

 

 
Meta específica 10 - Valorização da Arte e o Desporto na educação e ensino. 

 

Objetivo 39 - Promover a intervenção artística na comunidade escolar. 

 

 
Meta específica 23 - Reforço da interação com o meio aproveitando sinergias mútuas. 

 

Objetivo 75 - Estabelecer parcerias de cooperação com diversas entidades da comunidade em projetos partilhados. 

 
 

E. B. de Feira 

Nova 

615 Cantar as Janeiras - 1.º 

ciclo 

Percorrer algumas ruas 

da freguesia, visitando 

casas e locais de 

comércio, cantando "As 

Janeiras". 

Conhecer as tradições 

locais. Promover a 

interação 

escola/comunidade. 

Saída Ed. Social Comemoração Paula 

Alexandra 

Rodrigues 

Izeda do 

Nascimento 

Articulação com o Projeto educativo do Agrupamento 

 
Meta específica 20 - Promoção de valores de solidariedade. 

 

Objetivo 64 - Promover uma cultura de abertura ao meio local e ao mundo, alicerçada numa educação para a paz, solidariedade, saúde e ambiente. 

 

 
Meta específica 24 - Aumento do envolvimento no percurso escolar por parte dos alunos e dos pais e encarregados de educação. 

 

Objetivo 80 - Promover a imagem da escola junto da comunidade, de modo a que seja reconhecido o seu papel como parceira no desenvolvimento social e cultural 

http://paa.pt/gestao/ver2.asp?ref=615
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da comunidade envolvente. 

 
 

E. B. de Feira 

Nova 

652 Let's read! Os alunos irão ler livros 

em inglês, quer em 

contexto de sala de aula, 

quer em casa em 

conjunto com a família. 

Dessas leituras resultarão 

trabalhos alusivos às 

histórias lidas, que serão 

divulgados à 

comunidade escolar 

oportunamente. 

Decorrerá também uma 

feira do livro (English 

Book Fair), onde os 

alunos poderão adquirir 

e familiarizar-se com 

livros na língua inglesa 

adequados ao seu nível 

etário e linguístico. 

Ouvir ler e ler obras de 

literatura e textos de língua 

inglesa. Desenvolver o 

gosto pelo livro. 

Desenvolver o gosto pela 

língua inglesa. Incentivar o 

gosto pela leitura por lazer 

e como complemento das 

aprendizagens. Aperfeiçoar 

o domínio da comunicação 

oral e escrita. Facilitar o 

acesso a livros em inglês 

para todos os níveis e 

idades. Divulgar trabalhos 

realizados no âmbito da 

leitura ao longo do ano 

letivo. Aproximar a língua 

inglesa das famílias dos 

alunos, que por vezes 

sentem dificuldades em 

apoiá-los nesta área. 

Saída Ed. Literária Projeto Teresa Maria 

Costa Maia 

Articulação com o Projeto educativo do Agrupamento 

 
Meta específica 2 - Melhoria dos resultados escolares dos alunos. 

 

Objetivo 3 - Melhorar a taxa de transição no 4º ano, superando a média nacional. 

 

 
Meta específica 5 - Promoção do trabalho cooperativo dos docentes. 

 

Objetivo 17 - Promover, anualmente, 20% de atividades de articulação intra e/ou inter departamental, incluídas no Plano Anual de Atividades. 

 

 
Meta específica 7 - Promoção da diferenciação pedagógica e a diversidade. 

 

Objetivo 25 - Implementar estratégias diversificadas de acordo com aprendizagens prévias, ritmos, necessidades e desempenhos individuais, de modo a aumentar o 

sucesso escolar. 

http://paa.pt/gestao/ver2.asp?ref=652
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Objetivo 26 - Integrar os diferentes saberes dando significado às aprendizagens realizadas, através do desenvolvimento de abordagens interdisciplinares e da 

articulação dos conteúdos disciplinares. 

 

 
Meta específica 9 - Promoção de práticas de metodologias ativas e experimentais. 

 

Objetivo 31 - Dinamizar atividades que promovam o desenvolvimento do espírito crítico, da curiosidade e da literacia científicas. 

Objetivo 32 - Dinamizar atividades que conduzam à consolidação e/ou à ampliação de conhecimentos científicos, tornando os conteúdos programáticos mais 

significativos. 

Objetivo 33 - Dinamizar iniciativas, visitas de estudo e exposições, que contribuam para o enriquecimento cultural/artístico dos alunos. 

Objetivo 34 - Valorizar as várias aprendizagens e vivências dos alunos realizadas em diversos contextos, integrando-as na sala de aula. 

Objetivo 35 - Desenvolver e divulgar aspetos culturais e civilizacionais das línguas estrangeiras. 

 

 
Meta específica 10 - Valorização da Arte e o Desporto na educação e ensino. 

 

Objetivo 39 - Promover a intervenção artística na comunidade escolar. 

 

 
Meta específica 23 - Reforço da interação com o meio aproveitando sinergias mútuas. 

 

Objetivo 75 - Estabelecer parcerias de cooperação com diversas entidades da comunidade em projetos partilhados. 

 

 
Meta específica 24 - Aumento do envolvimento no percurso escolar por parte dos alunos e dos pais e encarregados de educação. 

 

Objetivo 80 - Promover a imagem da escola junto da comunidade, de modo a que seja reconhecido o seu papel como parceira no desenvolvimento social e cultural 

da comunidade envolvente. 

 

 
Meta específica 26 - Melhoria do ambiente escolar, dentro e fora das salas de aula. 

 

Objetivo 90 - Organizar atividades promotoras de um ambiente escolar mais inclusivo. 

Objetivo 91 - Desenvolver projetos/iniciativas que contribuam para a melhoria e valorização dos espaços escolares. 

 

 
Meta específica 27 - Melhoria das condições tecnológicas de apoio ao serviço educativo. 

 

Objetivo 94 - Dinamizar a página Web do agrupamento, promovendo as diferentes atividades/iniciativas que envolvam a comunidade escolar. 
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E. B. de Feira 

Nova 

704 Tudo acaba no mar. Com base num texto lido 

pelos alunos irá 

desenvolver-se uma 

atividade de expressão 

plástica adaptada para 

cada ano de escolaridade 

e de acordo com os 

conteúdos programáticos 

das diferentes 

disciplinas. 

Alertar os alunos para a 

problemática da poluição 

marítima, nomadamente , a 

poluição por plástico. 

Interna Ed. Ambiental Outro Sónia 

Alexandra 

Moreira 

Coelho 

Articulação com o Projeto educativo do Agrupamento 

 
Meta específica 9 - Promoção de práticas de metodologias ativas e experimentais. 

 

Objetivo 32 - Dinamizar atividades que conduzam à consolidação e/ou à ampliação de conhecimentos científicos, tornando os conteúdos programáticos mais 

significativos. 

Objetivo 33 - Dinamizar iniciativas, visitas de estudo e exposições, que contribuam para o enriquecimento cultural/artístico dos alunos. 

Objetivo 34 - Valorizar as várias aprendizagens e vivências dos alunos realizadas em diversos contextos, integrando-as na sala de aula. 

 
 

E. B. de Feira 

Nova 

705 CAIXAS NINHO – 

Atelier de construção 

e ornamentação. 

Construção e decoração 

de uma caixa-ninho 

acolhedora. 

Sensibilizar para a 

conservação, proteção e 

potenciação de habitats; 

Apelar-se à criatividade das 

crianças para a construção e 

decoração de uma caixa-

ninho acolhedora. 

Colocação da caixa-ninho 

no Parque das Azenhas. 

Saída Ed. Ambiental Projeto Helena Maria 

Arruda 

Mesquita 

Maciel 

Articulação com o Projeto educativo do Agrupamento 

 
Meta específica 9 - Promoção de práticas de metodologias ativas e experimentais. 

 

Objetivo 32 - Dinamizar atividades que conduzam à consolidação e/ou à ampliação de conhecimentos científicos, tornando os conteúdos programáticos mais 

significativos. 

Objetivo 33 - Dinamizar iniciativas, visitas de estudo e exposições, que contribuam para o enriquecimento cultural/artístico dos alunos. 

 

 
Meta específica 10 - Valorização da Arte e o Desporto na educação e ensino. 

 

http://paa.pt/gestao/ver2.asp?ref=704
http://paa.pt/gestao/ver2.asp?ref=705
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Objetivo 39 - Promover a intervenção artística na comunidade escolar. 

 

 
Meta específica 20 - Promoção de valores de solidariedade. 

 

Objetivo 64 - Promover uma cultura de abertura ao meio local e ao mundo, alicerçada numa educação para a paz, solidariedade, saúde e ambiente. 

 
 

E. B. de Feira 

Nova 

706 ÁRVORE DOS 

DESEJOS “SE EU 

VIVESSE NO 

PARQUE DAS 

AZENHAS…” 

Os alunos irão colocar 

formular os desejos, 

desenhando-os para 

serem pendurados numa 

árvore do parque das 

Azenhas. 

Conhecer o Parque das 

Azenhas e refletir sobre os 

equipamentos necessários 

para ir ao encontro dos 

desejos da população. 

Saída Ed. Ambiental Visita de estudo Helena Maria 

Arruda 

Mesquita 

Maciel 

Articulação com o Projeto educativo do Agrupamento 

 
Meta específica 9 - Promoção de práticas de metodologias ativas e experimentais. 

 

Objetivo 31 - Dinamizar atividades que promovam o desenvolvimento do espírito crítico, da curiosidade e da literacia científicas. 

Objetivo 33 - Dinamizar iniciativas, visitas de estudo e exposições, que contribuam para o enriquecimento cultural/artístico dos alunos. 

Objetivo 34 - Valorizar as várias aprendizagens e vivências dos alunos realizadas em diversos contextos, integrando-as na sala de aula. 

 

 
Meta específica 10 - Valorização da Arte e o Desporto na educação e ensino. 

 

Objetivo 39 - Promover a intervenção artística na comunidade escolar. 

 
 

E. B. de Feira 

Nova 

707 É com certeza uma 

espécie 

Os alunos irão conhecer 

os diferentes tipos de 

árvores existentes no 

Parque das Azenhas, 

através de um jogo. 

Contactar com a fauna e 

flora locais; aprender de 

uma forma lúdica. 

Saída Ed. Ambiental Visita de estudo Helena Maria 

Arruda 

Mesquita 

Maciel 

Articulação com o Projeto educativo do Agrupamento 

 
Meta específica 9 - Promoção de práticas de metodologias ativas e experimentais. 

 

Objetivo 31 - Dinamizar atividades que promovam o desenvolvimento do espírito crítico, da curiosidade e da literacia científicas. 

Objetivo 32 - Dinamizar atividades que conduzam à consolidação e/ou à ampliação de conhecimentos científicos, tornando os conteúdos programáticos mais 

significativos. 

http://paa.pt/gestao/ver2.asp?ref=706
http://paa.pt/gestao/ver2.asp?ref=707
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Objetivo 33 - Dinamizar iniciativas, visitas de estudo e exposições, que contribuam para o enriquecimento cultural/artístico dos alunos. 

Objetivo 34 - Valorizar as várias aprendizagens e vivências dos alunos realizadas em diversos contextos, integrando-as na sala de aula. 

 
 

E. B. de Feira 

Nova 

708 O Cantinho das 

Aromáticas. 

Criação de um cantinho 

com plantas aromáticas, 

condimentares e 

medicinais. 

Proporcionar o 

conhecimento e 

compreensão da origem, 

aplicação e benefícios 

destas plantas. 

Interna Ed. Ambiental Projeto Sónia 

Alexandra 

Moreira 

Coelho 

Articulação com o Projeto educativo do Agrupamento 

 
Meta específica 9 - Promoção de práticas de metodologias ativas e experimentais. 

 

Objetivo 31 - Dinamizar atividades que promovam o desenvolvimento do espírito crítico, da curiosidade e da literacia científicas. 

Objetivo 32 - Dinamizar atividades que conduzam à consolidação e/ou à ampliação de conhecimentos científicos, tornando os conteúdos programáticos mais 

significativos. 

 

 
Meta específica 19 - Desenvolver uma cultura de intervenção nos espaços escolares. 

 

Objetivo 59 - Envolver, anualmente, um grupo/turma em um projeto (por escola) de valorização do espaço escolar. 

 

 
Meta específica 20 - Promoção de valores de solidariedade. 

 

Objetivo 64 - Promover uma cultura de abertura ao meio local e ao mundo, alicerçada numa educação para a paz, solidariedade, saúde e ambiente. 

 
 

E. B. de Feira 

Nova 

709 Reciclar é Ganhar 14 Separar tampas de 

plástico. 

Promover a separação das 

tampas de plástico (que 

posteriormente são 

enviadas para uma empresa 

de reciclagem) e hábitos de 

separação de resíduos. 

Interna Ed. Ambiental Concurso Sónia 

Alexandra 

Moreira 

Coelho 

Articulação com o Projeto educativo do Agrupamento 

 
Meta específica 6 - Articulação entre ciclos. 

 

Objetivo 19 - Desenvolver duas atividades, por ano letivo, que integrem alunos do pré-escolar, do Ensino Básico e/ou Ensino Secundário, com proximidade de 

transição, ano de escolaridade ou de estabelecimento. 

http://paa.pt/gestao/ver2.asp?ref=708
http://paa.pt/gestao/ver2.asp?ref=709
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Meta específica 20 - Promoção de valores de solidariedade. 

 

Objetivo 64 - Promover uma cultura de abertura ao meio local e ao mundo, alicerçada numa educação para a paz, solidariedade, saúde e ambiente. 

 

 
Meta específica 23 - Reforço da interação com o meio aproveitando sinergias mútuas. 

 

Objetivo 74 - Manter a adesão aos programas nacionais/regionais em vigor envolvendo 70% das turmas. 

 

 
Meta específica 24 - Aumento do envolvimento no percurso escolar por parte dos alunos e dos pais e encarregados de educação. 

 

Objetivo 79 - Promover momentos de encontro da comunidade que criem e reforcem elos entre os seus membros. 

Objetivo 80 - Promover a imagem da escola junto da comunidade, de modo a que seja reconhecido o seu papel como parceira no desenvolvimento social e cultural 

da comunidade envolvente. 

 
 

E. B. de Feira 

Nova 

710 Teatro "Limpa 

Palavras" 

Os alunos do 3.º e 4.º 

anos irão assistir à peça 

de teatro "Limpa 

palavras" ao Fórum XXI, 

dinamizado pelos atores 

do Projeto "À Barca, à 

Barca". 

Adquirir conhecimentos de 

forma lúdica e promover a 

socialização. 

Saída Ed. Artística Projeto Sónia 

Alexandra 

Moreira 

Coelho 

Articulação com o Projeto educativo do Agrupamento 

 
Meta específica 10 - Valorização da Arte e o Desporto na educação e ensino. 

 

Objetivo 39 - Promover a intervenção artística na comunidade escolar. 

 

 
Meta específica 23 - Reforço da interação com o meio aproveitando sinergias mútuas. 

 

Objetivo 73 - Manter e implementar protocolos e parcerias com instituições e entidades de referência em áreas como o ensino, a saúde, a cultura, a ciência e o lazer. 

 
 

E. B. de Feira 

Nova 

724 Tratamento de Água 

ou Tratamento de 

Exibição de um filme 

sobre o processo de 

Conhecer o processo de 

tratamento de águas 

Interna Ed. Ambiental Projeto Sónia 

Alexandra 

http://paa.pt/gestao/ver2.asp?ref=710
http://paa.pt/gestao/ver2.asp?ref=724
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Águas Residuais? tratamento de uma ETA 

ou ETAR. Jogo sob a 

forma de dominó que 

representa componentes 

de um sistema de 

abastecimento de água. 

residuais e sistema de 

abastecimento e/ou de 

saneamento. Aprender as 

várias fases do ciclo da 

água. 

Moreira 

Coelho 

Articulação com o Projeto educativo do Agrupamento 

 
Meta específica 9 - Promoção de práticas de metodologias ativas e experimentais. 

 

Objetivo 31 - Dinamizar atividades que promovam o desenvolvimento do espírito crítico, da curiosidade e da literacia científicas. 

Objetivo 33 - Dinamizar iniciativas, visitas de estudo e exposições, que contribuam para o enriquecimento cultural/artístico dos alunos. 

Objetivo 34 - Valorizar as várias aprendizagens e vivências dos alunos realizadas em diversos contextos, integrando-as na sala de aula. 

 

 
Meta específica 23 - Reforço da interação com o meio aproveitando sinergias mútuas. 

 

Objetivo 73 - Manter e implementar protocolos e parcerias com instituições e entidades de referência em áreas como o ensino, a saúde, a cultura, a ciência e o lazer. 

Objetivo 75 - Estabelecer parcerias de cooperação com diversas entidades da comunidade em projetos partilhados. 

 
 

E. B. de Feira 

Nova 

725 Prevenir é Florir! Decoração de uma 

floreira com mensagens 

alusivas à prevenção e 

aos afectos. 

Prevenir os maus tratos 

infantis através de uma 

prevenção positiva. 

Interna Ed. Social Projeto Sónia 

Alexandra 

Moreira 

Coelho 

Articulação com o Projeto educativo do Agrupamento 

 
Meta específica 9 - Promoção de práticas de metodologias ativas e experimentais. 

 

Objetivo 33 - Dinamizar iniciativas, visitas de estudo e exposições, que contribuam para o enriquecimento cultural/artístico dos alunos. 

 

 
Meta específica 10 - Valorização da Arte e o Desporto na educação e ensino. 

 

Objetivo 39 - Promover a intervenção artística na comunidade escolar. 

 

 
Meta específica 20 - Promoção de valores de solidariedade. 

 

Objetivo 64 - Promover uma cultura de abertura ao meio local e ao mundo, alicerçada numa educação para a paz, solidariedade, saúde e ambiente. 

http://paa.pt/gestao/ver2.asp?ref=725
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Meta específica 23 - Reforço da interação com o meio aproveitando sinergias mútuas. 

 

Objetivo 73 - Manter e implementar protocolos e parcerias com instituições e entidades de referência em áreas como o ensino, a saúde, a cultura, a ciência e o lazer. 

 
 

E. B. de Feira 

Nova 

726 Visita de estudo: 

Salgado da Figueira da 

Foz e Cabo Mondego. 

Para além da flora e 

fauna locais, ainda a 

geologia – estes locais 

vão permitir abordar 

temas relacionados com 

ciências da vida e da 

terra em geral mas, 

igualmente, questões 

bem específicas da 

geologia e evolução da 

Terra e dos seres vivos, 

construção da paisagem, 

atividades humanas. 

Biodiversidade marinha; 

efeitos da ação humana 

no ecossistema. Oceano 

e marés; registos fósseis 

(planeta que fala); 

tectónica de placas. 

Ecossistema floresta - 

relação com o oceano. 

Evolução das plantas. 

Estas questões foram 

abordadas ao longo do 

ano no âmbito do projeto 

lúdico vivenciado em 

contexto de sala de 

atividades "Ondas e 

Bolhas num Planeta que 

Fala". 

Linguagem (vocabulário - 

reforço de vocabulário 

empregue na sala: fóssil, 

placas tectónicas, marés, 

documentos, 

biodiversidade, seres vivos, 

células, átomos e 

moléculas, ...) - 

Motricidade (marcha; 

expressão corporal - 

simulação de ondas, plantas 

ao vento, movimento de 

organismos marinhos 

observados) - Expressão 

musical: sons das ondas, 

vento nas rochas e nas 

plantas, aves, ... - Sociais: 

organização, 

responsabilidade, 

cumprimento de regras 

Saída Ed. Científica Visita de estudo Helena Maria 

Arruda 

Mesquita 

Maciel 

Articulação com o Projeto educativo do Agrupamento 

 
Meta específica 7 - Promoção da diferenciação pedagógica e a diversidade. 

 

http://paa.pt/gestao/ver2.asp?ref=726
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Objetivo 20 - Valorizar as Orientações Curriculares para a Educação Pré-escolar e as respetivas metas na organização de uma pedagogia estruturada respeitando o 

carater lúdico. 

 

 
Meta específica 9 - Promoção de práticas de metodologias ativas e experimentais. 

 

Objetivo 31 - Dinamizar atividades que promovam o desenvolvimento do espírito crítico, da curiosidade e da literacia científicas. 

 
 

E. B. de Vila 376 Receção aos 

alunos.Pré -Escolar. 

Receção aos meninos 

que frequentam pela 

primeira vez o jardim de 

infância com a presença 

e participação dos pais. 

Apresentação das salas, 

dos docentes, das 

instalações da 

escola,elaboração de um 

trabalho e brincadeiras 

livres. 

- integrar a criança no 

ambiente escolar. - 

minimizar o impacto 

emocional de segurança nas 

crianças/alunos e dos 

respetivos encarregados de 

educação. -promover a 

socialização e a amizade. 

Interna Ed. Social Convívio Maria Olívia 

Azevedo 

Santos Maia 

da Silva 

Articulação com o Projeto educativo do Agrupamento 

 
Meta específica 6 - Articulação entre ciclos. 

 

Objetivo 19 - Desenvolver duas atividades, por ano letivo, que integrem alunos do pré-escolar, do Ensino Básico e/ou Ensino Secundário, com proximidade de 

transição, ano de escolaridade ou de estabelecimento. 

 

 
Meta específica 24 - Aumento do envolvimento no percurso escolar por parte dos alunos e dos pais e encarregados de educação. 

 

Objetivo 77 - Abrir, às famílias dos alunos, três iniciativas anuais do Agrupamento/ Estabelecimento de Educação e Ensino. 

Objetivo 79 - Promover momentos de encontro da comunidade que criem e reforcem elos entre os seus membros. 

 
 

E. B. de Vila 377 Projeto SOBE (Saúde 

Oral e Bibliotecas 

Escolares) - Pré-

escolar 

Todas as semanas 

teremos uma atividade 

relacionada com a 

higiene oral Escovagem 

diária dos dentes na 

escola 

-Promover a tomada de 

consciência da saúde oral 

para o bem estar da criança. 

-Aproveitar as sinergias 

positivas da literatura para a 

infância no processo de 

Interna Ed. Para a saúde Projeto Maria Olívia 

Azevedo 

Santos Maia 

da Silva 

http://paa.pt/gestao/ver2.asp?ref=376
http://paa.pt/gestao/ver2.asp?ref=377
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aprendizagem ao longo da 

vida. 

Articulação com o Projeto educativo do Agrupamento 

 
Meta específica 7 - Promoção da diferenciação pedagógica e a diversidade. 

 

Objetivo 20 - Valorizar as Orientações Curriculares para a Educação Pré-escolar e as respetivas metas na organização de uma pedagogia estruturada respeitando o 

carater lúdico. 

 

 
Meta específica 18 - Desenvolver competências nos alunos que lhes permitam escolhas informadas e seguras no campo da saúde e da sexualidade. 

 

Objetivo 57 - Implementar no mínimo três atividades no âmbito da Promoção da Educação para a Saúde e Educação Sexual, por ano letivo. 

 

 
Meta específica 23 - Reforço da interação com o meio aproveitando sinergias mútuas. 

 

Objetivo 74 - Manter a adesão aos programas nacionais/regionais em vigor envolvendo 70% das turmas. 

Objetivo 75 - Estabelecer parcerias de cooperação com diversas entidades da comunidade em projetos partilhados. 

 
 

E. B. de Vila 378 Projeto Integrado de 

Educação para a 

Ciência 

Realização de 

experiências no pré-

escolar 

- Promover a literacia 

científica - Desenvolver o 

gosto pela ciência - 

Incentivar a 

experimentação - Despertar 

a curiosidade, o gosto, o 

sentido de observação do 

mundo á sua volta e o 

interesse das crianças por 

fenómenos do quotidiano 

Interna Ed. Científica Projeto Maria Olívia 

Azevedo 

Santos Maia 

da Silva 

Articulação com o Projeto educativo do Agrupamento 

 
Meta específica 7 - Promoção da diferenciação pedagógica e a diversidade. 

 

Objetivo 20 - Valorizar as Orientações Curriculares para a Educação Pré-escolar e as respetivas metas na organização de uma pedagogia estruturada respeitando o 

carater lúdico. 

 

 
Meta específica 9 - Promoção de práticas de metodologias ativas e experimentais. 

http://paa.pt/gestao/ver2.asp?ref=378
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Objetivo 29 - Dinamizar Oficinas de Ciência Experimental. 

Objetivo 31 - Dinamizar atividades que promovam o desenvolvimento do espírito crítico, da curiosidade e da literacia científicas. 

Objetivo 32 - Dinamizar atividades que conduzam à consolidação e/ou à ampliação de conhecimentos científicos, tornando os conteúdos programáticos mais 

significativos. 

Objetivo 34 - Valorizar as várias aprendizagens e vivências dos alunos realizadas em diversos contextos, integrando-as na sala de aula. 

 
 

E. B. de Vila 379 Leitura Vai e Vem - 

PNL 

Leitura em Vai e Vem, é 

um projeto do Plano 

Nacional de Leitura para 

o Pré escolar, que 

promove a leitura em 

família, que se vai iniciar 

no segundo período. Vai 

ser realizada 

semanalmente com um 

número estipulado de 

crianças da sala, que vão 

levar para casa uma 

história e uma folha de 

registo para elaborar 

junto com a família. 

Foram enviados também 

para casa vários 

documentos 

informativos que têm 

como objetivo informar 

sobre a importância dos 

livros, e informação para 

explicar como se vai 

processar esta leitura Vai 

Vem e as 

responsabilidades que 

isto acarreta, como seja 

preencher a folha de 

registo e enviá-la 

novamente para o jardim 

de infância. 

-Estimular na criança o 

gosto pelos livros; - Criar e 

valorizar práticas 

pedagógicas que 

possibilitem a descoberta 

do prazer da leitura; - 

Envolver e desenvolver a 

literacia nas famílias -

Promover a leitura em 

contexto familiar; -

Valorizar a leitura como um 

meio de informação de 

transmissão do saber e da 

cultura; -Estabelecer 

parcerias que proporcionem 

momentos de aquisição de 

competências no domínio 

da expressão oral e escrita; 

-Contribuir na aquisição de 

um espírito crítico e na 

interiorização de valores 

que promovam a cidadania 

Interna Ed. Literária Projeto Maria Olívia 

Azevedo 

Santos Maia 

da Silva 

Articulação com o Projeto educativo do Agrupamento 

 

http://paa.pt/gestao/ver2.asp?ref=379
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Meta específica 7 - Promoção da diferenciação pedagógica e a diversidade. 

 

Objetivo 20 - Valorizar as Orientações Curriculares para a Educação Pré-escolar e as respetivas metas na organização de uma pedagogia estruturada respeitando o 

carater lúdico. 

Objetivo 25 - Implementar estratégias diversificadas de acordo com aprendizagens prévias, ritmos, necessidades e desempenhos individuais, de modo a aumentar o 

sucesso escolar. 

 

 
Meta específica 23 - Reforço da interação com o meio aproveitando sinergias mútuas. 

 

Objetivo 75 - Estabelecer parcerias de cooperação com diversas entidades da comunidade em projetos partilhados. 

 
 

E. B. de Vila 380 Passezinho - Programa 

de Alimentação 

Saudável em Saúde 

escolar 

As crianças vão poder 

experimentar de forma 

pedagógica mas 

simultâneamente muito 

lúdica, alimentos, refletir 

na sua importância para 

a nossa saúde e bem 

estar, e vivenciar hábitos 

saudáveis (alimentares, 

cuidados de higiene e 

saúde...) 

- Fomentar hábitos de 

higiene e saúde; - Promover 

hábitos alimentares 

saudáveis; - Favorecer 

experiências diversificadas 

no âmbito dos cuidados de 

saúde de forma lúdica. 

Interna Ed. Para a saúde Projeto Maria Olívia 

Azevedo 

Santos Maia 

da Silva 

Articulação com o Projeto educativo do Agrupamento 

 
Meta específica 7 - Promoção da diferenciação pedagógica e a diversidade. 

 

Objetivo 20 - Valorizar as Orientações Curriculares para a Educação Pré-escolar e as respetivas metas na organização de uma pedagogia estruturada respeitando o 

carater lúdico. 

Objetivo 25 - Implementar estratégias diversificadas de acordo com aprendizagens prévias, ritmos, necessidades e desempenhos individuais, de modo a aumentar o 

sucesso escolar. 

 

 
Meta específica 18 - Desenvolver competências nos alunos que lhes permitam escolhas informadas e seguras no campo da saúde e da sexualidade. 

 

Objetivo 57 - Implementar no mínimo três atividades no âmbito da Promoção da Educação para a Saúde e Educação Sexual, por ano letivo. 

 

 
Meta específica 23 - Reforço da interação com o meio aproveitando sinergias mútuas. 

http://paa.pt/gestao/ver2.asp?ref=380
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Objetivo 73 - Manter e implementar protocolos e parcerias com instituições e entidades de referência em áreas como o ensino, a saúde, a cultura, a ciência e o lazer. 

Objetivo 74 - Manter a adesão aos programas nacionais/regionais em vigor envolvendo 70% das turmas. 

Objetivo 75 - Estabelecer parcerias de cooperação com diversas entidades da comunidade em projetos partilhados. 

 
 

E. B. de Vila 381 Atividades de 

Animação e Apoio à 

família 

- Ocupação lúdica das 

crianças do pré-escolar, 

do espaço de tempo entre 

as 15.30h e as 17.30h 

- Proporcionar às crianças 

momentos lúdicos através 

das diferentes áreas de 

expressão, sobretudo 

musical, motora e 

dramática - Apoiar as 

famílias permitindo um 

alargamento do horário para 

os seus educandos 

Interna Ed. Social AAAF Maria Olívia 

Azevedo 

Santos Maia 

da Silva 

Articulação com o Projeto educativo do Agrupamento 

 
Meta específica 28 - Promoção de tempos com qualidade, para ocupação dos alunos após atividade letiva. 

 

Objetivo 95 - Valorizar e supervisionar tempos lúdicos diversificados para ocupação dos alunos após atividade letiva. 

 
 

E. B. de Vila 382 Dia Mundial da 

Música - Pré-escolar 

As crianças em grande 

grupo, abrangendo toda a 

comunidade escolar, irão 

participar em jogos, 

atividades artísticas, 

plásticas e musicaiss e 

outras iniciativas, 

relacionadas com a 

temática da música 

enquanto linguagem 

universal. 

- Favorecer o contacto com 

uma forma de expressão 

universal - a música; - 

Promover o contacto com 

diferentes espaços 

relacionais; - Favorecer 

momentos de partilha e 

convívio entre todas as 

crianças 

Interna Ed. Musical Comemoração Maria Olívia 

Azevedo 

Santos Maia 

da Silva 

Articulação com o Projeto educativo do Agrupamento 

 
Meta específica 5 - Promoção do trabalho cooperativo dos docentes. 

 

Objetivo 17 - Promover, anualmente, 20% de atividades de articulação intra e/ou inter departamental, incluídas no Plano Anual de Atividades. 

 

 

http://paa.pt/gestao/ver2.asp?ref=381
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Meta específica 6 - Articulação entre ciclos. 

 

Objetivo 18 - Concretizar quatro projetos/atividades aglutinadoras que integrem o pré-escolar e/ou um ou mais ciclos e/ou secundário. 

 

 
Meta específica 7 - Promoção da diferenciação pedagógica e a diversidade. 

 

Objetivo 20 - Valorizar as Orientações Curriculares para a Educação Pré-escolar e as respetivas metas na organização de uma pedagogia estruturada respeitando o 

carater lúdico. 

Objetivo 26 - Integrar os diferentes saberes dando significado às aprendizagens realizadas, através do desenvolvimento de abordagens interdisciplinares e da 

articulação dos conteúdos disciplinares. 

 

 
Meta específica 10 - Valorização da Arte e o Desporto na educação e ensino. 

 

Objetivo 39 - Promover a intervenção artística na comunidade escolar. 

 
 

E. B. de Vila 383 Cantar as Janeiras Cantar as Janeiras na 

escola nas diversas 

turmas/grupo. Ir cantar 

ao Jardim de Infância 

das freiras e a algumas 

casas em redor da escola 

Conhecer as tradições 

locais. Promover a 

interação 

escola/comunidade. 

Saída Ed. Social Comemoração Maria Olívia 

Azevedo 

Santos Maia 

da Silva 

Articulação com o Projeto educativo do Agrupamento 

 
Meta específica 6 - Articulação entre ciclos. 

 

Objetivo 19 - Desenvolver duas atividades, por ano letivo, que integrem alunos do pré-escolar, do Ensino Básico e/ou Ensino Secundário, com proximidade de 

transição, ano de escolaridade ou de estabelecimento. 

 

 
Meta específica 7 - Promoção da diferenciação pedagógica e a diversidade. 

 

Objetivo 20 - Valorizar as Orientações Curriculares para a Educação Pré-escolar e as respetivas metas na organização de uma pedagogia estruturada respeitando o 

carater lúdico. 

 

 
Meta específica 20 - Promoção de valores de solidariedade. 

 

http://paa.pt/gestao/ver2.asp?ref=383


Página 47 de 451 

Objetivo 64 - Promover uma cultura de abertura ao meio local e ao mundo, alicerçada numa educação para a paz, solidariedade, saúde e ambiente. 

 

 
Meta específica 24 - Aumento do envolvimento no percurso escolar por parte dos alunos e dos pais e encarregados de educação. 

 

Objetivo 80 - Promover a imagem da escola junto da comunidade, de modo a que seja reconhecido o seu papel como parceira no desenvolvimento social e cultural 

da comunidade envolvente. 

 
 

E. B. de Vila 384 Dia Mundial da 

Criança 

Jogos tradicionais, 

pinturas faciais e 

insufláveis 

Comemorar o dia da 

Criança; Promover a 

articulação entre ciclos; 

Preservar as tradições. 

Interna Ed. Social Comemoração Maria Olívia 

Azevedo 

Santos Maia 

da Silva 

Articulação com o Projeto educativo do Agrupamento 

 
Meta específica 6 - Articulação entre ciclos. 

 

Objetivo 19 - Desenvolver duas atividades, por ano letivo, que integrem alunos do pré-escolar, do Ensino Básico e/ou Ensino Secundário, com proximidade de 

transição, ano de escolaridade ou de estabelecimento. 

 

 
Meta específica 7 - Promoção da diferenciação pedagógica e a diversidade. 

 

Objetivo 20 - Valorizar as Orientações Curriculares para a Educação Pré-escolar e as respetivas metas na organização de uma pedagogia estruturada respeitando o 

carater lúdico. 

 

 
Meta específica 9 - Promoção de práticas de metodologias ativas e experimentais. 

 

Objetivo 33 - Dinamizar iniciativas, visitas de estudo e exposições, que contribuam para o enriquecimento cultural/artístico dos alunos. 

 
 

E. B. de Vila 385 Dia Mundial da 

Alimentação 

Em cada sala de aula 

será abordado o tema da 

alimentação, focando a 

necessidade de manter 

uma alimentação correta 

e equilibrada, assim 

como as suas vantagens 

a nível da saúde. 

Saber interpretar a Roda 

dos Alimentos; Fazer uma 

alimentação regrada, 

equilibrada e variada. 

Interna Ed. Para a saúde Comemoração Maria 

Manuela 

Moreira da 

Fonseca 

Meireles Leão 

http://paa.pt/gestao/ver2.asp?ref=384
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Articulação com o Projeto educativo do Agrupamento 

 
Meta específica 5 - Promoção do trabalho cooperativo dos docentes. 

 

Objetivo 17 - Promover, anualmente, 20% de atividades de articulação intra e/ou inter departamental, incluídas no Plano Anual de Atividades. 

 

 
Meta específica 6 - Articulação entre ciclos. 

 

Objetivo 19 - Desenvolver duas atividades, por ano letivo, que integrem alunos do pré-escolar, do Ensino Básico e/ou Ensino Secundário, com proximidade de 

transição, ano de escolaridade ou de estabelecimento. 

 
 

E. B. de Vila 386 S. Martinho / Magusto Assar castanhas na 

fogueira; Danças, 

Canções de roda, 

Lengalengas e Ditados 

Populares; A Lenda de 

S. Martinho; Trabalhos 

manuais alusivos. 

Conviver e festejar em 

comunidade. Conhecer e 

criar e criar laços com as 

tradições 

populares.Desenvolver 

jogos tradicionais e 

brincadeiras saudáveis. 

Interna Ed. Social Comemoração Carla Cristina 

Cardoso dos 

Santos 

Articulação com o Projeto educativo do Agrupamento 

 
Meta específica 6 - Articulação entre ciclos. 

 

Objetivo 19 - Desenvolver duas atividades, por ano letivo, que integrem alunos do pré-escolar, do Ensino Básico e/ou Ensino Secundário, com proximidade de 

transição, ano de escolaridade ou de estabelecimento. 

 

 
Meta específica 7 - Promoção da diferenciação pedagógica e a diversidade. 

 

Objetivo 20 - Valorizar as Orientações Curriculares para a Educação Pré-escolar e as respetivas metas na organização de uma pedagogia estruturada respeitando o 

carater lúdico. 

 
 

E. B. de Vila 387 Atividade de 

encerramento do 1º 

período - Ida ao circo 

Ida ao circo - Promover vivências 

diversificadas; - Promover 

hábitos culturais; 

Saída Ed. Social Convívio Cláudia 

Patrícia da 

Silva Martins 

Articulação com o Projeto educativo do Agrupamento 

 

http://paa.pt/gestao/ver2.asp?ref=386
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Meta específica 5 - Promoção do trabalho cooperativo dos docentes. 

 

Objetivo 17 - Promover, anualmente, 20% de atividades de articulação intra e/ou inter departamental, incluídas no Plano Anual de Atividades. 

 

 
Meta específica 10 - Valorização da Arte e o Desporto na educação e ensino. 

 

Objetivo 39 - Promover a intervenção artística na comunidade escolar. 

 
 

E. B. de Vila 388 Encerramento do 3.º 

período 

Ida ao cinema. Fomentar o gosto pelas 

várias formas de arte. 

Saída Ed. Artística Tertúlia Maria 

Manuela 

Moreira da 

Fonseca 

Meireles Leão 

Articulação com o Projeto educativo do Agrupamento 

 
Meta específica 9 - Promoção de práticas de metodologias ativas e experimentais. 

 

Objetivo 34 - Valorizar as várias aprendizagens e vivências dos alunos realizadas em diversos contextos, integrando-as na sala de aula. 

 

 
Meta específica 10 - Valorização da Arte e o Desporto na educação e ensino. 

 

Objetivo 39 - Promover a intervenção artística na comunidade escolar. 

 
 

E. B. de Vila 389 Carnaval Festa de Carnaval , com 

danças e concurso de 

Fantasias em articulação 

com os alunos do pré-

escolar e 1º ciclo. 

Comemorar uma data 

festiva: Carnaval. Conhecer 

e manter tradições relativas 

a esta festa. Promover a 

interdisciplinariedade e o 

convívio saudável entre 

todos os alunos da escola 

Interna Ed. Social Comemoração Carla Cristina 

Cardoso dos 

Santos 

Articulação com o Projeto educativo do Agrupamento 

 
Meta específica 6 - Articulação entre ciclos. 

 

Objetivo 19 - Desenvolver duas atividades, por ano letivo, que integrem alunos do pré-escolar, do Ensino Básico e/ou Ensino Secundário, com proximidade de 

transição, ano de escolaridade ou de estabelecimento. 

http://paa.pt/gestao/ver2.asp?ref=388
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Meta específica 7 - Promoção da diferenciação pedagógica e a diversidade. 

 

Objetivo 20 - Valorizar as Orientações Curriculares para a Educação Pré-escolar e as respetivas metas na organização de uma pedagogia estruturada respeitando o 

carater lúdico. 

 
 

E. B. de Vila 390 Semana da Leitura - 

1.º ciclo 

Leitura expressiva de 

contos e consequente 

discussão a propósito das 

ideias e valores 

predominantes. Leitura 

expressiva de contos 

inter-tumas. 

Promover o gosto pela 

leitura; fomentar uma 

educação para os valores; 

envolver os alunos da 

escola na Semana da 

Leitura 2019. 

Interna Ed. Literária Comemoração Cláudia 

Patrícia da 

Silva Martins 

Articulação com o Projeto educativo do Agrupamento 

 
Meta específica 5 - Promoção do trabalho cooperativo dos docentes. 

 

Objetivo 17 - Promover, anualmente, 20% de atividades de articulação intra e/ou inter departamental, incluídas no Plano Anual de Atividades. 

 

 
Meta específica 6 - Articulação entre ciclos. 

 

Objetivo 19 - Desenvolver duas atividades, por ano letivo, que integrem alunos do pré-escolar, do Ensino Básico e/ou Ensino Secundário, com proximidade de 

transição, ano de escolaridade ou de estabelecimento. 

 
 

E. B. de Vila 391 Encerramento do 2.º 

período 

Ida ao cinema ao Centro 

Comercial Maia 

Shoping. 

Fomentar o gosto pelas 

várias formas de arte. 

Vivenciar momentos de 

convivência social e de 

partilha. 

Saída Ed. Artística Visita de estudo Carla Cristina 

Cardoso dos 

Santos 

Articulação com o Projeto educativo do Agrupamento 

 
Meta específica 9 - Promoção de práticas de metodologias ativas e experimentais. 

 

Objetivo 34 - Valorizar as várias aprendizagens e vivências dos alunos realizadas em diversos contextos, integrando-as na sala de aula. 

 

 

http://paa.pt/gestao/ver2.asp?ref=390
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Meta específica 10 - Valorização da Arte e o Desporto na educação e ensino. 

 

Objetivo 39 - Promover a intervenção artística na comunidade escolar. 

 
 

E. B. de Vila 392 Atividade de 

Encerramento do Ano 

Letivo - 1.º ciclo 

A comemoração constará 

de atividades que serão 

apresentadas pelas 

crianças e alunos aos 

pais/encarregados de 

educação. Haverá a 

entrega de diplomas às 

crianças finalistas do pré 

escolar aos alunos do 4º 

ano e um lanche 

convívio. 

Desenvolver a socialização 

e aumentar a auto estima. 

Desenvolver a criatividade 

e imaginação. Promover a 

relação escola-família. 

Interna Ed. Social Convívio Cláudia 

Patrícia da 

Silva Martins 

Articulação com o Projeto educativo do Agrupamento 

 
Meta específica 5 - Promoção do trabalho cooperativo dos docentes. 

 

Objetivo 17 - Promover, anualmente, 20% de atividades de articulação intra e/ou inter departamental, incluídas no Plano Anual de Atividades. 

 

 
Meta específica 6 - Articulação entre ciclos. 

 

Objetivo 18 - Concretizar quatro projetos/atividades aglutinadoras que integrem o pré-escolar e/ou um ou mais ciclos e/ou secundário. 

 

 
Meta específica 24 - Aumento do envolvimento no percurso escolar por parte dos alunos e dos pais e encarregados de educação. 

 

Objetivo 80 - Promover a imagem da escola junto da comunidade, de modo a que seja reconhecido o seu papel como parceira no desenvolvimento social e cultural 

da comunidade envolvente. 

 
 

E. B. de Vila 393 Exercício de 

Evacuação. 

Criação de rotinas de 

comportamento e 

atuação em caso de 

sinistro. Responder 

adequadamente a uma 

situação de emergência, 

abandonando o local de 

Desenvolver e reforçar uma 

cultura de segurança, 

promovendo uma cidadania 

ativa e participativa. 

Interna Ed. Social Formação 

contínua 

Maria 

Manuela 

Moreira da 

Fonseca 

Meireles Leão 

http://paa.pt/gestao/ver2.asp?ref=392
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perigo. 

Articulação com o Projeto educativo do Agrupamento 

 
Meta específica 9 - Promoção de práticas de metodologias ativas e experimentais. 

 

Objetivo 34 - Valorizar as várias aprendizagens e vivências dos alunos realizadas em diversos contextos, integrando-as na sala de aula. 

 
 

E. B. de Vila 394 Projeto Vila Solidária Aproveitando o espírito 

solidário que se faz 

sentir um pouco por todo 

o lado no mês de 

Dezembro, a escola 

básica de Vila decidiu 

proceder à recolha de 

bens alimentares, assim 

como de roupas e 

brinquedos de crianças 

para posteriormente 

serem distribuídos pela 

paróquia (os bens 

alimentares) e 

encaminhados para a 

Casa do Caminho 

(roupas e brinquedos de 

criança), uma instituição 

situada no Porto que 

acolhe crianças e jovens 

em risco. Esta iniciativa, 

embora se espere que 

atinja o seu pico no 

período que antecipa o 

Natal, deverá continuar 

nos períodos 

imediatamente antes das 

interrupções letivas, com 

instituições de 

solidariedade social 

como beneficiárias, por 

forma a criar uma cultura 

solidária na comunidade. 

Fomentar uma cultura 

solidária na comunidade. 

Interna Ed. Social Projeto Cláudia 

Patrícia da 

Silva Martins 

http://paa.pt/gestao/ver2.asp?ref=394
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Articulação com o Projeto educativo do Agrupamento 

 
Meta específica 20 - Promoção de valores de solidariedade. 

 

Objetivo 64 - Promover uma cultura de abertura ao meio local e ao mundo, alicerçada numa educação para a paz, solidariedade, saúde e ambiente. 

 
 

E. B. de Vila 395 Colónia Balnear Colónia Balnear 

destinada aos alunos do 

1.º ciclo, na Vila Chã, 

Vila do Conde no 

período da manhã 

Desenvolver a socialização; 

Desenvolver a criatividade; 

Aprender a respeitar regras; 

Desenvolver a autonomia. 

Saída Ed. Para a saúde Convívio Carla Cristina 

Cardoso dos 

Santos 

Articulação com o Projeto educativo do Agrupamento 

 
Meta específica 7 - Promoção da diferenciação pedagógica e a diversidade. 

 

Objetivo 20 - Valorizar as Orientações Curriculares para a Educação Pré-escolar e as respetivas metas na organização de uma pedagogia estruturada respeitando o 

carater lúdico. 

 
 

E. B. de Vila 396 Componente apoio à 

Família - CAF (ATL) 

Ocupação do tempo 

antes e pós-curricular, 

proporcionando às 

crianças atividades de 

expressão e 

entretenimento. 

Apoiar as famílias, 

apoiando as crianças que 

necessitam de permanecer 

no Estabelecimento, antes e 

depois do horário letivo. 

Interna Ed. Social CAF Carla Cristina 

Cardoso dos 

Santos 

Articulação com o Projeto educativo do Agrupamento 

 
Meta específica 28 - Promoção de tempos com qualidade, para ocupação dos alunos após atividade letiva. 

 

Objetivo 95 - Valorizar e supervisionar tempos lúdicos diversificados para ocupação dos alunos após atividade letiva. 

 
 

E. B. de Vila 397 Atividade Lúdico-

Expressiva 

Proporcionar aos alunos 

atividades lúdicas 

ligadas às expressões. 

Dinamizar atividades 

lúdicas, jogos de memória, 

concentração/atenção e 

expressão através da 

expressões. 

Interna Ed. Artística AEC Maria 

Manuela 

Moreira da 

Fonseca 

Meireles Leão 

Articulação com o Projeto educativo do Agrupamento 

http://paa.pt/gestao/ver2.asp?ref=395
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Meta específica 10 - Valorização da Arte e o Desporto na educação e ensino. 

 

Objetivo 40 - Valorizar as Atividades Extra Curriculares nos vários ciclos de ensino. 

 
 

E. B. de Vila 398 Atividade Física e 

Desportiva 

Proporcionar aos alunos 

atividade física, e 

atividade ao ar livre. 

Realizar jogos corporais, de 

equilíbrio, de equipa. 

Interna Ed. Desportiva AEC Maria 

Manuela 

Moreira da 

Fonseca 

Meireles Leão 

Articulação com o Projeto educativo do Agrupamento 

 
Meta específica 10 - Valorização da Arte e o Desporto na educação e ensino. 

 

Objetivo 40 - Valorizar as Atividades Extra Curriculares nos vários ciclos de ensino. 

 
 

E. B. de Vila 399 Ensino da Música Contacto com 

instrumentos musicais e 

sensibilização/iniciação 

ao ensino da música. 

Sensibilizar para a música; 

Aprender conceitos 

relacionados com a 

atividade; Explorar 

instrumentos musicais. 

Interna Ed. Musical AEC Maria 

Manuela 

Moreira da 

Fonseca 

Meireles Leão 

Articulação com o Projeto educativo do Agrupamento 

 
Meta específica 10 - Valorização da Arte e o Desporto na educação e ensino. 

 

Objetivo 40 - Valorizar as Atividades Extra Curriculares nos vários ciclos de ensino. 

 
 

E. B. de Vila 400 Visita de Estudo ao 

Zoo da Maia 

Visita de Estudo ao Zoo 

da Maia , onde os alunos 

poderão realizar 

atividades diversificadas, 

visualizar vários 

animais, seus habitats e 

regime alimentar, e 

características da fauna e 

flora. 

- Contactar com o Zoo 

através de atividades 

lúdicas; - Interiorizar regras 

de convivência, em grupo e 

na sociedade; - 

Complementar os 

programas educativos, 

especialmente, na área de 

estudo do meio. 

Saída Ed. Científica Visita de estudo Maria 

Manuela 

Moreira da 

Fonseca 

Meireles Leão 

Articulação com o Projeto educativo do Agrupamento 

http://paa.pt/gestao/ver2.asp?ref=398
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Meta específica 9 - Promoção de práticas de metodologias ativas e experimentais. 

 

Objetivo 31 - Dinamizar atividades que promovam o desenvolvimento do espírito crítico, da curiosidade e da literacia científicas. 

Objetivo 32 - Dinamizar atividades que conduzam à consolidação e/ou à ampliação de conhecimentos científicos, tornando os conteúdos programáticos mais 

significativos. 

Objetivo 33 - Dinamizar iniciativas, visitas de estudo e exposições, que contribuam para o enriquecimento cultural/artístico dos alunos. 

Objetivo 34 - Valorizar as várias aprendizagens e vivências dos alunos realizadas em diversos contextos, integrando-as na sala de aula. 

 
 

E. B. de Vila 401 PRESSE Educação sexual - 1.º 

ciclo 

Educação sexual - 1.º ciclo Interna Ed. Para a saúde Formação 

contínua 

Maria 

Manuela 

Moreira da 

Fonseca 

Meireles Leão 

Articulação com o Projeto educativo do Agrupamento 

 
Meta específica 18 - Desenvolver competências nos alunos que lhes permitam escolhas informadas e seguras no campo da saúde e da sexualidade. 

 

Objetivo 56 - Garantir que o Programa Regional de Educação Sexual em Saúde Escolar (PRESSE) é implementado efetivamente em todas as turmas. 

Objetivo 57 - Implementar no mínimo três atividades no âmbito da Promoção da Educação para a Saúde e Educação Sexual, por ano letivo. 

 
 

E. B. de Vila 402 PASSE - Programa 

Alimentação Saudável 

em Saúde Escolar 

(EA1) 

Os alunos irão 

desenvolver atividades 

no âmbito da Educação 

Alimentar, Promoção da 

Saúde e da Expressão e 

Educação Física e 

Motora, Musical e 

Dramática. 

Desenvolver atividades 

promotoras de saúde 

baseadas nas 5 dimensões 

das escolas promotoras de 

saúde: organizacional, 

curricular, psicossocial, 

ecológica e comunitárias. 

Interna Ed. Para a saúde Projeto Maria 

Manuela 

Moreira da 

Fonseca 

Meireles Leão 

Articulação com o Projeto educativo do Agrupamento 

 
Meta específica 7 - Promoção da diferenciação pedagógica e a diversidade. 

 

Objetivo 26 - Integrar os diferentes saberes dando significado às aprendizagens realizadas, através do desenvolvimento de abordagens interdisciplinares e da 

articulação dos conteúdos disciplinares. 

 

 
Meta específica 23 - Reforço da interação com o meio aproveitando sinergias mútuas. 

http://paa.pt/gestao/ver2.asp?ref=401
http://paa.pt/gestao/ver2.asp?ref=402
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Objetivo 75 - Estabelecer parcerias de cooperação com diversas entidades da comunidade em projetos partilhados. 

 
 

E. B. de Vila 403 Atividade Lúdico - 

Expressiva 

Proporcionar aos alunos 

atividades lúdicas 

ligadas às expressões. 

Dinamizar atividades 

lúdicas, jogos de memória, 

concentração/atenção 

expressão através das 

expressões. 

Interna Ed. Artística AEC Carla Cristina 

Cardoso dos 

Santos 

Articulação com o Projeto educativo do Agrupamento 

 
Meta específica 10 - Valorização da Arte e o Desporto na educação e ensino. 

 

Objetivo 40 - Valorizar as Atividades Extra Curriculares nos vários ciclos de ensino. 

 
 

E. B. de Vila 404 Atividade Física e 

Desportiva 

Proporcionar aos alunos 

atividade física, e 

atividade ao ar livre. 

Realizar jogos corporais, de 

equilíbrio, de equipa. 

Interna Ed. Desportiva AEC Carla Cristina 

Cardoso dos 

Santos 

Articulação com o Projeto educativo do Agrupamento 

 
Meta específica 10 - Valorização da Arte e o Desporto na educação e ensino. 

 

Objetivo 40 - Valorizar as Atividades Extra Curriculares nos vários ciclos de ensino. 

 
 

E. B. de Vila 405 Ensino da Música Proporcionar aos alunos 

atividades lúdicas 

ligadas à música. 

Contacto com diferentes 

formas artísticas 

(instrumentos musicais, 

canto,...) 

Dinamizar atividades 

lúdicas, jogos de memória, 

concentração/atenção. 

Sensibilizar para atividades 

artísticas. 

Interna Ed. Artística AEC Carla Cristina 

Cardoso dos 

Santos 

Articulação com o Projeto educativo do Agrupamento 

 
Meta específica 10 - Valorização da Arte e o Desporto na educação e ensino. 

 

Objetivo 40 - Valorizar as Atividades Extra Curriculares nos vários ciclos de ensino. 

 
 

http://paa.pt/gestao/ver2.asp?ref=403
http://paa.pt/gestao/ver2.asp?ref=404
http://paa.pt/gestao/ver2.asp?ref=405
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E. B. de Vila 406 Fórum XXI - Ida ao 

teatro "Limpa 

Palavras" 

Nesta atividade os 

alunos terão a 

possibilidade de assistir 

a uma peça de teatro. 

Promover e valorizar a arte 

performativa. 

Saída Ed. Artística Visita de estudo Carla Cristina 

Cardoso dos 

Santos 

Articulação com o Projeto educativo do Agrupamento 

 
Meta específica 10 - Valorização da Arte e o Desporto na educação e ensino. 

 

Objetivo 36 - Dinamizar o Núcleo de Teatro do Agrupamento. 

Objetivo 37 - Dinamizar as Oficinas Artísticas e Musicais. 

Objetivo 39 - Promover a intervenção artística na comunidade escolar. 

 
 

E. B. de Vila 407 PRESSE Educação sexual - 1.º 

ciclo 

Educação sexual - 1.º ciclo Interna Ed. Para a saúde Formação 

contínua 

Carla Cristina 

Cardoso dos 

Santos 

Articulação com o Projeto educativo do Agrupamento 

 
Meta específica 18 - Desenvolver competências nos alunos que lhes permitam escolhas informadas e seguras no campo da saúde e da sexualidade. 

 

Objetivo 56 - Garantir que o Programa Regional de Educação Sexual em Saúde Escolar (PRESSE) é implementado efetivamente em todas as turmas. 

Objetivo 57 - Implementar no mínimo três atividades no âmbito da Promoção da Educação para a Saúde e Educação Sexual, por ano letivo. 

 
 

E. B. de Vila 408 Passezinho - Programa 

de Alimentação 

Saudável em Saúde 

escolar 

As crianças vão poder 

experimentar de forma 

pedagógica mas 

simultâneamente muito 

lúdica, alimentos, refletir 

na sua importância para 

a nossa saúde e bem 

estar, e vivenciar hábitos 

saudáveis (alimentares, 

cuidados de higiene e 

saúde...) 

- Fomentar hábitos de 

higiene e saúde; - Promover 

hábitos alimentares 

saudáveis; - Favorecer 

experiências diversificadas 

no âmbito dos cuidados de 

saúde de forma lúdica. 

Interna Ed. Para a saúde Projeto Carla Cristina 

Cardoso dos 

Santos 

Articulação com o Projeto educativo do Agrupamento 

 
Meta específica 7 - Promoção da diferenciação pedagógica e a diversidade. 

 

Objetivo 20 - Valorizar as Orientações Curriculares para a Educação Pré-escolar e as respetivas metas na organização de uma pedagogia estruturada respeitando o 

http://paa.pt/gestao/ver2.asp?ref=406
http://paa.pt/gestao/ver2.asp?ref=407
http://paa.pt/gestao/ver2.asp?ref=408
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carater lúdico. 

Objetivo 25 - Implementar estratégias diversificadas de acordo com aprendizagens prévias, ritmos, necessidades e desempenhos individuais, de modo a aumentar o 

sucesso escolar. 

 

 
Meta específica 23 - Reforço da interação com o meio aproveitando sinergias mútuas. 

 

Objetivo 73 - Manter e implementar protocolos e parcerias com instituições e entidades de referência em áreas como o ensino, a saúde, a cultura, a ciência e o lazer. 

Objetivo 74 - Manter a adesão aos programas nacionais/regionais em vigor envolvendo 70% das turmas. 

Objetivo 75 - Estabelecer parcerias de cooperação com diversas entidades da comunidade em projetos partilhados. 

 
 

E. B. de Vila 409 Ensino da Música Proporcionar aos alunos 

atividades lúdicas 

ligadas à música e 

expressões. 

Dinamizar atividades 

lúdicas, jogos de memória, 

concentração/atenção e 

expressão através do corpo. 

Interna Ed. Artística AEC Cláudia 

Patrícia da 

Silva Martins 

Articulação com o Projeto educativo do Agrupamento 

 
Meta específica 10 - Valorização da Arte e o Desporto na educação e ensino. 

 

Objetivo 40 - Valorizar as Atividades Extra Curriculares nos vários ciclos de ensino. 

 
 

E. B. de Vila 410 Atividade Física e 

Desportiva 

Proporcionar aos alunos 

atividade física, e 

atividade ao ar livre. 

Realizar jogos corporais, de 

equilíbrio, de equipa. 

Interna Ed. Desportiva AEC Cláudia 

Patrícia da 

Silva Martins 

Articulação com o Projeto educativo do Agrupamento 

 
Meta específica 10 - Valorização da Arte e o Desporto na educação e ensino. 

 

Objetivo 40 - Valorizar as Atividades Extra Curriculares nos vários ciclos de ensino. 

 
 

E. B. de Vila 411 PRESSE Educação sexual - 1.º 

ciclo 

Educação sexual - 1.º ciclo Interna Ed. Para a saúde Formação 

contínua 

Cláudia 

Patrícia da 

Silva Martins 

Articulação com o Projeto educativo do Agrupamento 

 
Meta específica 18 - Desenvolver competências nos alunos que lhes permitam escolhas informadas e seguras no campo da saúde e da sexualidade. 

 

http://paa.pt/gestao/ver2.asp?ref=409
http://paa.pt/gestao/ver2.asp?ref=410
http://paa.pt/gestao/ver2.asp?ref=411
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Objetivo 56 - Garantir que o Programa Regional de Educação Sexual em Saúde Escolar (PRESSE) é implementado efetivamente em todas as turmas. 

Objetivo 57 - Implementar no mínimo três atividades no âmbito da Promoção da Educação para a Saúde e Educação Sexual, por ano letivo. 

 
 

E. B. de Vila 412 Programa 

Alimentação Saudável 

em Saúde Escolar 

PASSE EA1 

Realização de atividades 

na área da educação 

alimentar; na promoção 

da atividade física; na 

promoção da saúde. 

Promoção da alimentação 

saudável. 

Interna Ed. Para a saúde Projeto Cláudia 

Patrícia da 

Silva Martins 

Articulação com o Projeto educativo do Agrupamento 

 
Meta específica 9 - Promoção de práticas de metodologias ativas e experimentais. 

 

Objetivo 31 - Dinamizar atividades que promovam o desenvolvimento do espírito crítico, da curiosidade e da literacia científicas. 

 
 

E. B. de Vila 413 Visita de Estudo 

Museu do Papel 

Moeda 

Visita de Estudo Museu 

Papel Moeda, da 

fundação Cupertino de 

Miranda, no âmbito da 

formação em Educação 

Financeira "No poupar 

está o ganho". 

- Conhecer a história do 

dinheiro em Portugal; - 

Interiorizar regras de 

convivência, em grupo e na 

sociedade; - Complementar 

os programas educativos, 

especialmente, na formação 

"No poupar está o ganho". 

Saída Desenvolvimento 

pessoal e 

profissional 

Visita de estudo Cláudia 

Patrícia da 

Silva Martins 

Articulação com o Projeto educativo do Agrupamento 

 
Meta específica 9 - Promoção de práticas de metodologias ativas e experimentais. 

 

Objetivo 31 - Dinamizar atividades que promovam o desenvolvimento do espírito crítico, da curiosidade e da literacia científicas. 

Objetivo 33 - Dinamizar iniciativas, visitas de estudo e exposições, que contribuam para o enriquecimento cultural/artístico dos alunos. 

Objetivo 34 - Valorizar as várias aprendizagens e vivências dos alunos realizadas em diversos contextos, integrando-as na sala de aula. 

 
 

E. B. de Vila 414 Festa Final de Ano. Esta atividade constará 

de apresentações levadas 

a cabo pelas crianças. 

Haverá a entrega de 

diplomas às crianças 

finalistas e um lanche 

convívio. 

Desenvolver a socialização 

e aumentar a auto estima. 

Desenvolver a criatividade 

e imaginação. Promover a 

relação escola- família. 

Interna Ed. Social Convívio Carla Cristina 

Cardoso dos 

Santos 

http://paa.pt/gestao/ver2.asp?ref=412
http://paa.pt/gestao/ver2.asp?ref=413
http://paa.pt/gestao/ver2.asp?ref=414
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Articulação com o Projeto educativo do Agrupamento 

 
Meta específica 6 - Articulação entre ciclos. 

 

Objetivo 19 - Desenvolver duas atividades, por ano letivo, que integrem alunos do pré-escolar, do Ensino Básico e/ou Ensino Secundário, com proximidade de 

transição, ano de escolaridade ou de estabelecimento. 

 

 
Meta específica 10 - Valorização da Arte e o Desporto na educação e ensino. 

 

Objetivo 40 - Valorizar as Atividades Extra Curriculares nos vários ciclos de ensino. 

 
 

E. B. de Vila 497 Hora do Conto e do 

Saber 

Leituras partilhadas com 

suporte visual. 

Contactar com a literatura 

infantil de autores 

portugueses ou 

estrangeiros. 

Saída Ed. Literária Outro Maria Olívia 

Azevedo 

Santos Maia 

da Silva 

Articulação com o Projeto educativo do Agrupamento 

 
Meta específica 7 - Promoção da diferenciação pedagógica e a diversidade. 

 

Objetivo 20 - Valorizar as Orientações Curriculares para a Educação Pré-escolar e as respetivas metas na organização de uma pedagogia estruturada respeitando o 

carater lúdico. 

 

 
Meta específica 9 - Promoção de práticas de metodologias ativas e experimentais. 

 

Objetivo 31 - Dinamizar atividades que promovam o desenvolvimento do espírito crítico, da curiosidade e da literacia científicas. 

Objetivo 33 - Dinamizar iniciativas, visitas de estudo e exposições, que contribuam para o enriquecimento cultural/artístico dos alunos. 

 

 
Meta específica 23 - Reforço da interação com o meio aproveitando sinergias mútuas. 

 

Objetivo 75 - Estabelecer parcerias de cooperação com diversas entidades da comunidade em projetos partilhados. 

 
 

E. B. de Vila 520 Festa de Natal Realização de atividades 

alusivas à época festiva. 

Atuações das crianças 

para a comunidade 

Preservar as tradições 

natalícias. Desenvolver o 

espírito de solidariedade e 

fortalecer laços e relações 

Saída Ed. Social Comemoração Carla Cristina 

Cardoso dos 

Santos 

http://paa.pt/gestao/ver2.asp?ref=497
http://paa.pt/gestao/ver2.asp?ref=520
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educativa, no Centro 

Paroquial de S. Mamede 

do Coronado. 

entre todos. Promover a 

relação de convívio entre a 

escola e a comunidade 

escolar. 

Articulação com o Projeto educativo do Agrupamento 

 
Meta específica 9 - Promoção de práticas de metodologias ativas e experimentais. 

 

Objetivo 31 - Dinamizar atividades que promovam o desenvolvimento do espírito crítico, da curiosidade e da literacia científicas. 

Objetivo 33 - Dinamizar iniciativas, visitas de estudo e exposições, que contribuam para o enriquecimento cultural/artístico dos alunos. 

Objetivo 34 - Valorizar as várias aprendizagens e vivências dos alunos realizadas em diversos contextos, integrando-as na sala de aula. 

 

 
Meta específica 26 - Melhoria do ambiente escolar, dentro e fora das salas de aula. 

 

Objetivo 90 - Organizar atividades promotoras de um ambiente escolar mais inclusivo. 

 
 

E. B. de Vila 521 Visita de Estudo ao 

Centro de Ciência 

Viva - Vila do Conde 

Sessão abordando o tema 

do ciclo da água, 

também inserido no 

projeto Eco-Escolas da 

EB de Vila. 

Sensibilizar as crianças e 

jovens sobre a importância 

que a água tem na nossa 

vida e para a necessidade da 

preservação da água; 

Promover a realização de 

atividades didáticas e 

lúdicas; Enquadrar a 

atividade escolar nos 

projetos concelhios; 

Envolver a população nos 

projetos de educação 

ambiental. 

Saída Ed. Ambiental Visita de estudo Cláudia 

Patrícia da 

Silva Martins 

Articulação com o Projeto educativo do Agrupamento 

 
Meta específica 9 - Promoção de práticas de metodologias ativas e experimentais. 

 

Objetivo 29 - Dinamizar Oficinas de Ciência Experimental. 

Objetivo 32 - Dinamizar atividades que conduzam à consolidação e/ou à ampliação de conhecimentos científicos, tornando os conteúdos programáticos mais 

significativos. 

Objetivo 33 - Dinamizar iniciativas, visitas de estudo e exposições, que contribuam para o enriquecimento cultural/artístico dos alunos. 

Objetivo 34 - Valorizar as várias aprendizagens e vivências dos alunos realizadas em diversos contextos, integrando-as na sala de aula. 

http://paa.pt/gestao/ver2.asp?ref=521
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E. B. de Vila 616 Separação de 

Resíduos - Reciclar é 

Ganhar 

Sensibilização para a 

separação de resíduos e 

para a política dos 5R's. 

Desenvolver a sensibilidade 

para a preservação do meio 

ambiente.Sensibilizar as 

crianças para a temática da 

separação de residuos. 

Sensibilizar para a politica 

dos 5R's. Fomentar a 

separação seletiva e 

redução dos residuos assim 

como a sua utlilização de 

objetos recicláveis e não 

poluentes. 

Interna Ed. Ambiental Concurso Maria Olívia 

Azevedo 

Santos Maia 

da Silva 

Articulação com o Projeto educativo do Agrupamento 

 
Meta específica 7 - Promoção da diferenciação pedagógica e a diversidade. 

 

Objetivo 20 - Valorizar as Orientações Curriculares para a Educação Pré-escolar e as respetivas metas na organização de uma pedagogia estruturada respeitando o 

carater lúdico. 

Objetivo 26 - Integrar os diferentes saberes dando significado às aprendizagens realizadas, através do desenvolvimento de abordagens interdisciplinares e da 

articulação dos conteúdos disciplinares. 

 

 
Meta específica 20 - Promoção de valores de solidariedade. 

 

Objetivo 64 - Promover uma cultura de abertura ao meio local e ao mundo, alicerçada numa educação para a paz, solidariedade, saúde e ambiente. 

 

 
Meta específica 23 - Reforço da interação com o meio aproveitando sinergias mútuas. 

 

Objetivo 75 - Estabelecer parcerias de cooperação com diversas entidades da comunidade em projetos partilhados. 

 
 

E. B. de Vila 617 O Ciiclo da Água Exibição de filme sobre 

o ciclo da água. No final 

será realizado o jogo 

“Opostos atraem-se”, 

que permite adquirir 

conhecimentos sobre o 

Conhecer os estados de 

água na Natureza. Conhecer 

a viagem da água na 

Natureza - o Ciclo da Água. 

Interna Ed. Ambiental Formação 

Prática/Desportiva 

Carla Cristina 

Cardoso dos 

Santos 

http://paa.pt/gestao/ver2.asp?ref=616
http://paa.pt/gestao/ver2.asp?ref=617
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uso racional da água. 

Articulação com o Projeto educativo do Agrupamento 

 
Meta específica 9 - Promoção de práticas de metodologias ativas e experimentais. 

 

Objetivo 32 - Dinamizar atividades que conduzam à consolidação e/ou à ampliação de conhecimentos científicos, tornando os conteúdos programáticos mais 

significativos. 

 
 

E. B. de Vila 618 Experiência - O Ciclo 

da Água 

Realização de uma 

experiência sobre os 

vários estados da água. 

Explorar o ciclo da água 

através de experiências 

sobre os vários estados da 

água. 

Interna Ed. Ambiental Formação 

Prática/Desportiva 

Carla Cristina 

Cardoso dos 

Santos 

Articulação com o Projeto educativo do Agrupamento 

 
Meta específica 9 - Promoção de práticas de metodologias ativas e experimentais. 

 

Objetivo 32 - Dinamizar atividades que conduzam à consolidação e/ou à ampliação de conhecimentos científicos, tornando os conteúdos programáticos mais 

significativos. 

 
 

E. B. de Vila 619 Visita de estudo ao 

Planetário do Porto - 

1.º ciclo 

Nesta atividade os 

alunos terão a 

possibilidade de 

compreender melhor o 

céu noturno e o sistema 

solar. 

Promover o conhecimento, 

a cultura da inovação e a 

investigação científica e 

tecnológica. 

Saída Ed. Científica Visita de estudo Carla Cristina 

Cardoso dos 

Santos 

Articulação com o Projeto educativo do Agrupamento 

 
Meta específica 9 - Promoção de práticas de metodologias ativas e experimentais. 

 

Objetivo 31 - Dinamizar atividades que promovam o desenvolvimento do espírito crítico, da curiosidade e da literacia científicas. 

Objetivo 32 - Dinamizar atividades que conduzam à consolidação e/ou à ampliação de conhecimentos científicos, tornando os conteúdos programáticos mais 

significativos. 

Objetivo 34 - Valorizar as várias aprendizagens e vivências dos alunos realizadas em diversos contextos, integrando-as na sala de aula. 

 

 
Meta específica 23 - Reforço da interação com o meio aproveitando sinergias mútuas. 

 

Objetivo 73 - Manter e implementar protocolos e parcerias com instituições e entidades de referência em áreas como o ensino, a saúde, a cultura, a ciência e o lazer. 

http://paa.pt/gestao/ver2.asp?ref=618
http://paa.pt/gestao/ver2.asp?ref=619
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Objetivo 75 - Estabelecer parcerias de cooperação com diversas entidades da comunidade em projetos partilhados. 

 

 
Meta específica 26 - Melhoria do ambiente escolar, dentro e fora das salas de aula. 

 

Objetivo 90 - Organizar atividades promotoras de um ambiente escolar mais inclusivo. 

 
 

E. B. de Vila 621 Ação de sensibilização 

Eco Valor 

Os professores e 

assistentes operacionais 

da Escola de Vila 

participarão em ação de 

sensibilização: "Eco 

Valor". 

Sensibilizar a comunidade 

escolar para esta temática 

Interna Ed. Ambiental Prática simulada Maria 

Manuela 

Moreira da 

Fonseca 

Meireles Leão 

Articulação com o Projeto educativo do Agrupamento 

 
Meta específica 9 - Promoção de práticas de metodologias ativas e experimentais. 

 

Objetivo 32 - Dinamizar atividades que conduzam à consolidação e/ou à ampliação de conhecimentos científicos, tornando os conteúdos programáticos mais 

significativos. 

Objetivo 34 - Valorizar as várias aprendizagens e vivências dos alunos realizadas em diversos contextos, integrando-as na sala de aula. 

 
 

E. B. de Vila 622 Cantinho das 

aromáticas 

Criação de um cantinho 

com plantas aromáticas e 

medicinais. Neste espaço 

serão disponibilizadas 

atividades de plantação 

Proporcionar conhecimento 

e compreensão da origem, 

aplicação e benefícios das 

plantas 

Saída Ed. Ambiental Projeto Maria Olívia 

Azevedo 

Santos Maia 

da Silva 

Articulação com o Projeto educativo do Agrupamento 

 
Meta específica 9 - Promoção de práticas de metodologias ativas e experimentais. 

 

Objetivo 32 - Dinamizar atividades que conduzam à consolidação e/ou à ampliação de conhecimentos científicos, tornando os conteúdos programáticos mais 

significativos. 

Objetivo 35 - Desenvolver e divulgar aspetos culturais e civilizacionais das línguas estrangeiras. 

 

 
Meta específica 20 - Promoção de valores de solidariedade. 

 

Objetivo 64 - Promover uma cultura de abertura ao meio local e ao mundo, alicerçada numa educação para a paz, solidariedade, saúde e ambiente. 

http://paa.pt/gestao/ver2.asp?ref=621
http://paa.pt/gestao/ver2.asp?ref=622
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Meta específica 23 - Reforço da interação com o meio aproveitando sinergias mútuas. 

 

Objetivo 75 - Estabelecer parcerias de cooperação com diversas entidades da comunidade em projetos partilhados. 

 
 

E. B. de Vila 623 É com certeza uma 

espécie portuguesa. A 

árvore dos desejos 

São duas atividades 

complementares. 

Começa pela criação de 

um jogo a partir das ´ 

árvores existentes no 

Parque das Azenhas e 

depois as crianças são 

convidadas a passar por 

uma árvore e formular 

um desejo "Se eu vivesse 

no Parque da Azenhas..." 

Conhecer as árvores 

autóctones e os recursos 

que delas advêm 

Saída Ed. Ambiental Projeto Maria Olívia 

Azevedo 

Santos Maia 

da Silva 

Articulação com o Projeto educativo do Agrupamento 

 
Meta específica 9 - Promoção de práticas de metodologias ativas e experimentais. 

 

Objetivo 31 - Dinamizar atividades que promovam o desenvolvimento do espírito crítico, da curiosidade e da literacia científicas. 

 

 
Meta específica 20 - Promoção de valores de solidariedade. 

 

Objetivo 64 - Promover uma cultura de abertura ao meio local e ao mundo, alicerçada numa educação para a paz, solidariedade, saúde e ambiente. 

 

 
Meta específica 23 - Reforço da interação com o meio aproveitando sinergias mútuas. 

 

Objetivo 74 - Manter a adesão aos programas nacionais/regionais em vigor envolvendo 70% das turmas. 

 
 

E. B. de Vila 629 Let's read! Os alunos irão ler livros 

em inglês, quer em 

contexto de sala de aula, 

quer em casa em 

conjunto com a família. 

Ouvir ler e ler obras de 

literatura e textos de língua 

inglesa. Desenvolver o 

gosto pelo livro. 

Desenvolver o gosto pela 

Saída Ed. Literária Projeto Vera Luísa 

Lopes 

Martins 

http://paa.pt/gestao/ver2.asp?ref=623
http://paa.pt/gestao/ver2.asp?ref=629
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Dessas leituras resultarão 

trabalhos alusivos às 

histórias lidas, que serão 

divulgados à 

comunidade escolar 

oportunamente. 

Decorrerá também uma 

feira do livro (English 

Book Fair), onde os 

alunos poderão adquirir 

e familiarizar-se com 

livros na língua inglesa 

adequados ao seu nível 

etário e linguístico. 

língua inglesa. Incentivar o 

gosto pela leitura por lazer 

e como complemento das 

aprendizagens. Aperfeiçoar 

o domínio da comunicação 

oral e escrita. Facilitar o 

acesso a livros em inglês 

para todos os níveis e 

idades. Divulgar trabalhos 

realizados no âmbito da 

leitura ao longo do ano 

letivo. Aproximar a língua 

inglesa das famílias dos 

alunos, que por vezes 

sentem dificuldades em 

apoiá-los nesta área. 

Articulação com o Projeto educativo do Agrupamento 

 
Meta específica 2 - Melhoria dos resultados escolares dos alunos. 

 

Objetivo 3 - Melhorar a taxa de transição no 4º ano, superando a média nacional. 

 

 
Meta específica 5 - Promoção do trabalho cooperativo dos docentes. 

 

Objetivo 17 - Promover, anualmente, 20% de atividades de articulação intra e/ou inter departamental, incluídas no Plano Anual de Atividades. 

 

 
Meta específica 7 - Promoção da diferenciação pedagógica e a diversidade. 

 

Objetivo 25 - Implementar estratégias diversificadas de acordo com aprendizagens prévias, ritmos, necessidades e desempenhos individuais, de modo a aumentar o 

sucesso escolar. 

 

 
Meta específica 9 - Promoção de práticas de metodologias ativas e experimentais. 

 

Objetivo 31 - Dinamizar atividades que promovam o desenvolvimento do espírito crítico, da curiosidade e da literacia científicas. 

Objetivo 33 - Dinamizar iniciativas, visitas de estudo e exposições, que contribuam para o enriquecimento cultural/artístico dos alunos. 

Objetivo 34 - Valorizar as várias aprendizagens e vivências dos alunos realizadas em diversos contextos, integrando-as na sala de aula. 

Objetivo 35 - Desenvolver e divulgar aspetos culturais e civilizacionais das línguas estrangeiras. 
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Meta específica 10 - Valorização da Arte e o Desporto na educação e ensino. 

 

Objetivo 39 - Promover a intervenção artística na comunidade escolar. 

 

 
Meta específica 23 - Reforço da interação com o meio aproveitando sinergias mútuas. 

 

Objetivo 75 - Estabelecer parcerias de cooperação com diversas entidades da comunidade em projetos partilhados. 

 

 
Meta específica 24 - Aumento do envolvimento no percurso escolar por parte dos alunos e dos pais e encarregados de educação. 

 

Objetivo 80 - Promover a imagem da escola junto da comunidade, de modo a que seja reconhecido o seu papel como parceira no desenvolvimento social e cultural 

da comunidade envolvente. 

 

 
Meta específica 26 - Melhoria do ambiente escolar, dentro e fora das salas de aula. 

 

Objetivo 91 - Desenvolver projetos/iniciativas que contribuam para a melhoria e valorização dos espaços escolares. 

 

 
Meta específica 27 - Melhoria das condições tecnológicas de apoio ao serviço educativo. 

 

Objetivo 94 - Dinamizar a página Web do agrupamento, promovendo as diferentes atividades/iniciativas que envolvam a comunidade escolar. 

 
 

E. B. de Vila 630 Feira Anual da Trofa Visita à Feira Anual e 

participação em 

atividades. 

Dar a conhecer às crianças 

atividades que direta ou 

indiretamente estão ligadas 

à agropecúaria. Promover o 

conhecimento da vida rural; 

Saída Ed. Ambiental Feira Maria Olívia 

Azevedo 

Santos Maia 

da Silva 

Articulação com o Projeto educativo do Agrupamento 

 
Meta específica 9 - Promoção de práticas de metodologias ativas e experimentais. 

 

Objetivo 33 - Dinamizar iniciativas, visitas de estudo e exposições, que contribuam para o enriquecimento cultural/artístico dos alunos. 

 

http://paa.pt/gestao/ver2.asp?ref=630
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Meta específica 23 - Reforço da interação com o meio aproveitando sinergias mútuas. 

 

Objetivo 75 - Estabelecer parcerias de cooperação com diversas entidades da comunidade em projetos partilhados. 

 
 

E. B. de Vila 631 Visita de Estudo ao 

castelo da Vila da 

Feira 

Visita guiada ao castelo 

da Vila da Feira 

Conhecer ao vivo a 

arquitetura de um castelo e 

a vida com ele relacionada, 

concretizando assim o 

projeto "O castelo" que tem 

vindo a ser desenvolvido na 

sala. Formar para a 

cidadania; Conhecer e 

participar com 

responsabilidade em locais 

diferentes; Proporcionar aos 

alunos aprendizagens fora 

do contexto escolar. 

Saída Ed. Histórica Visita de estudo Maria Olívia 

Azevedo 

Santos Maia 

da Silva 

Articulação com o Projeto educativo do Agrupamento 

 
Meta específica 7 - Promoção da diferenciação pedagógica e a diversidade. 

 

Objetivo 20 - Valorizar as Orientações Curriculares para a Educação Pré-escolar e as respetivas metas na organização de uma pedagogia estruturada respeitando o 

carater lúdico. 

Objetivo 26 - Integrar os diferentes saberes dando significado às aprendizagens realizadas, através do desenvolvimento de abordagens interdisciplinares e da 

articulação dos conteúdos disciplinares. 

 

 
Meta específica 9 - Promoção de práticas de metodologias ativas e experimentais. 

 

Objetivo 33 - Dinamizar iniciativas, visitas de estudo e exposições, que contribuam para o enriquecimento cultural/artístico dos alunos. 

Objetivo 34 - Valorizar as várias aprendizagens e vivências dos alunos realizadas em diversos contextos, integrando-as na sala de aula. 

 
 

E. B. de 

Portela 

122 Receção aos alunos. Receção aos meninos 

que frequentam pela 

primeira vez o jardim de 

infância e aos alunos do 

primeiro ano do primeiro 

ciclo. Apresentação das 

- integrar a criança no 

ambiente escolar. - 

minimizar o impacto 

emocional de segurança nas 

crianças/alunos e dos 

respetivos encarregados de 

Interna Ed. Social Convívio Maria Otília 

Assunção 

Oliveira 

Duarte 

http://paa.pt/gestao/ver2.asp?ref=631
http://paa.pt/gestao/ver2.asp?ref=122
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salas, dos docentes, das 

instalações da escola, 

lanche partilhado e 

brincadeiras livres. 

educação. -promover a 

socialização e a amizade. 

Articulação com o Projeto educativo do Agrupamento 

 
Meta específica 6 - Articulação entre ciclos. 

 

Objetivo 18 - Concretizar quatro projetos/atividades aglutinadoras que integrem o pré-escolar e/ou um ou mais ciclos e/ou secundário. 

 
 

E. B. de 

Portela 

123 Dia da Alimentação. 

Pré-Escolar. 

O Dia Mundial da 

Alimentação será 

comemorado com um 

lanche saudável que 

consistirá num sumo de 

laranja natural 

acompanhado de pão 

com manteiga, queijo ou 

fiambre. Para vivenciar 

melhor esta 

comemoração 

cantaremos canções 

alusivas a esta temática. 

Fomentar a adoção de 

hábitos de vida saudáveis. 

Interna Ed. Para a saúde Comemoração Sandra 

Cristina da 

Silva Barros 

Articulação com o Projeto educativo do Agrupamento 

 
Meta específica 6 - Articulação entre ciclos. 

 

Objetivo 19 - Desenvolver duas atividades, por ano letivo, que integrem alunos do pré-escolar, do Ensino Básico e/ou Ensino Secundário, com proximidade de 

transição, ano de escolaridade ou de estabelecimento. 

 
 

E. B. de 

Portela 

124 Dia do Idoso. A nossa escola vai 

comemorar o Dia do 

Idoso no dia um de 

outubro, com uma 

“Manhã de Afetos”. A 

atividade vai consistir 

num encontro 

intergeracional com as 

crianças/alunos da nossa 

- Homenagear as pessoas 

idosas. - Criar situações de 

convívio inter-geracional e 

partilha de saberes e 

experiência. - Promover o 

intercâmbio de gerações. - 

Construir uma sociedade 

para todas as idades. - 

consciencializar todas as 

Interna Ed. Social Convívio Maria Otília 

Assunção 

Oliveira 

Duarte 

http://paa.pt/gestao/ver2.asp?ref=123
http://paa.pt/gestao/ver2.asp?ref=124
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escola e os idosos da 

Ascor; partilharemos 

canções, poemas, 

trabalhos de expressão 

plástica e algumas 

brincadeiras, dando 

assim um pouco mais de 

alegria a este dia que 

lhes é dedicado. 

populações sobre a 

importância das mudanças 

de atitudes para com os 

idosos; 

Articulação com o Projeto educativo do Agrupamento 

 
Meta específica 20 - Promoção de valores de solidariedade. 

 

Objetivo 64 - Promover uma cultura de abertura ao meio local e ao mundo, alicerçada numa educação para a paz, solidariedade, saúde e ambiente. 

 

 
Meta específica 23 - Reforço da interação com o meio aproveitando sinergias mútuas. 

 

Objetivo 75 - Estabelecer parcerias de cooperação com diversas entidades da comunidade em projetos partilhados. 

 
 

E. B. de 

Portela 

125 Magusto - Feira do 

outono 1.º Ciclo 

A atividade decorrerá no 

recinto da escola, onde 

se fará uma fogueira 

simbólica para assar 

algumas castanhas, 

enquanto todos os alunos 

entoam algumas canções 

de roda. Posteriormente, 

serão distribuídas a todos 

os discentes castanhas 

assadas no forno e na 

fogueira e beberão um 

sumo. Durante o dia, 

serão preparadas bancas 

de produtos do outono 

para venda aos pais e 

Encarregados de 

Educação. 

Promover o convívio entre 

ciclos. Contribuir para a 

preservação de usos, 

costumes e tradições desta 

época do ano. 

Interna Ed. Social Comemoração Hugo Marco 

dos Santos 

Bessa 

Articulação com o Projeto educativo do Agrupamento 

http://paa.pt/gestao/ver2.asp?ref=125
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Meta específica 7 - Promoção da diferenciação pedagógica e a diversidade. 

 

Objetivo 26 - Integrar os diferentes saberes dando significado às aprendizagens realizadas, através do desenvolvimento de abordagens interdisciplinares e da 

articulação dos conteúdos disciplinares. 

 

 
Meta específica 24 - Aumento do envolvimento no percurso escolar por parte dos alunos e dos pais e encarregados de educação. 

 

Objetivo 80 - Promover a imagem da escola junto da comunidade, de modo a que seja reconhecido o seu papel como parceira no desenvolvimento social e cultural 

da comunidade envolvente. 

 

 
Meta específica 26 - Melhoria do ambiente escolar, dentro e fora das salas de aula. 

 

Objetivo 91 - Desenvolver projetos/iniciativas que contribuam para a melhoria e valorização dos espaços escolares. 

 
 

E. B. de 

Portela 

126 Encerramento do 1º 

período. 

Realização de atividades 

alusivas à época festiva: 

cinema na escola no 

período da manhã, 

apresentação de canções 

dramatizadas por todos 

os grupos da escola e 

receção do pai natal e 

suas prendas. 

Preservar as tradições 

natalícias. Desenvolver o 

espírito de solidariedade e 

fortalecer laços e relações 

entre todos. Promover a 

relação de convívio entre a 

escola e a comunidade 

escolar. 

Interna Ed. Social Comemoração António de 

Fátima 

Almeida 

Articulação com o Projeto educativo do Agrupamento 

 
Meta específica 6 - Articulação entre ciclos. 

 

Objetivo 19 - Desenvolver duas atividades, por ano letivo, que integrem alunos do pré-escolar, do Ensino Básico e/ou Ensino Secundário, com proximidade de 

transição, ano de escolaridade ou de estabelecimento. 

 
 

E. B. de 

Portela 

127 Cantar as Janeiras. As crianças/alunos vão 

cantar as janeiras aos 

Pais/ Encarregados de 

Educação na escola. 

Conhecer as tradições 

locais. Promover a 

interação 

escola/comunidade. 

Interna Ed. Social Comemoração Maria Otília 

Assunção 

Oliveira 

Duarte 

Articulação com o Projeto educativo do Agrupamento 

http://paa.pt/gestao/ver2.asp?ref=126
http://paa.pt/gestao/ver2.asp?ref=127
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Meta específica 6 - Articulação entre ciclos. 

 

Objetivo 19 - Desenvolver duas atividades, por ano letivo, que integrem alunos do pré-escolar, do Ensino Básico e/ou Ensino Secundário, com proximidade de 

transição, ano de escolaridade ou de estabelecimento. 

 

 
Meta específica 24 - Aumento do envolvimento no percurso escolar por parte dos alunos e dos pais e encarregados de educação. 

 

Objetivo 79 - Promover momentos de encontro da comunidade que criem e reforcem elos entre os seus membros. 

 
 

E. B. de 

Portela 

128 Assembleia de Escola. 

Pré-Escolar. 

Os alunos/crianças vão 

debater questões do 

interesse geral: melhorar 

os espaços 

escolares;regras e 

comportamentos, entre 

outros assuntos. 

Fomentar o debate entre 

alunos; Adotar normas para 

o bom comportamento; 

Promover a colaboração 

entre professores e alunos. 

Interna Ed. Social Comemoração Sandra 

Cristina da 

Silva Barros 

Articulação com o Projeto educativo do Agrupamento 

 
Meta específica 17 - Garantir aos alunos momentos de autoavaliação indutores de autonomia e de co-responsabilização. 

 

Objetivo 53 - Promover a discussão de direitos e de deveres do Estatuto do Aluno em todas as turmas. 

 
 

E. B. de 

Portela 

129 Carnaval . Pré-

Escolar. 

Os alunos virão 

livremente fantasiados 

para a escola, de onde 

partirão para um desfile 

pelas ruas da vila, no 

período da manhã. 

Durante a tarde, 

decorrerá um concurso 

de máscaras. 

Preservar tradições usos e 

costumes desta época do 

ano. Desenvolver o espírito 

crítico. 

Saída Ed. Social Comemoração Sandra 

Cristina da 

Silva Barros 

Articulação com o Projeto educativo do Agrupamento 

 
Meta específica 6 - Articulação entre ciclos. 

 

Objetivo 19 - Desenvolver duas atividades, por ano letivo, que integrem alunos do pré-escolar, do Ensino Básico e/ou Ensino Secundário, com proximidade de 

http://paa.pt/gestao/ver2.asp?ref=128
http://paa.pt/gestao/ver2.asp?ref=129
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transição, ano de escolaridade ou de estabelecimento. 

 
 

E. B. de 

Portela 

130 Semana da Leitura. 

Pré-Escolar. 

Conto de histórias, 

leitura de poemas, 

travalínguas e nonsenses. 

Conto de histórias por 

Pais/ Avós ,irmãos que 

se disponibilizem para 

partilhar estas com os 

alunos. Atividades 

literárias diversificadas, 

durante a semana, de 

acordo com o nível 

etário / grupo turma 

envolvendo a família. 

Fomentar o gosto pela 

leitura e escrita. 

Desenvolver o espírito 

crítico. Enriquecer as 

competências dos alunos. 

Interna Ed. Literária Comemoração António de 

Fátima 

Almeida 

Articulação com o Projeto educativo do Agrupamento 

 
Meta específica 6 - Articulação entre ciclos. 

 

Objetivo 19 - Desenvolver duas atividades, por ano letivo, que integrem alunos do pré-escolar, do Ensino Básico e/ou Ensino Secundário, com proximidade de 

transição, ano de escolaridade ou de estabelecimento. 

 

 
Meta específica 9 - Promoção de práticas de metodologias ativas e experimentais. 

 

Objetivo 33 - Dinamizar iniciativas, visitas de estudo e exposições, que contribuam para o enriquecimento cultural/artístico dos alunos. 

 
 

E. B. de 

Portela 

131 Visita de Estudo à Os alunos realização 

atividades nos ateliers da 

Quinta (sais de banho e 

sabonetes ecológicos). 

Formar para a cidadania; 

Conhecer e participar com 

responsabilidade em locais 

diferentes; Proporcionar aos 

alunos aprendizagens fora 

do contexto escolar. 

Saída Ed. Científica Visita de estudo Hugo Marco 

dos Santos 

Bessa 

Articulação com o Projeto educativo do Agrupamento 

 
Meta específica 9 - Promoção de práticas de metodologias ativas e experimentais. 

 

Objetivo 33 - Dinamizar iniciativas, visitas de estudo e exposições, que contribuam para o enriquecimento cultural/artístico dos alunos. 

http://paa.pt/gestao/ver2.asp?ref=130
http://paa.pt/gestao/ver2.asp?ref=131
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Objetivo 34 - Valorizar as várias aprendizagens e vivências dos alunos realizadas em diversos contextos, integrando-as na sala de aula. 

 
 

E. B. de 

Portela 

132 Visita de Estudo ao 

Planetário do Porto - 

Centro Ciência Viva 

Os alunos assistirão à 

Sessão imersiva "à 

Descoberta de um 

universo novo" e 

atividades de laboratório. 

Formar para a cidadania; 

Conhecer e participar com 

responsabilidade em locais 

diferentes; Proporcionar aos 

alunos aprendizagens fora 

do contexto escolar; 

Participar ao vivo na Curta-

metragem: Órion, o 

caçador!; Realizar 

atividades práticas 

relacionadas com o tema. 

Saída Ed. Científica Visita de estudo Orquídea 

Matos 

Articulação com o Projeto educativo do Agrupamento 

 
Meta específica 9 - Promoção de práticas de metodologias ativas e experimentais. 

 

Objetivo 31 - Dinamizar atividades que promovam o desenvolvimento do espírito crítico, da curiosidade e da literacia científicas. 

Objetivo 33 - Dinamizar iniciativas, visitas de estudo e exposições, que contribuam para o enriquecimento cultural/artístico dos alunos. 

Objetivo 34 - Valorizar as várias aprendizagens e vivências dos alunos realizadas em diversos contextos, integrando-as na sala de aula. 

 
 

E. B. de 

Portela 

133 Visita de estudo do 3º 

ano de escolaridade. 

Visita ao Centro de 

Ciência Viva em Vila do 

Conde. Visita à 

exposição: A água no 

corpo humano: O 

sangue. 

Promover o conhecimento, 

a cultura da inovação e a 

investigação científica e 

tecnológica. 

Saída Ed. Científica Visita de estudo Sandra 

Cristina da 

Silva Barros 

Articulação com o Projeto educativo do Agrupamento 

 
Meta específica 9 - Promoção de práticas de metodologias ativas e experimentais. 

 

Objetivo 31 - Dinamizar atividades que promovam o desenvolvimento do espírito crítico, da curiosidade e da literacia científicas. 

Objetivo 32 - Dinamizar atividades que conduzam à consolidação e/ou à ampliação de conhecimentos científicos, tornando os conteúdos programáticos mais 

significativos. 

Objetivo 33 - Dinamizar iniciativas, visitas de estudo e exposições, que contribuam para o enriquecimento cultural/artístico dos alunos. 

Objetivo 34 - Valorizar as várias aprendizagens e vivências dos alunos realizadas em diversos contextos, integrando-as na sala de aula. 

 

 

http://paa.pt/gestao/ver2.asp?ref=132
http://paa.pt/gestao/ver2.asp?ref=133
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Meta específica 23 - Reforço da interação com o meio aproveitando sinergias mútuas. 

 

Objetivo 73 - Manter e implementar protocolos e parcerias com instituições e entidades de referência em áreas como o ensino, a saúde, a cultura, a ciência e o lazer. 

Objetivo 75 - Estabelecer parcerias de cooperação com diversas entidades da comunidade em projetos partilhados. 

 

 
Meta específica 26 - Melhoria do ambiente escolar, dentro e fora das salas de aula. 

 

Objetivo 90 - Organizar atividades promotoras de um ambiente escolar mais inclusivo. 

 
 

E. B. de 

Portela 

134 Visita de Estudo - 

1.ºCiclo 

Os alunos vão fazer uma 

visita de estudo. 

Formar para a cidadania. 

Proporcionar aos alunos 

aprendizagens fora do 

contexto escolar. 

Saída Ed. Histórica Visita de estudo António de 

Fátima 

Almeida 

Articulação com o Projeto educativo do Agrupamento 

 
Meta específica 9 - Promoção de práticas de metodologias ativas e experimentais. 

 

Objetivo 33 - Dinamizar iniciativas, visitas de estudo e exposições, que contribuam para o enriquecimento cultural/artístico dos alunos. 

Objetivo 34 - Valorizar as várias aprendizagens e vivências dos alunos realizadas em diversos contextos, integrando-as na sala de aula. 

 
 

E. B. de 

Portela 

136 Atividade de 

encerramento do 2º 

período" Festa da 

Primavera". 

Na "Festa da Primavera" 

entre outras atividades 

alusivas vamos vender 

vasos de flores e livros 

de histórias expostos por 

uma editora. 

- Promover a cooperação e 

o convívio social entre 

todos os alunos da escola e 

comunidade educativa. - 

Estabelecer articulação 

entre a Pré e o Primeiro 

Ciclo. 

Interna Ed. Social Convívio Hugo Marco 

dos Santos 

Bessa 

Articulação com o Projeto educativo do Agrupamento 

 
Meta específica 6 - Articulação entre ciclos. 

 

Objetivo 19 - Desenvolver duas atividades, por ano letivo, que integrem alunos do pré-escolar, do Ensino Básico e/ou Ensino Secundário, com proximidade de 

transição, ano de escolaridade ou de estabelecimento. 

 

 
Meta específica 20 - Promoção de valores de solidariedade. 

 

http://paa.pt/gestao/ver2.asp?ref=134
http://paa.pt/gestao/ver2.asp?ref=136
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Objetivo 64 - Promover uma cultura de abertura ao meio local e ao mundo, alicerçada numa educação para a paz, solidariedade, saúde e ambiente. 

 
 

E. B. de 

Portela 

137 Visita de Estudo do 

pré-escolar e 1º ciclo. 

Os alunos irão a Aveiro 

e farão um passeio de 

moliceiro nos canais da 

cidade e irão assistir a 

um workshop de ovos 

moles. 

A definir Saída Desenvolvimento 

pessoal e 

profissional 

Visita de estudo Sandra 

Cristina da 

Silva Barros 

Articulação com o Projeto educativo do Agrupamento 

 
Meta específica 5 - Promoção do trabalho cooperativo dos docentes. 

 

Objetivo 17 - Promover, anualmente, 20% de atividades de articulação intra e/ou inter departamental, incluídas no Plano Anual de Atividades. 

 

 
Meta específica 6 - Articulação entre ciclos. 

 

Objetivo 18 - Concretizar quatro projetos/atividades aglutinadoras que integrem o pré-escolar e/ou um ou mais ciclos e/ou secundário. 

Objetivo 19 - Desenvolver duas atividades, por ano letivo, que integrem alunos do pré-escolar, do Ensino Básico e/ou Ensino Secundário, com proximidade de 

transição, ano de escolaridade ou de estabelecimento. 

 

 
Meta específica 9 - Promoção de práticas de metodologias ativas e experimentais. 

 

Objetivo 31 - Dinamizar atividades que promovam o desenvolvimento do espírito crítico, da curiosidade e da literacia científicas. 

Objetivo 33 - Dinamizar iniciativas, visitas de estudo e exposições, que contribuam para o enriquecimento cultural/artístico dos alunos. 

 
 

E. B. de 

Portela 

138 Dia Mundial da 

Criança 

As crianças/alunos 

realizarão atividades 

lúdicas, promovendo o 

convívio entre todos 

(Escola) 

Celebrar o Dia da Criança. 

Promover a convivência 

entre os alunos. 

Interna Ed. Social Comemoração Orquídea 

Matos 

Articulação com o Projeto educativo do Agrupamento 

 
Meta específica 20 - Promoção de valores de solidariedade. 

 

Objetivo 64 - Promover uma cultura de abertura ao meio local e ao mundo, alicerçada numa educação para a paz, solidariedade, saúde e ambiente. 

 

http://paa.pt/gestao/ver2.asp?ref=137
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Meta específica 23 - Reforço da interação com o meio aproveitando sinergias mútuas. 

 

Objetivo 75 - Estabelecer parcerias de cooperação com diversas entidades da comunidade em projetos partilhados. 

 
 

E. B. de 

Portela 

139 A Minha Nova Escola. 

Pré Escolar. 

Os meninos do jardim de 

infância que vão para o 

primeiro ano vão passar 

uma manhã com os seus 

colegas que frequentam 

o 1º ano onde vão 

partilhar o espaço, um 

tempo de intercâmbio e 

várias atividades 

apelativas e 

contextualizadas. 

Facilitar a integração da 

criança do pré-escolar no 1º 

ciclo. Atenuar expectativas 

de impacto negativo que 

possam criar inibições e 

ansiedades negativas pela 

transição de ambiente 

escolar. 

Interna Ed. Social Convívio Hugo Marco 

dos Santos 

Bessa 

Articulação com o Projeto educativo do Agrupamento 

 
Meta específica 5 - Promoção do trabalho cooperativo dos docentes. 

 

Objetivo 17 - Promover, anualmente, 20% de atividades de articulação intra e/ou inter departamental, incluídas no Plano Anual de Atividades. 

 

 
Meta específica 6 - Articulação entre ciclos. 

 

Objetivo 19 - Desenvolver duas atividades, por ano letivo, que integrem alunos do pré-escolar, do Ensino Básico e/ou Ensino Secundário, com proximidade de 

transição, ano de escolaridade ou de estabelecimento. 

 
 

E. B. de 

Portela 

140 A Minha Nova Escola. Os alunos do 1º ciclo 

que vão para o 5º ano 

vão passar uma manhã 

com os seus colegas que 

frequentam o 5º ano 

onde vão partilhar o 

espaço, um tempo de 

intercâmbio e várias 

atividades apelativas e 

contextualizadas. 

Facilitar a integração dos 

alunos no 5º ano. Atenuar 

expectativas de impacto 

negativo que possam criar 

inibições e ansiedades 

negativas pela transição de 

ambiente escolar. 

Saída Ed. Social Convívio António de 

Fátima 

Almeida 

Articulação com o Projeto educativo do Agrupamento 

http://paa.pt/gestao/ver2.asp?ref=139
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Meta específica 5 - Promoção do trabalho cooperativo dos docentes. 

 

Objetivo 17 - Promover, anualmente, 20% de atividades de articulação intra e/ou inter departamental, incluídas no Plano Anual de Atividades. 

 

 
Meta específica 6 - Articulação entre ciclos. 

 

Objetivo 19 - Desenvolver duas atividades, por ano letivo, que integrem alunos do pré-escolar, do Ensino Básico e/ou Ensino Secundário, com proximidade de 

transição, ano de escolaridade ou de estabelecimento. 

 
 

E. B. de 

Portela 

141 Encerramento do 3º 

Período. 

Realização de atividades 

lúdicas entre toda a 

comunidade educativa. 

Proporcionar um momento 

de convívio aos alunos e 

comunidade. 

Interna Ed. Social Comemoração Hugo Marco 

dos Santos 

Bessa 

Articulação com o Projeto educativo do Agrupamento 

 
Meta específica 6 - Articulação entre ciclos. 

 

Objetivo 19 - Desenvolver duas atividades, por ano letivo, que integrem alunos do pré-escolar, do Ensino Básico e/ou Ensino Secundário, com proximidade de 

transição, ano de escolaridade ou de estabelecimento. 

 

 
Meta específica 20 - Promoção de valores de solidariedade. 

 

Objetivo 64 - Promover uma cultura de abertura ao meio local e ao mundo, alicerçada numa educação para a paz, solidariedade, saúde e ambiente. 

 

 
Meta específica 24 - Aumento do envolvimento no percurso escolar por parte dos alunos e dos pais e encarregados de educação. 

 

Objetivo 79 - Promover momentos de encontro da comunidade que criem e reforcem elos entre os seus membros. 

 
 

E. B. de 

Portela 

142 Dia Internacional da 

Família. 

As famílias vêm à escola 

realizar uma atividade 

com os seus filhos. 

Reforçar a importância da 

família como elo afetivo. 

Fortalecer a integração das 

famílias, responsáveis e 

alunos com a escola. 

Interna Ed. Social Convívio Maria Otília 

Assunção 

Oliveira 

Duarte 

Articulação com o Projeto educativo do Agrupamento 

http://paa.pt/gestao/ver2.asp?ref=141
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Meta específica 24 - Aumento do envolvimento no percurso escolar por parte dos alunos e dos pais e encarregados de educação. 

 

Objetivo 79 - Promover momentos de encontro da comunidade que criem e reforcem elos entre os seus membros. 

 

 
Meta específica 26 - Melhoria do ambiente escolar, dentro e fora das salas de aula. 

 

Objetivo 90 - Organizar atividades promotoras de um ambiente escolar mais inclusivo. 

 
 

E. B. de 

Portela 

143 PRESSE Esta atividade está 

inserida na componente 

do currículo de Oferta 

Complementar,com a 

realização das atividades 

propostas no caderno 

PRESSE para o 1º ciclo, 

no âmbito das áreas 

temáticas propostas. 

Desenvolver nos alunos 

competências básicas no 

âmbito da promoção da 

educação para a saúde - 

Educação Sexual em meio 

escolar. 

Interna Ed. Para a saúde Projeto Hugo Marco 

dos Santos 

Bessa 

Articulação com o Projeto educativo do Agrupamento 

 
Meta específica 18 - Desenvolver competências nos alunos que lhes permitam escolhas informadas e seguras no campo da saúde e da sexualidade. 

 

Objetivo 56 - Garantir que o Programa Regional de Educação Sexual em Saúde Escolar (PRESSE) é implementado efetivamente em todas as turmas. 

Objetivo 57 - Implementar no mínimo três atividades no âmbito da Promoção da Educação para a Saúde e Educação Sexual, por ano letivo. 

 
 

E. B. de 

Portela 

144 PRESSE Esta atividade está 

inserida na componente 

do currículo de Oferta 

Complementar,com a 

realização das atividades 

propostas no caderno 

PRESSE para o 1º ciclo, 

no âmbito das áreas 

temáticas propostas. 

Desenvolver nos alunos 

competências básicas no 

âmbito da promoção da 

educação para a saúde - 

Educação Sexual em meio 

escolar. 

Interna Ed. Para a saúde Projeto Orquídea 

Matos 

Articulação com o Projeto educativo do Agrupamento 

 
Meta específica 18 - Desenvolver competências nos alunos que lhes permitam escolhas informadas e seguras no campo da saúde e da sexualidade. 

http://paa.pt/gestao/ver2.asp?ref=143
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Objetivo 56 - Garantir que o Programa Regional de Educação Sexual em Saúde Escolar (PRESSE) é implementado efetivamente em todas as turmas. 

Objetivo 57 - Implementar no mínimo três atividades no âmbito da Promoção da Educação para a Saúde e Educação Sexual, por ano letivo. 

 
 

E. B. de 

Portela 

145 PRESSE - 1ºCiclo Implementar atividades 

no âmbito do Programa 

de Educação para a 

Saúde e Educação 

Sexual. 

Adquirir competências e 

promover valores 

fundamentais à vivência da 

sexualidade de forma 

responsável. 

Interna Ed. Para a saúde Projeto Sandra 

Cristina da 

Silva Barros 

Articulação com o Projeto educativo do Agrupamento 

 
Meta específica 18 - Desenvolver competências nos alunos que lhes permitam escolhas informadas e seguras no campo da saúde e da sexualidade. 

 

Objetivo 56 - Garantir que o Programa Regional de Educação Sexual em Saúde Escolar (PRESSE) é implementado efetivamente em todas as turmas. 

 
 

E. B. de 

Portela 

146 PASSEZINHO - 

Programa de 

Alimentação Saudável 

em Saúde Escolar 

Esta atividade será 

desenvolvida ao longo 

do ano onde serão 

realizadas diversas 

atividades no ãmbito da 

educação alimentar, no 

âmbito da saúde mental, 

no âmbito da saúde oral 

e no âmbito da atividade 

física. 

Incentivar as crianças a 

experimentar novos 

sabores, texturas; Incentivar 

ao consumo de vegetais e 

pescado; Sensibilizar para 

os malefícios das 

guloseimas; sensibilizar 

para os benefícios da 

higiene oral e atividade 

física. 

Interna Ed. Para a saúde Projeto Maria Otília 

Assunção 

Oliveira 

Duarte 

Articulação com o Projeto educativo do Agrupamento 

 
Meta específica 18 - Desenvolver competências nos alunos que lhes permitam escolhas informadas e seguras no campo da saúde e da sexualidade. 

 

Objetivo 57 - Implementar no mínimo três atividades no âmbito da Promoção da Educação para a Saúde e Educação Sexual, por ano letivo. 

 

 
Meta específica 23 - Reforço da interação com o meio aproveitando sinergias mútuas. 

 

Objetivo 73 - Manter e implementar protocolos e parcerias com instituições e entidades de referência em áreas como o ensino, a saúde, a cultura, a ciência e o lazer. 

Objetivo 74 - Manter a adesão aos programas nacionais/regionais em vigor envolvendo 70% das turmas. 

 
 

http://paa.pt/gestao/ver2.asp?ref=145
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E. B. de 

Portela 

147 PRESSE - 1.ºCiclo Implementar atividades 

no âmbito do Programa 

de Educação para a 

Saúde e Educação 

Sexual. 

Adquirir competências e 

promover valores 

fundamentais à vivência da 

sexualidade de forma 

responsável. 

Interna Ed. Para a saúde Projeto António de 

Fátima 

Almeida 

Articulação com o Projeto educativo do Agrupamento 

 
Meta específica 18 - Desenvolver competências nos alunos que lhes permitam escolhas informadas e seguras no campo da saúde e da sexualidade. 

 

Objetivo 56 - Garantir que o Programa Regional de Educação Sexual em Saúde Escolar (PRESSE) é implementado efetivamente em todas as turmas. 

 
 

E. B. de 

Portela 

148 Leitura Vai e Vem . Leitura em Vai e Vem, é 

um projeto do Plano 

Nacional de Leitura para 

o Pré escolar, que 

promove a leitura em 

família, que se vai iniciar 

neste segundo período. 

Vai ser realizada 

semanalmente com um 

número estipulado de 

crianças da sala, que vão 

levar para casa uma 

história e uma folha de 

registo para elaborar 

junto com a família. 

Foram enviados também 

para casa vários 

documentos 

informativos que têm 

como objetivo informar 

sobre a importância dos 

livros, e informação para 

explicar como se vai 

processar esta leitura Vai 

Vem e as 

responsabilidades que 

isto acarreta, como seja 

preencher a folha de 

registo e enviá-la 

-Estimular na criança o 

gosto pelos livros; - Criar e 

valorizar práticas 

pedagógicas que 

possibilitem a descoberta 

do prazer da leitura; -

Promover a leitura em 

contexto familiar; -

Valorizar a leitura como um 

meio de informação de 

transmissão do saber e da 

cultura; -Estabelecer 

parcerias que proporcionem 

momentos de aquisição de 

competências no domínio 

da expressão oral e escrita; 

-Contribuir na aquisição de 

um espírito crítico e na 

interiorização de valores 

que promovam a cidadania 

Interna Ed. Literária Projeto Maria Otília 

Assunção 

Oliveira 

Duarte 

http://paa.pt/gestao/ver2.asp?ref=147
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novamente para o jardim 

de infância. 

Articulação com o Projeto educativo do Agrupamento 

 
Meta específica 7 - Promoção da diferenciação pedagógica e a diversidade. 

 

Objetivo 25 - Implementar estratégias diversificadas de acordo com aprendizagens prévias, ritmos, necessidades e desempenhos individuais, de modo a aumentar o 

sucesso escolar. 

 

 
Meta específica 23 - Reforço da interação com o meio aproveitando sinergias mútuas. 

 

Objetivo 75 - Estabelecer parcerias de cooperação com diversas entidades da comunidade em projetos partilhados. 

 
 

E. B. de 

Portela 

149 Atividades de 

Animação e Apoio à 

Familia 

Desenvolver nas crianças 

aprendizagens de forma 

lúdica. 

Desempenhar uma função 

sócio-educativa 

proporcionando às famílias 

apoio, estabilidade e 

segurança. Proporcionar aos 

Pais/Encarregados de 

Educação tempo para a sua 

atividade profissional. 

Proporcionar à criança um 

tempo de fruição aliando 

segurança e bem-estar, livre 

escolha e brincar 

espontaneamente. Reforço 

dos processos de 

socialização como 

estratégia complementar ao 

serviço educativo. 

Interna Ed. Social AAAF Maria Otília 

Assunção 

Oliveira 

Duarte 

Articulação com o Projeto educativo do Agrupamento 

 
Meta específica 28 - Promoção de tempos com qualidade, para ocupação dos alunos após atividade letiva. 

 

Objetivo 95 - Valorizar e supervisionar tempos lúdicos diversificados para ocupação dos alunos após atividade letiva. 

 
 

E. B. de 150 Componente de Apoio Atividade de Apoio à Promover a ação Interna Ed. Social CAF Orquídea 
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Portela à Família. Família, onde se 

realizarão atividades 

pedagógicas 

enriquecedoras para os 

alunos. 

pedagógica, concertada 

entre os diversos parceiros 

educativos em presença. 

Criar respostas pedagógicas 

adequadas às necessidades 

dos alunos e das suas 

famílias. 

Matos 

Articulação com o Projeto educativo do Agrupamento 

 
Meta específica 23 - Reforço da interação com o meio aproveitando sinergias mútuas. 

 

Objetivo 75 - Estabelecer parcerias de cooperação com diversas entidades da comunidade em projetos partilhados. 

 

 
Meta específica 28 - Promoção de tempos com qualidade, para ocupação dos alunos após atividade letiva. 

 

Objetivo 95 - Valorizar e supervisionar tempos lúdicos diversificados para ocupação dos alunos após atividade letiva. 

 
 

E. B. de 

Portela 

151 Expressão Plástica. Contacto com diversos 

materiais e realização de 

trabalhos manuais. 

- Sensibilizar para a arte; - 

Aprender conceitos 

relacionados com as 

atividades; - Explorar 

diversos materiais. 

Interna Ed. Artística AEC Hugo Marco 

dos Santos 

Bessa 

Articulação com o Projeto educativo do Agrupamento 

 
Meta específica 10 - Valorização da Arte e o Desporto na educação e ensino. 

 

Objetivo 40 - Valorizar as Atividades Extra Curriculares nos vários ciclos de ensino. 

 
 

E. B. de 

Portela 

152 Atividade Lúdico 

Expressiva. 

Contacto com diversos 

materiais, realização de 

trabalhos, entoação de 

canções, coreografias, 

dramatizações. 

- Sensibilizar para a arte; - 

Aprender conceitos 

relacionados com as 

atividades; - Explorar 

diversos materiais. 

Interna Ed. Artística AEC Orquídea 

Matos 

Articulação com o Projeto educativo do Agrupamento 

 
Meta específica 10 - Valorização da Arte e o Desporto na educação e ensino. 

 

http://paa.pt/gestao/ver2.asp?ref=151
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Objetivo 40 - Valorizar as Atividades Extra Curriculares nos vários ciclos de ensino. 

 
 

E. B. de 

Portela 

153 Ensino Da Música Contacto com 

instrumentos musicais e 

sensibilização/iniciação 

ao ensino da música. 

- Sensibilizar para a 

música; - Aprender 

conceitos relacionados com 

a atividade; - Explorar 

instrumentos musicais. 

Interna Ed. Musical AEC Hugo Marco 

dos Santos 

Bessa 

Articulação com o Projeto educativo do Agrupamento 

 
Meta específica 10 - Valorização da Arte e o Desporto na educação e ensino. 

 

Objetivo 40 - Valorizar as Atividades Extra Curriculares nos vários ciclos de ensino. 

 
 

E. B. de 

Portela 

154 Ensino Da Música Contacto com 

instrumentos musicais e 

sensibilização/iniciação 

ao ensino da música. 

- Sensibilizar para a 

música; - Aprender 

conceitos relacionados com 

a atividade; - Explorar 

instrumentos musicais. 

Interna Ed. Musical AEC Orquídea 

Matos 

Articulação com o Projeto educativo do Agrupamento 

 
Meta específica 10 - Valorização da Arte e o Desporto na educação e ensino. 

 

Objetivo 40 - Valorizar as Atividades Extra Curriculares nos vários ciclos de ensino. 

 

 
Meta específica 28 - Promoção de tempos com qualidade, para ocupação dos alunos após atividade letiva. 

 

Objetivo 95 - Valorizar e supervisionar tempos lúdicos diversificados para ocupação dos alunos após atividade letiva. 

 
 

E. B. de 

Portela 

155 Ensino da Música - 1º 

Ciclo 

Atividades de música 

com caráter lúdico. 

Proporcionar tempos 

pedagogicamente ricos e 

complementares Adaptar os 

tempos de permanência na 

escola Responder às 

necessidades das familias 

Interna Ed. Musical AEC Sandra 

Cristina da 

Silva Barros 

Articulação com o Projeto educativo do Agrupamento 
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Meta específica 10 - Valorização da Arte e o Desporto na educação e ensino. 

 

Objetivo 40 - Valorizar as Atividades Extra Curriculares nos vários ciclos de ensino. 

 
 

E. B. de 

Portela 

156 Ensino da Música - 

1.ºCiclo 

Atividades de música. Proporcionar tempos 

pedagogicamente ricos e 

complementares. Adaptar 

os tempos de permanência 

na escola. Responder às 

necessidades das famílias. 

Interna Ed. Artística AEC António de 

Fátima 

Almeida 

Articulação com o Projeto educativo do Agrupamento 

 
Meta específica 10 - Valorização da Arte e o Desporto na educação e ensino. 

 

Objetivo 40 - Valorizar as Atividades Extra Curriculares nos vários ciclos de ensino. 

 
 

E. B. de 

Portela 

157 Atividade Física e 

Desportiva 

Aulas de Educação 

Física. 

Proporcionar aos alunos 

atividades físicas e 

desportivas. 

Interna Ed. Desportiva AEC Hugo Marco 

dos Santos 

Bessa 

Articulação com o Projeto educativo do Agrupamento 

 
Meta específica 10 - Valorização da Arte e o Desporto na educação e ensino. 

 

Objetivo 40 - Valorizar as Atividades Extra Curriculares nos vários ciclos de ensino. 

 
 

E. B. de 

Portela 

158 Atividade Física e 

Desportiva 

Aulas de Educação 

Física. 

Proporcionar aos alunos 

atividades físicas e 

desportivas. 

Interna Ed. Desportiva AEC Orquídea 

Matos 

Articulação com o Projeto educativo do Agrupamento 

 
Meta específica 10 - Valorização da Arte e o Desporto na educação e ensino. 

 

Objetivo 40 - Valorizar as Atividades Extra Curriculares nos vários ciclos de ensino. 

 

 
Meta específica 28 - Promoção de tempos com qualidade, para ocupação dos alunos após atividade letiva. 
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Objetivo 95 - Valorizar e supervisionar tempos lúdicos diversificados para ocupação dos alunos após atividade letiva. 

 
 

E. B. de 

Portela 

159 Atividade Física e 

Desportiva - 1º Ciclo 

Aulas de Educação 

Física e Desportiva. 

Desenvolver as capacidades 

físicas e a autonomia. 

Fomentar a auto-estima e o 

relacionamento com os 

pares. 

Interna Ed. Desportiva AEC Sandra 

Cristina da 

Silva Barros 

Articulação com o Projeto educativo do Agrupamento 

 
Meta específica 10 - Valorização da Arte e o Desporto na educação e ensino. 

 

Objetivo 40 - Valorizar as Atividades Extra Curriculares nos vários ciclos de ensino. 

 
 

E. B. de 

Portela 

160 Atividade Física e 

Desportiva - 1.ºCiclo 

Aulas de Educação 

Física e Desportiva. 

Desenvolver as capacidades 

físicas e a autonomia. 

Fomentar a auto-estima e o 

relacionamento com os 

pares. 

Interna Ed. Desportiva AEC António de 

Fátima 

Almeida 

Articulação com o Projeto educativo do Agrupamento 

 
Meta específica 10 - Valorização da Arte e o Desporto na educação e ensino. 

 

Objetivo 40 - Valorizar as Atividades Extra Curriculares nos vários ciclos de ensino. 

 
 

E. B. de 

Portela 

161 Projeto PASSE 

(EA1)- Promoção de 

uma alimentação 

saudável. 

Realização de atividades 

pedagógicas e reflexões 

temáticas, acerca da 

importância de uma 

alimentação saudável 

para saúde e bem estar. 

Vivenciar hábitos 

saudáveis (alimentares, 

cuidados de higiene e 

saúde...) 

- Fomentar hábitos de 

higiene e saúde; - Promover 

hábitos alimentares 

saudáveis; - Favorecer 

experiências diversificadas 

no âmbito dos cuidados de 

saúde, com recurso a 

atividades lúdicas. 

Interna Ed. Para a saúde Projeto Hugo Marco 

dos Santos 

Bessa 

Articulação com o Projeto educativo do Agrupamento 

 
Meta específica 23 - Reforço da interação com o meio aproveitando sinergias mútuas. 

http://paa.pt/gestao/ver2.asp?ref=159
http://paa.pt/gestao/ver2.asp?ref=160
http://paa.pt/gestao/ver2.asp?ref=161
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Objetivo 73 - Manter e implementar protocolos e parcerias com instituições e entidades de referência em áreas como o ensino, a saúde, a cultura, a ciência e o lazer. 

Objetivo 75 - Estabelecer parcerias de cooperação com diversas entidades da comunidade em projetos partilhados. 

 
 

E. B. de 

Portela 

162 Projeto PASSE 

(EA1)- Promoção de 

uma alimentação 

saudável. 

Realização de atividades 

pedagógicas e reflexões 

temáticas, acerca da 

importância de uma 

alimentação saudável 

para saúde e bem estar. 

Vivenciar hábitos 

saudáveis (alimentares, 

cuidados de higiene e 

saúde...) 

- Fomentar hábitos de 

higiene e saúde; - Promover 

hábitos alimentares 

saudáveis; - Favorecer 

experiências diversificadas 

no âmbito dos cuidados de 

saúde, com recurso a 

atividades lúdicas. 

Interna Ed. Para a saúde Projeto Orquídea 

Matos 

Articulação com o Projeto educativo do Agrupamento 

 
Meta específica 23 - Reforço da interação com o meio aproveitando sinergias mútuas. 

 

Objetivo 73 - Manter e implementar protocolos e parcerias com instituições e entidades de referência em áreas como o ensino, a saúde, a cultura, a ciência e o lazer. 

Objetivo 75 - Estabelecer parcerias de cooperação com diversas entidades da comunidade em projetos partilhados. 

 
 

E. B. de 

Portela 

163 PASSE - 1º Ciclo A atividade decorrerá na 

aplicação em sala de aula 

de diversas atividades 

que promovam a 

alimentação saudável. 

Incentivar os alunos e suas 

famílias a adotar hábitos 

saudáveis na sua 

alimentação. Promover 

junto dos alunos a 

importância de uma 

alimentação equilibrada e 

variada. 

Interna Ed. Para a saúde Projeto Sandra 

Cristina da 

Silva Barros 

Articulação com o Projeto educativo do Agrupamento 

 
Meta específica 23 - Reforço da interação com o meio aproveitando sinergias mútuas. 

 

Objetivo 73 - Manter e implementar protocolos e parcerias com instituições e entidades de referência em áreas como o ensino, a saúde, a cultura, a ciência e o lazer. 

Objetivo 74 - Manter a adesão aos programas nacionais/regionais em vigor envolvendo 70% das turmas. 

 
 

E. B. de 164 PASSE - 1.ºCiclo Realização de atividades Aumentar os Interna Ed. Para a saúde Projeto António de 

http://paa.pt/gestao/ver2.asp?ref=162
http://paa.pt/gestao/ver2.asp?ref=163
http://paa.pt/gestao/ver2.asp?ref=164
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Portela nas áreas da Educação 

Alimentar e da Atividade 

Física. 

conhecimentos dos alunos 

na área da Educação 

Alimentar e sua 

importância. Sensibilizar 

nos alunos a prática da 

Atividade Física. 

Fátima 

Almeida 

Articulação com o Projeto educativo do Agrupamento 

 
Meta específica 7 - Promoção da diferenciação pedagógica e a diversidade. 

 

Objetivo 26 - Integrar os diferentes saberes dando significado às aprendizagens realizadas, através do desenvolvimento de abordagens interdisciplinares e da 

articulação dos conteúdos disciplinares. 

 

 
Meta específica 23 - Reforço da interação com o meio aproveitando sinergias mútuas. 

 

Objetivo 75 - Estabelecer parcerias de cooperação com diversas entidades da comunidade em projetos partilhados. 

 
 

E. B. de 

Portela 

165 Projeto Integrado de 

Educação para a 

Ciência. 

Realização de 

experiências no pré-

escolar. 

Promover a literacia 

cientifica. Desenvolver o 

gosto pela ciência. 

Incentivar a 

experimentação. Despertar 

a curiosidade, o gosto, o 

sentido de observação do 

mundo à sua volta e o 

interesse das crianças para 

fenómenos no seu 

quotidiano. 

Interna Ed. Científica Projeto Maria Otília 

Assunção 

Oliveira 

Duarte 

Articulação com o Projeto educativo do Agrupamento 

 
Meta específica 9 - Promoção de práticas de metodologias ativas e experimentais. 

 

Objetivo 29 - Dinamizar Oficinas de Ciência Experimental. 

Objetivo 31 - Dinamizar atividades que promovam o desenvolvimento do espírito crítico, da curiosidade e da literacia científicas. 

Objetivo 32 - Dinamizar atividades que conduzam à consolidação e/ou à ampliação de conhecimentos científicos, tornando os conteúdos programáticos mais 

significativos. 

Objetivo 33 - Dinamizar iniciativas, visitas de estudo e exposições, que contribuam para o enriquecimento cultural/artístico dos alunos. 

Objetivo 34 - Valorizar as várias aprendizagens e vivências dos alunos realizadas em diversos contextos, integrando-as na sala de aula. 

http://paa.pt/gestao/ver2.asp?ref=165
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E. B. de 

Portela 

509 Hora do Conto e do 

Saber . 

Audição de um conto na 

Casa de Cultura da 

Trofa. 

-Contatar com a literatura 

infantil de autores 

portugueses ou estrangeiros 

Saída Ed. Literária Visita de estudo Maria Otília 

Assunção 

Oliveira 

Duarte 

Articulação com o Projeto educativo do Agrupamento 

 
Meta específica 9 - Promoção de práticas de metodologias ativas e experimentais. 

 

Objetivo 33 - Dinamizar iniciativas, visitas de estudo e exposições, que contribuam para o enriquecimento cultural/artístico dos alunos. 

 

 
Meta específica 23 - Reforço da interação com o meio aproveitando sinergias mútuas. 

 

Objetivo 75 - Estabelecer parcerias de cooperação com diversas entidades da comunidade em projetos partilhados. 

 
 

E. B. de 

Portela 

515 Projeto SOBE. Todas as semanas 

teremos uma atividade 

relacionada com a 

higiene oral. Escovagem 

diária dos dentes na 

escola. 

-Promover a tomada de 

consciência da saúde oral 

para o bem estar da criança. 

Interna Ed. Para a saúde Projeto Maria Otília 

Assunção 

Oliveira 

Duarte 

Articulação com o Projeto educativo do Agrupamento 

 
Meta específica 18 - Desenvolver competências nos alunos que lhes permitam escolhas informadas e seguras no campo da saúde e da sexualidade. 

 

Objetivo 57 - Implementar no mínimo três atividades no âmbito da Promoção da Educação para a Saúde e Educação Sexual, por ano letivo. 

 

 
Meta específica 23 - Reforço da interação com o meio aproveitando sinergias mútuas. 

 

Objetivo 74 - Manter a adesão aos programas nacionais/regionais em vigor envolvendo 70% das turmas. 

Objetivo 75 - Estabelecer parcerias de cooperação com diversas entidades da comunidade em projetos partilhados. 

 
 

E. B. de 

Portela 

559 Contos sem Pontos Dramatização de textos 

de obras selecionadas da 

Educação literária/Plano 

Desenvolver a criatividade, 

o espírito crítico, a 

autonomia e o sentido de 

Interna Ed. Artística Projeto Sandra 

Cristina da 

Silva Barros 

http://paa.pt/gestao/ver2.asp?ref=509
http://paa.pt/gestao/ver2.asp?ref=515
http://paa.pt/gestao/ver2.asp?ref=559
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Nacional de Leitura em 

conjunto com a 

Companhia de Teatro do 

Bolhão "À barca, à 

barca". 

responsabilidade. Promover 

o trabalho em equipa, o 

espírito de partilha e o 

respeito pelas normas 

básicas de convivência em 

grupo. 

Articulação com o Projeto educativo do Agrupamento 

 
Meta específica 10 - Valorização da Arte e o Desporto na educação e ensino. 

 

Objetivo 39 - Promover a intervenção artística na comunidade escolar. 

 

 
Meta específica 26 - Melhoria do ambiente escolar, dentro e fora das salas de aula. 

 

Objetivo 90 - Organizar atividades promotoras de um ambiente escolar mais inclusivo. 

Objetivo 91 - Desenvolver projetos/iniciativas que contribuam para a melhoria e valorização dos espaços escolares. 

 
 

E. B. de 

Portela 

560 Festa da Criança e do 

Leite 2018 

A atividade é promovida 

pela Agros. com oferta 

de um conjunto de 

atividades direcionadas 

para esta faixa etária. A 

mesma decorrerá nas 

instalações em Vila do 

Conde. 

Proporcionar aos alunos um 

dia diferente, em 

articulação com alunos da 

mesma faixa etária; 

Envolver-se em atividades 

diferentes e enriquecedoras 

no âmbito do 

conhecimento. Participar 

em atividades lúdicas. 

Saída Ed. Social Convívio António de 

Fátima 

Almeida 

Articulação com o Projeto educativo do Agrupamento 

 
Meta específica 20 - Promoção de valores de solidariedade. 

 

Objetivo 62 - Integrar, na planificação de cada grupo/turma, uma ação anual de melhoria de qualidade da comunidade educativa, que valorize comportamentos 

cívicos. 

Objetivo 64 - Promover uma cultura de abertura ao meio local e ao mundo, alicerçada numa educação para a paz, solidariedade, saúde e ambiente. 

 
 

E. B. de 

Portela 

561 Espetáculo de Circo Os alunos assistirão a 

um espetáculo de Circo, 

no espaço "Mercado da 

Vivenciar o espírito 

natalício; Incentivar nas 

novas gerações o gosto pela 

Saída Ed. Artística Convívio Orquídea 

Matos 

http://paa.pt/gestao/ver2.asp?ref=560
http://paa.pt/gestao/ver2.asp?ref=561
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Feira da Trofa". diversidade e o respeito 

pela mesma, considerando 

os valores atribuídos a elas, 

mergulhando no mundo da 

imaginação e fantasia; 

Desenvolver a socialização 

e a integração em grupos, 

favorecendo a ampliação da 

criatividade e da 

cooperação mútua. 

Articulação com o Projeto educativo do Agrupamento 

 
Meta específica 10 - Valorização da Arte e o Desporto na educação e ensino. 

 

Objetivo 40 - Valorizar as Atividades Extra Curriculares nos vários ciclos de ensino. 

 

 
Meta específica 20 - Promoção de valores de solidariedade. 

 

Objetivo 61 - Concretizar anualmente dois projetos de articulação com dinâmicas sociais existentes na comunidade. 

Objetivo 63 - Concretizar projetos promotores de solidariedade face à diferença. 

 

 
Meta específica 23 - Reforço da interação com o meio aproveitando sinergias mútuas. 

 

Objetivo 73 - Manter e implementar protocolos e parcerias com instituições e entidades de referência em áreas como o ensino, a saúde, a cultura, a ciência e o lazer. 

Objetivo 75 - Estabelecer parcerias de cooperação com diversas entidades da comunidade em projetos partilhados. 

 
 

E. B. de 

Portela 

565 Hoje a PC ( Proteção 

Civil) vai contar uma 

história para você. 

Um técnico da PC vem 

há escola ler uma 

história relacionada com 

a Proteção 

.Posteriormente os 

alunos são desafiados a 

realizar/pintar uns 

desenhos sobre as 

histórias. 

-Desenvolver uma cultura 

de segurança. - Conhecer os 

principais objetivos da 

Proteção Civil. - Identificar 

os agentes e o papel de cada 

um. 

Interna Ed. Ambiental Projeto Maria Otília 

Assunção 

Oliveira 

Duarte 

Articulação com o Projeto educativo do Agrupamento 

 

http://paa.pt/gestao/ver2.asp?ref=565
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Meta específica 9 - Promoção de práticas de metodologias ativas e experimentais. 

 

Objetivo 31 - Dinamizar atividades que promovam o desenvolvimento do espírito crítico, da curiosidade e da literacia científicas. 

 

 
Meta específica 23 - Reforço da interação com o meio aproveitando sinergias mútuas. 

 

Objetivo 75 - Estabelecer parcerias de cooperação com diversas entidades da comunidade em projetos partilhados. 

 
 

E. B. de 

Portela 

566 Educação Ambiental: 

""Ciclo da água" 

Realização de 

experiências: "Ciclo da 

água". 

Alertar para os problemas 

ambientais atuais; Repensar 

as bases de sustentação do 

planeta; Crair momentos de 

experimentação prática e 

dinâmica. 

Interna Ed. Científica Formação 

contínua 

Orquídea 

Matos 

Articulação com o Projeto educativo do Agrupamento 

 
Meta específica 7 - Promoção da diferenciação pedagógica e a diversidade. 

 

Objetivo 23 - Contemplar, no plano de formação, sessões formativas de curta duração orientadas para a promoção de práticas de ensino diversificadas em contexto 

sala de aula. 

Objetivo 26 - Integrar os diferentes saberes dando significado às aprendizagens realizadas, através do desenvolvimento de abordagens interdisciplinares e da 

articulação dos conteúdos disciplinares. 

 

 
Meta específica 9 - Promoção de práticas de metodologias ativas e experimentais. 

 

Objetivo 29 - Dinamizar Oficinas de Ciência Experimental. 

Objetivo 30 - Alargar a área de intervenção do Projeto Integrado de Educação para a Ciência em 20% das turmas de cada nível de educação e ensino. 

Objetivo 31 - Dinamizar atividades que promovam o desenvolvimento do espírito crítico, da curiosidade e da literacia científicas. 

Objetivo 32 - Dinamizar atividades que conduzam à consolidação e/ou à ampliação de conhecimentos científicos, tornando os conteúdos programáticos mais 

significativos. 

 
 

E. B. de 

Portela 

567 Tratamento de Água 

ou Tratamento de 

Águas Residuais 

Exibição de um filme 

sobre o processo de 

tratamento de uma ETA 

ou ETAR. Jogo sob a 

forma de dominó que 

Conhecer o processo de 

tratamento de águas 

residuais e sistema de 

abastecimento e/ou de 

saneamento. Aprender as 

Interna Ed. Ambiental Projeto Sandra 

Cristina da 

Silva Barros 

http://paa.pt/gestao/ver2.asp?ref=566
http://paa.pt/gestao/ver2.asp?ref=567
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representa componentes 

de um sistema de 

abastecimento de água. 

várias fases do ciclo da 

água. 

Articulação com o Projeto educativo do Agrupamento 

 
Meta específica 9 - Promoção de práticas de metodologias ativas e experimentais. 

 

Objetivo 31 - Dinamizar atividades que promovam o desenvolvimento do espírito crítico, da curiosidade e da literacia científicas. 

Objetivo 33 - Dinamizar iniciativas, visitas de estudo e exposições, que contribuam para o enriquecimento cultural/artístico dos alunos. 

Objetivo 34 - Valorizar as várias aprendizagens e vivências dos alunos realizadas em diversos contextos, integrando-as na sala de aula. 

 

 
Meta específica 23 - Reforço da interação com o meio aproveitando sinergias mútuas. 

 

Objetivo 73 - Manter e implementar protocolos e parcerias com instituições e entidades de referência em áreas como o ensino, a saúde, a cultura, a ciência e o lazer. 

Objetivo 75 - Estabelecer parcerias de cooperação com diversas entidades da comunidade em projetos partilhados. 

 
 

E. B. de 

Portela 

568 Oficina de papel 

reciclado. 

Depois do carnaval 

vamos fazer papel 

reciclado com os restos 

de serpentinas e confetis. 

Depois de separarmos as 

serpentinas por cores, 

procedemos à execução 

de todos os passos 

necessários até obtermos 

as folhas de papel 

colorido. Estas folhas 

serão utilizadas em 

trabalhos realizados 

pelas crianças. 

Aprender a fazer papel 

reciclado.<="" td=""> 

Interna Ed. Ambiental Palestra Maria Otília 

Assunção 

Oliveira 

Duarte 

Articulação com o Projeto educativo do Agrupamento 

 
Meta específica 20 - Promoção de valores de solidariedade. 

 

Objetivo 64 - Promover uma cultura de abertura ao meio local e ao mundo, alicerçada numa educação para a paz, solidariedade, saúde e ambiente. 

 

 
Meta específica 23 - Reforço da interação com o meio aproveitando sinergias mútuas. 

http://paa.pt/gestao/ver2.asp?ref=568
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Objetivo 75 - Estabelecer parcerias de cooperação com diversas entidades da comunidade em projetos partilhados. 

 
 

E. B. de 

Portela 

569 Tudo acaba no mar Propomos criar, com 

base num texto, uma 

atividade adaptada aos 

diferentes anos letivos, 

promovendo a aplicação 

da expressão plástica na 

apreensão dos conteúdos 

programáticos de 

português, matemática e 

estudo do meio. 

Alertar os alunos para um 

dos maiores problemas 

ambientais do planeta: o 

lixo marinho e, em 

particular, a poluição por 

plástico. 

Interna Ed. Ambiental Palestra António de 

Fátima 

Almeida 

Articulação com o Projeto educativo do Agrupamento 

 
Meta específica 9 - Promoção de práticas de metodologias ativas e experimentais. 

 

Objetivo 32 - Dinamizar atividades que conduzam à consolidação e/ou à ampliação de conhecimentos científicos, tornando os conteúdos programáticos mais 

significativos. 

Objetivo 33 - Dinamizar iniciativas, visitas de estudo e exposições, que contribuam para o enriquecimento cultural/artístico dos alunos. 

Objetivo 34 - Valorizar as várias aprendizagens e vivências dos alunos realizadas em diversos contextos, integrando-as na sala de aula. 

 
 

E. B. de 

Portela 

570 Teatro "Limpa 

Palavras". 

Os alunos do 3º e 4º anos 

irão assistir à peça de 

teatro "Limpa Palavras" 

ao Fórum XXI, 

dinamizado pelos atores 

do Projeto "À Barca, à 

Barca". 

Adquirir conhecimentos de 

forma lúdica e promover a 

socialização. 

Saída Ed. Artística Projeto Sandra 

Cristina da 

Silva Barros 

Articulação com o Projeto educativo do Agrupamento 

 
Meta específica 10 - Valorização da Arte e o Desporto na educação e ensino. 

 

Objetivo 39 - Promover a intervenção artística na comunidade escolar. 

 

 
Meta específica 23 - Reforço da interação com o meio aproveitando sinergias mútuas. 

 

http://paa.pt/gestao/ver2.asp?ref=569
http://paa.pt/gestao/ver2.asp?ref=570
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Objetivo 73 - Manter e implementar protocolos e parcerias com instituições e entidades de referência em áreas como o ensino, a saúde, a cultura, a ciência e o lazer. 

 
 

E. B. de 

Portela 

571 O Cantinho das 

Aromáticas 

Criação de um cantinho 

com plantas aromáticas, 

condimentares e 

medicinais. 

Proporcionar o 

conhecimento e 

compreensão da origem, 

aplicação e benefícios 

destas plantas. 

Interna Ed. Ambiental Projeto Sandra 

Cristina da 

Silva Barros 

Articulação com o Projeto educativo do Agrupamento 

 
Meta específica 9 - Promoção de práticas de metodologias ativas e experimentais. 

 

Objetivo 31 - Dinamizar atividades que promovam o desenvolvimento do espírito crítico, da curiosidade e da literacia científicas. 

Objetivo 34 - Valorizar as várias aprendizagens e vivências dos alunos realizadas em diversos contextos, integrando-as na sala de aula. 

 

 
Meta específica 19 - Desenvolver uma cultura de intervenção nos espaços escolares. 

 

Objetivo 59 - Envolver, anualmente, um grupo/turma em um projeto (por escola) de valorização do espaço escolar. 

 

 
Meta específica 20 - Promoção de valores de solidariedade. 

 

Objetivo 64 - Promover uma cultura de abertura ao meio local e ao mundo, alicerçada numa educação para a paz, solidariedade, saúde e ambiente. 

 

 
Meta específica 24 - Aumento do envolvimento no percurso escolar por parte dos alunos e dos pais e encarregados de educação. 

 

Objetivo 80 - Promover a imagem da escola junto da comunidade, de modo a que seja reconhecido o seu papel como parceira no desenvolvimento social e cultural 

da comunidade envolvente. 

 
 

E. B. de 

Portela 

572 “É COM CERTEZA 

UMA ESPÉCIE 

PORTUGUESA!” e 

ÁRVORE DOS 

DESEJOS “SE EU 

VIVESSE NO 

PARQUE DAS 

AZENHAS…” 

Criação de um jogo que 

permita dar a conhecer e 

identificar as árvores 

características da nossa 

região e os recursos que 

delas advêm, incidindo 

nas espécies que se 

poderão encontrar no 

-Conhecer e identificar as 

árvores características da 

nossa região e os recursos 

que delas advêm -A árvore 

irá refletir os desejos dos 

meninos acerca da forma 

como gostariam de ver o 

Parque das Azenhas. 

Saída Ed. Ambiental Convívio Maria Otília 

Assunção 

Oliveira 

Duarte 

http://paa.pt/gestao/ver2.asp?ref=571
http://paa.pt/gestao/ver2.asp?ref=572
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Parque das Azenhas. A 

árvore dos desejos será 

um complemento às 

atividades 5A e 5B. No 

final destas atividades, 

os participantes passam 

pela árvore e são 

convidados a formular 

um desejo “Se eu 

vivesse no Parque das 

Azenhas…”. 

Articulação com o Projeto educativo do Agrupamento 

 
Meta específica 9 - Promoção de práticas de metodologias ativas e experimentais. 

 

Objetivo 32 - Dinamizar atividades que conduzam à consolidação e/ou à ampliação de conhecimentos científicos, tornando os conteúdos programáticos mais 

significativos. 

 

 
Meta específica 20 - Promoção de valores de solidariedade. 

 

Objetivo 64 - Promover uma cultura de abertura ao meio local e ao mundo, alicerçada numa educação para a paz, solidariedade, saúde e ambiente. 

 
 

E. B. de 

Portela 

597 Let's read! Os alunos irão ler livros 

em inglês, quer em 

contexto de sala de aula, 

quer em casa em 

conjunto com a família. 

Dessas leituras resultarão 

trabalhos alusivos às 

histórias lidas, que serão 

divulgados à 

comunidade escolar 

oportunamente. 

Decorrerá também uma 

feira do livro (English 

Book Fair), onde os 

alunos poderão adquirir 

e familiarizar-se com 

livros na língua inglesa 

Ouvir ler e ler obras de 

literatura e textos de língua 

inglesa. Desenvolver o 

gosto pelo livro. 

Desenvolver o gosto pela 

língua inglesa. Incentivar o 

gosto pela leitura por lazer 

e como complemento das 

aprendizagens. Aperfeiçoar 

o domínio da comunicação 

oral e escrita. Facilitar o 

acesso a livros em inglês 

para todos os níveis e 

idades. Divulgar trabalhos 

realizados no âmbito da 

leitura ao longo do ano 

letivo. Aproximar a língua 

Saída Ed. Literária Projeto Vera Luísa 

Lopes 

Martins 

http://paa.pt/gestao/ver2.asp?ref=597
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adequados ao seu nível 

etário e linguístico. 

inglesa das famílias dos 

alunos, que por vezes 

sentem dificuldades em 

apoiá-los nesta área. 

Articulação com o Projeto educativo do Agrupamento 

 
Meta específica 2 - Melhoria dos resultados escolares dos alunos. 

 

Objetivo 3 - Melhorar a taxa de transição no 4º ano, superando a média nacional. 

 

 
Meta específica 5 - Promoção do trabalho cooperativo dos docentes. 

 

Objetivo 17 - Promover, anualmente, 20% de atividades de articulação intra e/ou inter departamental, incluídas no Plano Anual de Atividades. 

 

 
Meta específica 7 - Promoção da diferenciação pedagógica e a diversidade. 

 

Objetivo 25 - Implementar estratégias diversificadas de acordo com aprendizagens prévias, ritmos, necessidades e desempenhos individuais, de modo a aumentar o 

sucesso escolar. 

Objetivo 26 - Integrar os diferentes saberes dando significado às aprendizagens realizadas, através do desenvolvimento de abordagens interdisciplinares e da 

articulação dos conteúdos disciplinares. 

 

 
Meta específica 9 - Promoção de práticas de metodologias ativas e experimentais. 

 

Objetivo 31 - Dinamizar atividades que promovam o desenvolvimento do espírito crítico, da curiosidade e da literacia científicas. 

Objetivo 32 - Dinamizar atividades que conduzam à consolidação e/ou à ampliação de conhecimentos científicos, tornando os conteúdos programáticos mais 

significativos. 

Objetivo 33 - Dinamizar iniciativas, visitas de estudo e exposições, que contribuam para o enriquecimento cultural/artístico dos alunos. 

Objetivo 34 - Valorizar as várias aprendizagens e vivências dos alunos realizadas em diversos contextos, integrando-as na sala de aula. 

Objetivo 35 - Desenvolver e divulgar aspetos culturais e civilizacionais das línguas estrangeiras. 

 

 
Meta específica 10 - Valorização da Arte e o Desporto na educação e ensino. 

 

Objetivo 39 - Promover a intervenção artística na comunidade escolar. 

 

 
Meta específica 23 - Reforço da interação com o meio aproveitando sinergias mútuas. 
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Objetivo 75 - Estabelecer parcerias de cooperação com diversas entidades da comunidade em projetos partilhados. 

 

 
Meta específica 24 - Aumento do envolvimento no percurso escolar por parte dos alunos e dos pais e encarregados de educação. 

 

Objetivo 80 - Promover a imagem da escola junto da comunidade, de modo a que seja reconhecido o seu papel como parceira no desenvolvimento social e cultural 

da comunidade envolvente. 

 

 
Meta específica 26 - Melhoria do ambiente escolar, dentro e fora das salas de aula. 

 

Objetivo 90 - Organizar atividades promotoras de um ambiente escolar mais inclusivo. 

Objetivo 91 - Desenvolver projetos/iniciativas que contribuam para a melhoria e valorização dos espaços escolares. 

 

 
Meta específica 27 - Melhoria das condições tecnológicas de apoio ao serviço educativo. 

 

Objetivo 94 - Dinamizar a página Web do agrupamento, promovendo as diferentes atividades/iniciativas que envolvam a comunidade escolar. 

 
 

E. B. de 

Portela 

661 Visita ao Parque de 

Rilhadas. 

Para quem procura 

momentos de desporto, 

lazer ou muita aventura. 

Os alunos terão um 

conjunto de atividades 

que lhes vai 

proporcionar um mundo 

de novas sensações. 

Desde escalada, slide, 

caminhadas e ao refresco 

da piscina. 

Realizar aprendizagens 

expressivas de uma forma 

lúdica. Convívio entre 

comunidade educativa 

Saída Ed. Ambiental Visita de estudo António de 

Fátima 

Almeida 

Articulação com o Projeto educativo do Agrupamento 

 
Meta específica 7 - Promoção da diferenciação pedagógica e a diversidade. 

 

Objetivo 20 - Valorizar as Orientações Curriculares para a Educação Pré-escolar e as respetivas metas na organização de uma pedagogia estruturada respeitando o 

carater lúdico. 

Objetivo 26 - Integrar os diferentes saberes dando significado às aprendizagens realizadas, através do desenvolvimento de abordagens interdisciplinares e da 

articulação dos conteúdos disciplinares. 

http://paa.pt/gestao/ver2.asp?ref=661
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Meta específica 9 - Promoção de práticas de metodologias ativas e experimentais. 

 

Objetivo 32 - Dinamizar atividades que conduzam à consolidação e/ou à ampliação de conhecimentos científicos, tornando os conteúdos programáticos mais 

significativos. 

Objetivo 33 - Dinamizar iniciativas, visitas de estudo e exposições, que contribuam para o enriquecimento cultural/artístico dos alunos. 

 
 

E. B. de 

Portela 

720 A Proteção da 

Floresta. 

Saída ao exterior para 

observar uma floresta e 

painéis solares. 

- Identificar riscos naturais 

e tecnológicos inerentes à 

floresta. - Sensibilizar para 

a necessidade de limpeza de 

terrenos. - Compreender as 

medidas de proteção da 

floresta: preparar 

comportamentos e medidas 

de segurança. 

Saída Ed. Ambiental Visita de estudo Maria Otília 

Assunção 

Oliveira 

Duarte 

Articulação com o Projeto educativo do Agrupamento 

 
Meta específica 23 - Reforço da interação com o meio aproveitando sinergias mútuas. 

 

Objetivo 75 - Estabelecer parcerias de cooperação com diversas entidades da comunidade em projetos partilhados. 

 
 

E. B. de 

Portela 

721 " Ás voltas com a 

água. 

Nesta atividade vai ser 

abordado o ciclo da água 

e os seus estados físicos . 

- reconhecer a água como 

recurso indispensável para a 

sobrevivência do ser 

humano. -analisar os seus 

estados e compreender 

como se processa o ciclo da 

água. 

Saída Ed. Ambiental Visita de estudo Maria Otília 

Assunção 

Oliveira 

Duarte 

Articulação com o Projeto educativo do Agrupamento 

 
Meta específica 9 - Promoção de práticas de metodologias ativas e experimentais. 

 

Objetivo 32 - Dinamizar atividades que conduzam à consolidação e/ou à ampliação de conhecimentos científicos, tornando os conteúdos programáticos mais 

significativos. 

 

 

http://paa.pt/gestao/ver2.asp?ref=720
http://paa.pt/gestao/ver2.asp?ref=721
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Meta específica 23 - Reforço da interação com o meio aproveitando sinergias mútuas. 

 

Objetivo 75 - Estabelecer parcerias de cooperação com diversas entidades da comunidade em projetos partilhados. 

 
 

E. B. de 

Fonteleite 

189 Atividades de 

Animação e Apoio à 

Família - Pré-Escolar 

As crianças serão 

acompanhadas por 

monitora das 15.30h às 

17.30h. 

Proporcionar às crianças 

tempos lúdicos de 

qualidade, enquanto os pais 

e encarregados de educação 

exercem a sua atividade 

profissional. 

Interna Ed. Social AAAF Cidália Maria 

Pinto Lopes 

Ribeiro 

Articulação com o Projeto educativo do Agrupamento 

 
Meta específica 28 - Promoção de tempos com qualidade, para ocupação dos alunos após atividade letiva. 

 

Objetivo 95 - Valorizar e supervisionar tempos lúdicos diversificados para ocupação dos alunos após atividade letiva. 

 
 

E. B. de 

Fonteleite 

190 Passezinho - Pré-

Escolar 

Esta atividade será 

desenvolvida ao longo 

do ano comportando: 

seis atividades no ãmbito 

da educação alimentar, 

cinco no âmbito da saúde 

mental, uma no âmbito 

da saúde oral e uma no 

âmbito da atividade 

física. 

Incentivar as crianças a 

experimentar novos 

sabores, texturas; Incentivar 

ao consumo de vegetais e 

pescado; Sensibilizar para 

os malefícios das 

guloseimas; sensibilizar 

para os benefícios da 

higiene oral e atividade 

física. 

Interna Ed. Para a saúde Projeto Cidália Maria 

Pinto Lopes 

Ribeiro 

Articulação com o Projeto educativo do Agrupamento 

 
Meta específica 18 - Desenvolver competências nos alunos que lhes permitam escolhas informadas e seguras no campo da saúde e da sexualidade. 

 

Objetivo 57 - Implementar no mínimo três atividades no âmbito da Promoção da Educação para a Saúde e Educação Sexual, por ano letivo. 

 

 
Meta específica 23 - Reforço da interação com o meio aproveitando sinergias mútuas. 

 

Objetivo 73 - Manter e implementar protocolos e parcerias com instituições e entidades de referência em áreas como o ensino, a saúde, a cultura, a ciência e o lazer. 

Objetivo 74 - Manter a adesão aos programas nacionais/regionais em vigor envolvendo 70% das turmas. 

 
 

http://paa.pt/gestao/ver2.asp?ref=189
http://paa.pt/gestao/ver2.asp?ref=190
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E. B. de 

Fonteleite 

191 Projeto SOBE - Saúde 

alimentar e higiene 

Oral - Pré-Escolar 

Ao longo do ano serão 

realizadas várias 

atividades de forma a 

trabalhar com as crianças 

a alimentação saudável e 

a higiene oral. 

Sensibilização para a 

adoção de hábitos saudáveis 

no sentido de promover a 

saúde oral e alimentar. 

Interna Ed. Para a saúde Projeto Cidália Maria 

Pinto Lopes 

Ribeiro 

Articulação com o Projeto educativo do Agrupamento 

 
Meta específica 23 - Reforço da interação com o meio aproveitando sinergias mútuas. 

 

Objetivo 74 - Manter a adesão aos programas nacionais/regionais em vigor envolvendo 70% das turmas. 

Objetivo 75 - Estabelecer parcerias de cooperação com diversas entidades da comunidade em projetos partilhados. 

 
 

E. B. de 

Fonteleite 

193 Dia da Família - Pré-

Escolar 

Com esta atividade 

pretende-se abrir a 

escola a, pelo menos um 

elemento da família de 

cada criança/aluno. 

Abrir a escola aos 

familiares das 

crianças/alunos; 

desenvolver atividades em 

contexto escolar com os 

familiares; sensibilizar para 

a importância da escola na 

vida das famílias. 

Interna Ed. Social Comemoração Cidália Maria 

Pinto Lopes 

Ribeiro 

Articulação com o Projeto educativo do Agrupamento 

 
Meta específica 6 - Articulação entre ciclos. 

 

Objetivo 18 - Concretizar quatro projetos/atividades aglutinadoras que integrem o pré-escolar e/ou um ou mais ciclos e/ou secundário. 

 

 
Meta específica 24 - Aumento do envolvimento no percurso escolar por parte dos alunos e dos pais e encarregados de educação. 

 

Objetivo 77 - Abrir, às famílias dos alunos, três iniciativas anuais do Agrupamento/ Estabelecimento de Educação e Ensino. 

Objetivo 79 - Promover momentos de encontro da comunidade que criem e reforcem elos entre os seus membros. 

Objetivo 80 - Promover a imagem da escola junto da comunidade, de modo a que seja reconhecido o seu papel como parceira no desenvolvimento social e cultural 

da comunidade envolvente. 

 
 

E. B. de 

Fonteleite 

194 Projeto (((ECO))) Neste projeto estão 

situados os miniprojetos 

- recolha de rolhas de 

Sensibilizar e motivar a 

comunidade educativa para 

a importancia de alguns 

Interna Ed. Ambiental Projeto Cidália Maria 

Pinto Lopes 

Ribeiro 

http://paa.pt/gestao/ver2.asp?ref=191
http://paa.pt/gestao/ver2.asp?ref=193
http://paa.pt/gestao/ver2.asp?ref=194
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cortiça, recolha de 

tampas de plástico e 

recolhas de pilhas. 

desperdicios, os quais 

podem ser separados, 

reutilizados e enviados para 

quem de direito para ser 

possível a sua reciclagem. 

Articulação com o Projeto educativo do Agrupamento 

 
Meta específica 6 - Articulação entre ciclos. 

 

Objetivo 18 - Concretizar quatro projetos/atividades aglutinadoras que integrem o pré-escolar e/ou um ou mais ciclos e/ou secundário. 

Objetivo 19 - Desenvolver duas atividades, por ano letivo, que integrem alunos do pré-escolar, do Ensino Básico e/ou Ensino Secundário, com proximidade de 

transição, ano de escolaridade ou de estabelecimento. 

 

 
Meta específica 20 - Promoção de valores de solidariedade. 

 

Objetivo 64 - Promover uma cultura de abertura ao meio local e ao mundo, alicerçada numa educação para a paz, solidariedade, saúde e ambiente. 

 

 
Meta específica 24 - Aumento do envolvimento no percurso escolar por parte dos alunos e dos pais e encarregados de educação. 

 

Objetivo 77 - Abrir, às famílias dos alunos, três iniciativas anuais do Agrupamento/ Estabelecimento de Educação e Ensino. 

Objetivo 80 - Promover a imagem da escola junto da comunidade, de modo a que seja reconhecido o seu papel como parceira no desenvolvimento social e cultural 

da comunidade envolvente. 

 
 

E. B. de 

Fonteleite 

195 Carnaval Os alunos virão 

livremente fantasiados 

para a escola, de onde 

partirão para um desfile 

pelas ruas da vila, no 

período da manhã. 

Durante a tarde, 

decorrerá um concurso 

de máscaras. 

Preservar tradições usos e 

costumes desta época do 

ano. Desenvolver o espírito 

crítico. 

Saída Ed. Social Comemoração Cidália Maria 

Pinto Lopes 

Ribeiro 

Articulação com o Projeto educativo do Agrupamento 

 
Meta específica 6 - Articulação entre ciclos. 

 

Objetivo 19 - Desenvolver duas atividades, por ano letivo, que integrem alunos do pré-escolar, do Ensino Básico e/ou Ensino Secundário, com proximidade de 

http://paa.pt/gestao/ver2.asp?ref=195
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transição, ano de escolaridade ou de estabelecimento. 

 
 

E. B. de 

Fonteleite 

196 Atividade Física e 

Desportiva 

Aulas de Educação 

Física. 

Proporcionar aos alunos 

atividades físicas e 

desportivas. 

Interna Ed. Desportiva AEC Rui Manuel 

Almeida de 

Moura 

Articulação com o Projeto educativo do Agrupamento 

 
Meta específica 10 - Valorização da Arte e o Desporto na educação e ensino. 

 

Objetivo 38 - Manter a taxa de adesão acima dos 80%, em cada atividade do Clube do Desporto Escolar, tendo por referência o número de participações do ano 

letivo imediatamente anterior. 

Objetivo 40 - Valorizar as Atividades Extra Curriculares nos vários ciclos de ensino. 

 
 

E. B. de 

Fonteleite 

197 Ensino da Música Os alunos desenvolverão 

atividades ligadas à 

música. 

Promoção da escola a 

tempo inteiro. 

Interna Ed. Artística AEC Rui Manuel 

Almeida de 

Moura 

Articulação com o Projeto educativo do Agrupamento 

 
Meta específica 10 - Valorização da Arte e o Desporto na educação e ensino. 

 

Objetivo 37 - Dinamizar as Oficinas Artísticas e Musicais. 

Objetivo 39 - Promover a intervenção artística na comunidade escolar. 

Objetivo 40 - Valorizar as Atividades Extra Curriculares nos vários ciclos de ensino. 

 
 

E. B. de 

Fonteleite 

198 Atividade Ludica e 

Expressiva - 1.º Ciclo 

Contacto com diversos 

materiais e realização de 

trabalhos manuais 

expressões. 

Sensibilizar para a arte; - 

Aprender conceitos 

relacionados com as 

atividades; - Explorar 

diversos materiais. -

Expressar-se de múltiplas 

formas artísticas. 

Interna Ed. Artística AEC Rui Manuel 

Almeida de 

Moura 

Articulação com o Projeto educativo do Agrupamento 

 
Meta específica 10 - Valorização da Arte e o Desporto na educação e ensino. 

 

Objetivo 37 - Dinamizar as Oficinas Artísticas e Musicais. 

Objetivo 39 - Promover a intervenção artística na comunidade escolar. 

http://paa.pt/gestao/ver2.asp?ref=196
http://paa.pt/gestao/ver2.asp?ref=197
http://paa.pt/gestao/ver2.asp?ref=198
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Objetivo 40 - Valorizar as Atividades Extra Curriculares nos vários ciclos de ensino. 

 
 

E. B. de 

Fonteleite 

199 PRESSE Esta atividade está 

inserida na componente 

do currículo de Oferta 

Complementar, onde são 

realizadas tarefas do 

caderno PRESSE, no 

âmbito das áreas 

temáticas propostas 

naquele caderno. 

Desenvolver nos alunos 

competências básicas no 

âmbito da promoção da 

educação para a saúde - 

Educação Sexual em meio 

escolar. 

Interna Ed. Para a saúde Projeto Rui Manuel 

Almeida de 

Moura 

Articulação com o Projeto educativo do Agrupamento 

 
Meta específica 18 - Desenvolver competências nos alunos que lhes permitam escolhas informadas e seguras no campo da saúde e da sexualidade. 

 

Objetivo 56 - Garantir que o Programa Regional de Educação Sexual em Saúde Escolar (PRESSE) é implementado efetivamente em todas as turmas. 

Objetivo 57 - Implementar no mínimo três atividades no âmbito da Promoção da Educação para a Saúde e Educação Sexual, por ano letivo. 

 
 

E. B. de 

Fonteleite 

200 PASSE Os alunos irão 

desenvolver atividades 

no âmbito da Educação 

alimentar, promoção da 

atividades física e da 

promoção da saúde e da 

expressão e educação 

físico-motora, musical e 

dramática. 

Desenvolver atividades 

promotoras de saúde 

baseadas nas cinco 

dimensões das escolas 

promotoras de saúde: 

Organizacional, curricular, 

psico-social, ecológica e 

comunitárias. 

Interna Ed. Para a saúde Projeto Rui Manuel 

Almeida de 

Moura 

Articulação com o Projeto educativo do Agrupamento 

 
Meta específica 23 - Reforço da interação com o meio aproveitando sinergias mútuas. 

 

Objetivo 73 - Manter e implementar protocolos e parcerias com instituições e entidades de referência em áreas como o ensino, a saúde, a cultura, a ciência e o lazer. 

Objetivo 74 - Manter a adesão aos programas nacionais/regionais em vigor envolvendo 70% das turmas. 

Objetivo 75 - Estabelecer parcerias de cooperação com diversas entidades da comunidade em projetos partilhados. 

 
 

E. B. de 

Fonteleite 

201 Visita de Estudo do 1º 

Ano - Zoo da Maia 

Visita aos espaços 

proporcionados pelo Zoo 

- Proporcionar o contato 

com um ambiente e um 

Saída Ed. Ambiental Visita de estudo Rui Manuel 

Almeida de 

http://paa.pt/gestao/ver2.asp?ref=199
http://paa.pt/gestao/ver2.asp?ref=200
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da Maia; observar 

animais e plantas de 

diferentes espécies em 

contexto o mais natural 

possível; apreciar alguns 

dos seus hábitos . 

espaço diferente do dia a 

dia; - Alargar o campo 

experiencial do aluno; - 

Proporcionar momentos de 

convìvio e de partilha. 

Moura 

Articulação com o Projeto educativo do Agrupamento 

 
Meta específica 9 - Promoção de práticas de metodologias ativas e experimentais. 

 

Objetivo 32 - Dinamizar atividades que conduzam à consolidação e/ou à ampliação de conhecimentos científicos, tornando os conteúdos programáticos mais 

significativos. 

Objetivo 33 - Dinamizar iniciativas, visitas de estudo e exposições, que contribuam para o enriquecimento cultural/artístico dos alunos. 

Objetivo 34 - Valorizar as várias aprendizagens e vivências dos alunos realizadas em diversos contextos, integrando-as na sala de aula. 

 
 

E. B. de 

Fonteleite 

202 Encerramento do 

terceiro período. 

Realização de atividades 

lúdicas entre toda a 

comunidade educativa. 

Proporcionar um momento 

de convívio aos alunos e 

comunidade. 

Interna Ed. Social Convívio Rui Manuel 

Almeida de 

Moura 

Articulação com o Projeto educativo do Agrupamento 

 
Meta específica 10 - Valorização da Arte e o Desporto na educação e ensino. 

 

Objetivo 40 - Valorizar as Atividades Extra Curriculares nos vários ciclos de ensino. 

 
 

E. B. de 

Fonteleite 

203 Assembleia de Escola Os alunos vão debater 

questões do interesse 

geral: melhorar os 

espaços;regras e 

comportamentos, entre 

outros assuntos. 

Fomentar o debate entre 

alunos; adotar normas para 

o bom comportamento; 

promover a colaboração 

entre professores e alunos. 

Interna Ed. Social Outro Rui Manuel 

Almeida de 

Moura 

Articulação com o Projeto educativo do Agrupamento 

 
Meta específica 17 - Garantir aos alunos momentos de autoavaliação indutores de autonomia e de co-responsabilização. 

 

Objetivo 53 - Promover a discussão de direitos e de deveres do Estatuto do Aluno em todas as turmas. 

 

 
Meta específica 19 - Desenvolver uma cultura de intervenção nos espaços escolares. 

http://paa.pt/gestao/ver2.asp?ref=202
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Objetivo 59 - Envolver, anualmente, um grupo/turma em um projeto (por escola) de valorização do espaço escolar. 

 
 

E. B. de 

Fonteleite 

204 Ensino da Música Os alunos desenvolverão 

atividades ligadas à 

música. 

Promoção da escola a 

tempo inteiro. 

Interna Ed. Artística AEC Elisabete 

Fátima Cruz 

Carneiro 

Articulação com o Projeto educativo do Agrupamento 

 
Meta específica 10 - Valorização da Arte e o Desporto na educação e ensino. 

 

Objetivo 40 - Valorizar as Atividades Extra Curriculares nos vários ciclos de ensino. 

 
 

E. B. de 

Fonteleite 

205 Atividade Física e 

Desportiva 

Aulas de Educação 

Física. 

Proporcionar aos alunos 

atividades físicas e 

desportivas. 

Interna Ed. Desportiva AEC Elisabete 

Fátima Cruz 

Carneiro 

Articulação com o Projeto educativo do Agrupamento 

 
Meta específica 10 - Valorização da Arte e o Desporto na educação e ensino. 

 

Objetivo 40 - Valorizar as Atividades Extra Curriculares nos vários ciclos de ensino. 

 
 

E. B. de 

Fonteleite 

206 Atividades Lúdicas e 

Expressivas 

OS alunos 

desenvolverão atividades 

ligadas às artes e 

expressões plàsticas. 

Os alunos Interna Ed. Artística AEC Elisabete 

Fátima Cruz 

Carneiro 

Articulação com o Projeto educativo do Agrupamento 

 
Meta específica 10 - Valorização da Arte e o Desporto na educação e ensino. 

 

Objetivo 37 - Dinamizar as Oficinas Artísticas e Musicais. 

Objetivo 40 - Valorizar as Atividades Extra Curriculares nos vários ciclos de ensino. 

 
 

E. B. de 

Fonteleite 

207 PRESSE Esta atividade está 

inserida na componente 

do currículo de Oferta 

Complementar, onde são 

Desenvolver nos alunos 

competências básicas no 

âmbito da promoção da 

educação para a saúde - 

Interna Ed. Para a saúde Projeto Elisabete 

Fátima Cruz 

Carneiro 

http://paa.pt/gestao/ver2.asp?ref=204
http://paa.pt/gestao/ver2.asp?ref=205
http://paa.pt/gestao/ver2.asp?ref=206
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realizadas tarefas do 

caderno PRESSE, no 

âmbito das áreas 

temáticas propostas 

naquele caderno. 

Educação Sexual em meio 

escolar. 

Articulação com o Projeto educativo do Agrupamento 

 
Meta específica 18 - Desenvolver competências nos alunos que lhes permitam escolhas informadas e seguras no campo da saúde e da sexualidade. 

 

Objetivo 56 - Garantir que o Programa Regional de Educação Sexual em Saúde Escolar (PRESSE) é implementado efetivamente em todas as turmas. 

 

 
Meta específica 20 - Promoção de valores de solidariedade. 

 

Objetivo 63 - Concretizar projetos promotores de solidariedade face à diferença. 

 
 

E. B. de 

Fonteleite 

208 PASSE Os alunos irão 

desenvolver atividades 

no âmbito da Educação 

alimentar, promoção da 

atividades física e da 

promoção da saúde e da 

expressão e educação 

físico-motora, musical e 

dramática. 

Desenvolver atividades 

promotoras de saúde 

baseadas nas cinco 

dimensões das escolas 

promotoras de saúde: 

Organizacional, curricular, 

psico-social, ecológica e 

comunitárias. 

Interna Ed. Para a saúde Projeto Elisabete 

Fátima Cruz 

Carneiro 

Articulação com o Projeto educativo do Agrupamento 

 
Meta específica 18 - Desenvolver competências nos alunos que lhes permitam escolhas informadas e seguras no campo da saúde e da sexualidade. 

 

Objetivo 57 - Implementar no mínimo três atividades no âmbito da Promoção da Educação para a Saúde e Educação Sexual, por ano letivo. 

 

 
Meta específica 23 - Reforço da interação com o meio aproveitando sinergias mútuas. 

 

Objetivo 73 - Manter e implementar protocolos e parcerias com instituições e entidades de referência em áreas como o ensino, a saúde, a cultura, a ciência e o lazer. 

Objetivo 74 - Manter a adesão aos programas nacionais/regionais em vigor envolvendo 70% das turmas. 

 
 

E. B. de 209 Visita de estudo ao Nesta atividade os Promover o conhecimento, Saída Ed. Científica Visita de estudo Elisabete 

http://paa.pt/gestao/ver2.asp?ref=208
http://paa.pt/gestao/ver2.asp?ref=209


Página 108 de 451 

Fonteleite Planetário do Porto - 

1.º ciclo 

alunos terão a 

possibilidade de 

compreender melhor o 

céu noturno e o sistema 

solar. 

a cultura da inovação e a 

investigação científica e 

tecnológica. 

Fátima Cruz 

Carneiro 

Articulação com o Projeto educativo do Agrupamento 

 
Meta específica 9 - Promoção de práticas de metodologias ativas e experimentais. 

 

Objetivo 31 - Dinamizar atividades que promovam o desenvolvimento do espírito crítico, da curiosidade e da literacia científicas. 

Objetivo 32 - Dinamizar atividades que conduzam à consolidação e/ou à ampliação de conhecimentos científicos, tornando os conteúdos programáticos mais 

significativos. 

Objetivo 34 - Valorizar as várias aprendizagens e vivências dos alunos realizadas em diversos contextos, integrando-as na sala de aula. 

 

 
Meta específica 23 - Reforço da interação com o meio aproveitando sinergias mútuas. 

 

Objetivo 73 - Manter e implementar protocolos e parcerias com instituições e entidades de referência em áreas como o ensino, a saúde, a cultura, a ciência e o lazer. 

Objetivo 75 - Estabelecer parcerias de cooperação com diversas entidades da comunidade em projetos partilhados. 

 

 
Meta específica 26 - Melhoria do ambiente escolar, dentro e fora das salas de aula. 

 

Objetivo 90 - Organizar atividades promotoras de um ambiente escolar mais inclusivo. 

 
 

E. B. de 

Fonteleite 

211 Visita de estudo de 

final de ano - 1.º ciclo 

As crianças /alunos farão 

atividades lúdico-

desportivas, ao ar livre. 

Conviver em grupo e 

praticar diferentes 

atividades desportivas. 

Saída Ed. Social Visita de estudo Elisabete 

Fátima Cruz 

Carneiro 

Articulação com o Projeto educativo do Agrupamento 

 
Meta específica 5 - Promoção do trabalho cooperativo dos docentes. 

 

Objetivo 17 - Promover, anualmente, 20% de atividades de articulação intra e/ou inter departamental, incluídas no Plano Anual de Atividades. 

 

 
Meta específica 6 - Articulação entre ciclos. 

 

Objetivo 18 - Concretizar quatro projetos/atividades aglutinadoras que integrem o pré-escolar e/ou um ou mais ciclos e/ou secundário. 

 

http://paa.pt/gestao/ver2.asp?ref=211
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E. B. de 

Fonteleite 

212 Atividade Física e 

Desportiva 

Aulas de Educação 

Física. 

Proporcionar aos alunos 

atividades físicas e 

desportivas. 

Interna Ed. Desportiva AEC Maria de 

Lurdes 

Gonçalves 

Ferreira 

Articulação com o Projeto educativo do Agrupamento 

 
Meta específica 10 - Valorização da Arte e o Desporto na educação e ensino. 

 

Objetivo 40 - Valorizar as Atividades Extra Curriculares nos vários ciclos de ensino. 

 
 

E. B. de 

Fonteleite 

213 Ensino da Música Contacto com 

instrumentos musicais e 

sensibilização/iniciação 

ao ensino da música. 

Sensibilizar para a música; 

Aprender conceitos 

relacionados com a 

atividade; Explorar 

instrumentos musicais. 

Interna Ed. Musical AEC Maria de 

Lurdes 

Gonçalves 

Ferreira 

Articulação com o Projeto educativo do Agrupamento 

 
Meta específica 10 - Valorização da Arte e o Desporto na educação e ensino. 

 

Objetivo 40 - Valorizar as Atividades Extra Curriculares nos vários ciclos de ensino. 

 
 

E. B. de 

Fonteleite 

214 PRESSE Esta atividade está 

inserida na componente 

do currículo de Oferta 

Complementar, onde são 

realizadas tarefas do 

caderno PRESSE, no 

âmbito das áreas 

temáticas propostas 

naquele caderno. 

Desenvolver nos alunos 

competências básicas no 

âmbito da promoção da 

educação para a saúde - 

Educação Sexual em meio 

escolar. 

Interna Ed. Para a saúde Projeto Maria de 

Lurdes 

Gonçalves 

Ferreira 

Articulação com o Projeto educativo do Agrupamento 

 
Meta específica 18 - Desenvolver competências nos alunos que lhes permitam escolhas informadas e seguras no campo da saúde e da sexualidade. 

 

Objetivo 56 - Garantir que o Programa Regional de Educação Sexual em Saúde Escolar (PRESSE) é implementado efetivamente em todas as turmas. 

 
 

http://paa.pt/gestao/ver2.asp?ref=212
http://paa.pt/gestao/ver2.asp?ref=213
http://paa.pt/gestao/ver2.asp?ref=214
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E. B. de 

Fonteleite 

215 PASSE - Programa 

Alimentação Saudável 

em Saúde Escolar 

(EA1) 

Os alunos irão 

desenvolver atividades 

no âmbito da Educação 

Alimentar, Promoção da 

Saúde e da Expressão e 

Educação Física e 

Motora, Musical e 

Dramática. 

Desenvolver atividades 

promotoras de saúde 

baseadas nas 5 dimensões 

das escolas promotoras de 

saúde: organizacional, 

curricular, psicossocial, 

ecológica e comunitárias. 

Interna Ed. Para a saúde Projeto Maria de 

Lurdes 

Gonçalves 

Ferreira 

Articulação com o Projeto educativo do Agrupamento 

 
Meta específica 23 - Reforço da interação com o meio aproveitando sinergias mútuas. 

 

Objetivo 73 - Manter e implementar protocolos e parcerias com instituições e entidades de referência em áreas como o ensino, a saúde, a cultura, a ciência e o lazer. 

Objetivo 75 - Estabelecer parcerias de cooperação com diversas entidades da comunidade em projetos partilhados. 

 
 

E. B. de 

Fonteleite 

216 "ABCDicionário" Apresentação de um 

jogo com palavras 

apresentadas, 

organização de um 

dicionário com 

propostas, ordenadas por 

ordem alfabética. 

Motivar as crianças para a 

utilização do dicionário, 

enriquecer o vocabulário, 

desenvolver a expressão 

oral. 

Saída Ed. Literária Visita de estudo Maria de 

Lurdes 

Gonçalves 

Ferreira 

Articulação com o Projeto educativo do Agrupamento 

 
Meta específica 9 - Promoção de práticas de metodologias ativas e experimentais. 

 

Objetivo 31 - Dinamizar atividades que promovam o desenvolvimento do espírito crítico, da curiosidade e da literacia científicas. 

Objetivo 32 - Dinamizar atividades que conduzam à consolidação e/ou à ampliação de conhecimentos científicos, tornando os conteúdos programáticos mais 

significativos. 

 
 

E. B. de 

Fonteleite 

217 Atividade de 

Encerramento do 1º 

Período -Ida ao 

cinema 

A comunidade escolar da 

EB de Fonteleite irá 

assistir a um filme no 

Mar Shopping. 

Incutir o gosto pelas artes. 

Proporcionar aos alunos 

atividades lúdicas. 

Saída Ed. Social Outro Maria de 

Lurdes 

Gonçalves 

Ferreira 

Articulação com o Projeto educativo do Agrupamento 

 
Meta específica 9 - Promoção de práticas de metodologias ativas e experimentais. 

 

http://paa.pt/gestao/ver2.asp?ref=215
http://paa.pt/gestao/ver2.asp?ref=216
http://paa.pt/gestao/ver2.asp?ref=217
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Objetivo 33 - Dinamizar iniciativas, visitas de estudo e exposições, que contribuam para o enriquecimento cultural/artístico dos alunos. 

 
 

E. B. de 

Fonteleite 

218 Dia Mundial da 

Criança 

As crianças/alunos 

realizarão atividades 

lúdicas, promovendo o 

convívio entre todos 

(Escola) 

Celebrar o Dia da Criança. 

Promover a convivência 

entre os alunos. 

Interna Ed. Social Comemoração Maria de 

Lurdes 

Gonçalves 

Ferreira 

Articulação com o Projeto educativo do Agrupamento 

 
Meta específica 20 - Promoção de valores de solidariedade. 

 

Objetivo 64 - Promover uma cultura de abertura ao meio local e ao mundo, alicerçada numa educação para a paz, solidariedade, saúde e ambiente. 

 

 
Meta específica 23 - Reforço da interação com o meio aproveitando sinergias mútuas. 

 

Objetivo 75 - Estabelecer parcerias de cooperação com diversas entidades da comunidade em projetos partilhados. 

 
 

E. B. de 

Fonteleite 

219 Feira do Outono e 

Magusto 

A Feira do outono, vai-

se realizar em 

articulação com o pré-

escolar, no espaço 

interior da escola. Esta 

atividade tem a 

participação da 

Associação de Pais e 

pais/encarregados de 

educação. Serão 

montadas várias bancas 

com produtos da época, 

os quais serão oferecidos 

pelos pais para venda a 

todos os presentes 

interessados. Assar 

castanhas na fogueira; 

Danças, Canções de 

roda, Lengalengas e 

Ditados Populares; A 

Lenda de S. Martinho; 

Promover a interação entre 

diferentes culturas e faixas 

etárias. Conviver e festejar 

em comunidade. Conhecer 

e criar e criar laços com as 

tradições 

populares.Desenvolver 

jogos tradicionais e 

brincadeiras saudáveis. 

Interna Ed. Social Convívio Maria de 

Lurdes 

Gonçalves 

Ferreira 

http://paa.pt/gestao/ver2.asp?ref=218
http://paa.pt/gestao/ver2.asp?ref=219
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Trabalhos manuais 

alusivos. 

Articulação com o Projeto educativo do Agrupamento 

 
Meta específica 5 - Promoção do trabalho cooperativo dos docentes. 

 

Objetivo 17 - Promover, anualmente, 20% de atividades de articulação intra e/ou inter departamental, incluídas no Plano Anual de Atividades. 

 

 
Meta específica 6 - Articulação entre ciclos. 

 

Objetivo 18 - Concretizar quatro projetos/atividades aglutinadoras que integrem o pré-escolar e/ou um ou mais ciclos e/ou secundário. 

 
 

E. B. de 

Fonteleite 

220 Ensino da Música Contacto com 

instrumentos musicais e 

sensibilização/iniciação 

ao ensino da música. 

- Sensibilizar para a 

música; - Aprender 

conceitos relacionados com 

a atividade; - Explorar 

instrumentos musicais. 

Interna Ed. Musical AEC Luisa Maria 

Martins 

Damasceno 

Articulação com o Projeto educativo do Agrupamento 

 
Meta específica 10 - Valorização da Arte e o Desporto na educação e ensino. 

 

Objetivo 40 - Valorizar as Atividades Extra Curriculares nos vários ciclos de ensino. 

 
 

E. B. de 

Fonteleite 

221 Atividade Física e 

Desportiva 

Aulas de Educação 

Física. 

Proporcionar aos alunos 

atividades físicas e 

desportivas. 

Interna Ed. Desportiva AEC Luisa Maria 

Martins 

Damasceno 

Articulação com o Projeto educativo do Agrupamento 

 
Meta específica 10 - Valorização da Arte e o Desporto na educação e ensino. 

 

Objetivo 40 - Valorizar as Atividades Extra Curriculares nos vários ciclos de ensino. 

 
 

E. B. de 

Fonteleite 

222 PRESSE Esta atividade está 

inserida na componente 

do currículo de Oferta 

Complementar, onde são 

Desenvolver nos alunos 

competências básicas no 

âmbito da promoção da 

educação para a saúde - 

Interna Ed. Para a saúde Projeto Luisa Maria 

Martins 

Damasceno 

http://paa.pt/gestao/ver2.asp?ref=220
http://paa.pt/gestao/ver2.asp?ref=221
http://paa.pt/gestao/ver2.asp?ref=222
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realizadas tarefas do 

caderno PRESSE, no 

âmbito das áreas 

temáticas propostas 

naquele caderno. 

Educação Sexual em meio 

escolar. 

Articulação com o Projeto educativo do Agrupamento 

 
Meta específica 18 - Desenvolver competências nos alunos que lhes permitam escolhas informadas e seguras no campo da saúde e da sexualidade. 

 

Objetivo 56 - Garantir que o Programa Regional de Educação Sexual em Saúde Escolar (PRESSE) é implementado efetivamente em todas as turmas. 

Objetivo 57 - Implementar no mínimo três atividades no âmbito da Promoção da Educação para a Saúde e Educação Sexual, por ano letivo. 

 
 

E. B. de 

Fonteleite 

223 PASSE Os alunos irão 

desenvolver atividades 

no âmbito da Educação 

alimentar, promoção da 

atividades física e da 

promoção da saúde e da 

expressão e educação 

físico-motora, musical e 

dramática. 

Desenvolver atividades 

promotoras de saúde 

baseadas nas cinco 

dimensões das escolas 

promotoras de saúde: 

Organizacional, curricular, 

psico-social, ecológica e 

comunitárias. 

Interna Ed. Para a saúde Projeto Luisa Maria 

Martins 

Damasceno 

Articulação com o Projeto educativo do Agrupamento 

 
Meta específica 23 - Reforço da interação com o meio aproveitando sinergias mútuas. 

 

Objetivo 73 - Manter e implementar protocolos e parcerias com instituições e entidades de referência em áreas como o ensino, a saúde, a cultura, a ciência e o lazer. 

Objetivo 75 - Estabelecer parcerias de cooperação com diversas entidades da comunidade em projetos partilhados. 

 
 

E. B. de 

Fonteleite 

225 A Minha Nova Escola Visita à Escola Básica e 

Secundária de Coronado 

e Castro e participar em 

atividades organizadas 

por esta escola. 

Conhecer o novo espaço 

escolar, as suas regras e 

normas de segurança. 

Desenvolver a 

autoconfiança. 

Saída Ed. Social Visita de estudo Luisa Maria 

Martins 

Damasceno 

Articulação com o Projeto educativo do Agrupamento 

 
Meta específica 6 - Articulação entre ciclos. 

 

Objetivo 19 - Desenvolver duas atividades, por ano letivo, que integrem alunos do pré-escolar, do Ensino Básico e/ou Ensino Secundário, com proximidade de 

http://paa.pt/gestao/ver2.asp?ref=223
http://paa.pt/gestao/ver2.asp?ref=225
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transição, ano de escolaridade ou de estabelecimento. 

 

 
Meta específica 26 - Melhoria do ambiente escolar, dentro e fora das salas de aula. 

 

Objetivo 90 - Organizar atividades promotoras de um ambiente escolar mais inclusivo. 

 
 

E. B. de 

Fonteleite 

226 Componente de Apoio 

à Família. 

Atividade de Apoio à 

Família, em que se 

realizarão jogos de 

movimento, música e 

atividades de expressão 

plástica. 

Promover a ação 

pedagógica, concertada 

entre os diversos parceiros 

educativos em presença. 

Criar respostas pedagógicas 

adequadas às necessidades 

dos alunos e das suas 

famílias. 

Interna Ed. Social CAF Luisa Maria 

Martins 

Damasceno 

Articulação com o Projeto educativo do Agrupamento 

 
Meta específica 23 - Reforço da interação com o meio aproveitando sinergias mútuas. 

 

Objetivo 75 - Estabelecer parcerias de cooperação com diversas entidades da comunidade em projetos partilhados. 

 

 
Meta específica 28 - Promoção de tempos com qualidade, para ocupação dos alunos após atividade letiva. 

 

Objetivo 95 - Valorizar e supervisionar tempos lúdicos diversificados para ocupação dos alunos após atividade letiva. 

 
 

E. B. de 

Fonteleite 

227 Projeto integrado de 

educação para a 

ciência 

Realização de 

experiências no pré-

escolar 

Promover a literacia 

cientifica. Desenvolver o 

gosto pela Ciência. 

Incentivar a 

experimentação. Despertar 

a curiosidade, o gosto, o 

sentido da observação do 

mundo à sua volta e o 

interesse das crianças para 

fenómenos no seu 

quotidiano 

Interna Ed. Científica Projeto Cidália Maria 

Pinto Lopes 

Ribeiro 

Articulação com o Projeto educativo do Agrupamento 

http://paa.pt/gestao/ver2.asp?ref=226
http://paa.pt/gestao/ver2.asp?ref=227
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Meta específica 9 - Promoção de práticas de metodologias ativas e experimentais. 

 

Objetivo 29 - Dinamizar Oficinas de Ciência Experimental. 

Objetivo 31 - Dinamizar atividades que promovam o desenvolvimento do espírito crítico, da curiosidade e da literacia científicas. 

Objetivo 32 - Dinamizar atividades que conduzam à consolidação e/ou à ampliação de conhecimentos científicos, tornando os conteúdos programáticos mais 

significativos. 

Objetivo 33 - Dinamizar iniciativas, visitas de estudo e exposições, que contribuam para o enriquecimento cultural/artístico dos alunos. 

Objetivo 34 - Valorizar as várias aprendizagens e vivências dos alunos realizadas em diversos contextos, integrando-as na sala de aula. 

 
 

E. B. de 

Fonteleite 

228 Concurso "Vassouras 

à solta - witches on the 

loose" 

Concurso "Vassouras à 

solta - witches on the 

loose". Concurso 

integrado na celebração 

de Halloween, 

festividade típica dos 

países de língua inglesa. 

A atividade articula-se 

com o concurso 

realizado pelo grupo 

disciplinar de Inglês do 

2º e 3º ciclos. Enquanto 

que os alunos dos 2º e 3º 

ciclos irão construir 

vassouras, os alunos do 

1º ciclo, juntamente com 

os seus familiares, serão 

desafiados a criar uma 

bruxa com materiais 

reciclados, daí o nome 

"vassouras à solta, 

witches on the loose", ou 

seja, bruxas à solta. Os 

trabalhos serão expostos 

na respetiva escola e os 

vencedores irão integrar 

a exposição dos 2º e 3º 

ciclos. 

- Promoção do trabalho 

cooperativo dos docentes. - 

Promoção da diferenciação 

pedagógica e a diversidade 

- Promoção de práticas de 

metodologias ativas e 

experimentais. - Aumento 

do envolvimento no 

percurso escolar por parte 

dos alunos e dos pais e 

encarregados de educação. - 

Desenvolvimento de uma 

aprendizagem intercultural 

- Promoção de uma 

educação de respeito pela 

diferença 

Interna Outra Concurso Teresa Maria 

Costa Maia 

Articulação com o Projeto educativo do Agrupamento 
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Meta específica 5 - Promoção do trabalho cooperativo dos docentes. 

 

Objetivo 17 - Promover, anualmente, 20% de atividades de articulação intra e/ou inter departamental, incluídas no Plano Anual de Atividades. 

 

 
Meta específica 6 - Articulação entre ciclos. 

 

Objetivo 19 - Desenvolver duas atividades, por ano letivo, que integrem alunos do pré-escolar, do Ensino Básico e/ou Ensino Secundário, com proximidade de 

transição, ano de escolaridade ou de estabelecimento. 

 

 
Meta específica 7 - Promoção da diferenciação pedagógica e a diversidade. 

 

Objetivo 26 - Integrar os diferentes saberes dando significado às aprendizagens realizadas, através do desenvolvimento de abordagens interdisciplinares e da 

articulação dos conteúdos disciplinares. 

 

 
Meta específica 9 - Promoção de práticas de metodologias ativas e experimentais. 

 

Objetivo 31 - Dinamizar atividades que promovam o desenvolvimento do espírito crítico, da curiosidade e da literacia científicas. 

Objetivo 32 - Dinamizar atividades que conduzam à consolidação e/ou à ampliação de conhecimentos científicos, tornando os conteúdos programáticos mais 

significativos. 

Objetivo 33 - Dinamizar iniciativas, visitas de estudo e exposições, que contribuam para o enriquecimento cultural/artístico dos alunos. 

Objetivo 35 - Desenvolver e divulgar aspetos culturais e civilizacionais das línguas estrangeiras. 

 

 
Meta específica 10 - Valorização da Arte e o Desporto na educação e ensino. 

 

Objetivo 39 - Promover a intervenção artística na comunidade escolar. 

 

 
Meta específica 24 - Aumento do envolvimento no percurso escolar por parte dos alunos e dos pais e encarregados de educação. 

 

Objetivo 80 - Promover a imagem da escola junto da comunidade, de modo a que seja reconhecido o seu papel como parceira no desenvolvimento social e cultural 

da comunidade envolvente. 

 
 

E. B. de 

Fonteleite 

340 Hora do Conto e do 

Saber 

As crianças ouvem a 

narração de um conto e 

realizam atividades sobre 

Contactar com a literatura 

infantil de autores 

portugueses ou 

Saída Ed. Literária Visita de estudo Rui Manuel 

Almeida de 

Moura 

http://paa.pt/gestao/ver2.asp?ref=340
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o mesmo. estrangeiros. 

Articulação com o Projeto educativo do Agrupamento 

 
Meta específica 9 - Promoção de práticas de metodologias ativas e experimentais. 

 

Objetivo 31 - Dinamizar atividades que promovam o desenvolvimento do espírito crítico, da curiosidade e da literacia científicas. 

Objetivo 32 - Dinamizar atividades que conduzam à consolidação e/ou à ampliação de conhecimentos científicos, tornando os conteúdos programáticos mais 

significativos. 

 
 

E. B. de 

Fonteleite 

480 Ida ao teatro no dia 2 de abril, a 

comunidade educativa 

deste estabelecimento de 

educação/ensino irá ao 

auditório de Lavra 

assistir e participar no 

teatro musical - "O 

coelho que queria ser 

chocolateiro". 

frequentar espaços 

informais de aprendizagem; 

promover espaços e 

momentos de arte. 

Saída Ed. Artística Visita de estudo Cidália Maria 

Pinto Lopes 

Ribeiro 

Articulação com o Projeto educativo do Agrupamento 

 
Meta específica 6 - Articulação entre ciclos. 

 

Objetivo 18 - Concretizar quatro projetos/atividades aglutinadoras que integrem o pré-escolar e/ou um ou mais ciclos e/ou secundário. 

Objetivo 19 - Desenvolver duas atividades, por ano letivo, que integrem alunos do pré-escolar, do Ensino Básico e/ou Ensino Secundário, com proximidade de 

transição, ano de escolaridade ou de estabelecimento. 

 

 
Meta específica 7 - Promoção da diferenciação pedagógica e a diversidade. 

 

Objetivo 20 - Valorizar as Orientações Curriculares para a Educação Pré-escolar e as respetivas metas na organização de uma pedagogia estruturada respeitando o 

carater lúdico. 

 

 
Meta específica 9 - Promoção de práticas de metodologias ativas e experimentais. 

 

Objetivo 33 - Dinamizar iniciativas, visitas de estudo e exposições, que contribuam para o enriquecimento cultural/artístico dos alunos. 

Objetivo 34 - Valorizar as várias aprendizagens e vivências dos alunos realizadas em diversos contextos, integrando-as na sala de aula. 

 

 

http://paa.pt/gestao/ver2.asp?ref=480
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Meta específica 10 - Valorização da Arte e o Desporto na educação e ensino. 

 

Objetivo 39 - Promover a intervenção artística na comunidade escolar. 

 
 

E. B. de 

Fonteleite 

506 Hora do Conto e do 

Saber 

Os alunos deslocar-se-ão 

à Casa da Cultura da 

Trofa para conhecer a 

história do comboio na 

Trofa. 

Experienciar novos espaços 

de aprendizagem. 

Saída Ed. Literária Visita de estudo Luisa Maria 

Martins 

Damasceno 

Articulação com o Projeto educativo do Agrupamento 

 
Meta específica 9 - Promoção de práticas de metodologias ativas e experimentais. 

 

Objetivo 31 - Dinamizar atividades que promovam o desenvolvimento do espírito crítico, da curiosidade e da literacia científicas. 

Objetivo 32 - Dinamizar atividades que conduzam à consolidação e/ou à ampliação de conhecimentos científicos, tornando os conteúdos programáticos mais 

significativos. 

 
 

E. B. de 

Fonteleite 

507 Centro de Ciência 

Viva 

Nesta atividade os 

alunos terão a 

possibilidade de explorar 

conhecimentos novos e 

realizar experiências 

para verificar a 

existência de água no 

corpo humano e no 

sangue. 

Promover o conhecimento, 

a cultura da inovação e a 

investigação científica e 

tecnológica. Alargar o 

campo experiencial do 

aluno. 

Saída Ed. Científica Visita de estudo Maria de 

Lurdes 

Gonçalves 

Ferreira 

Articulação com o Projeto educativo do Agrupamento 

 
Meta específica 9 - Promoção de práticas de metodologias ativas e experimentais. 

 

Objetivo 31 - Dinamizar atividades que promovam o desenvolvimento do espírito crítico, da curiosidade e da literacia científicas. 

Objetivo 32 - Dinamizar atividades que conduzam à consolidação e/ou à ampliação de conhecimentos científicos, tornando os conteúdos programáticos mais 

significativos. 

Objetivo 33 - Dinamizar iniciativas, visitas de estudo e exposições, que contribuam para o enriquecimento cultural/artístico dos alunos. 

Objetivo 34 - Valorizar as várias aprendizagens e vivências dos alunos realizadas em diversos contextos, integrando-as na sala de aula. 

 
 

E. B. de 

Fonteleite 

539 Festa da Criança e do 

Leite 2019 

A atividade é promovida 

pela Agros e visa festejar 

Proporcionar aos alunos um 

dia diferente, em 

Saída Ed. Social Comemoração Luisa Maria 

Martins 

http://paa.pt/gestao/ver2.asp?ref=506
http://paa.pt/gestao/ver2.asp?ref=507
http://paa.pt/gestao/ver2.asp?ref=539
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o Dia Mundial da 

criança. com oferta de 

um conjunto de 

atividades direcionadas 

para esta faixa etária. A 

mesma decorrerá nas 

suas instalações em Vila 

do Conde. 

articulação com alunos da 

mesma faixa etária; 

Envolver-se em atividades 

diferentes e enriquecedoras 

no âmbito do 

conhecimento. Participar 

em atividades lúdicas. 

Damasceno 

Articulação com o Projeto educativo do Agrupamento 

 
Meta específica 20 - Promoção de valores de solidariedade. 

 

Objetivo 62 - Integrar, na planificação de cada grupo/turma, uma ação anual de melhoria de qualidade da comunidade educativa, que valorize comportamentos 

cívicos. 

Objetivo 64 - Promover uma cultura de abertura ao meio local e ao mundo, alicerçada numa educação para a paz, solidariedade, saúde e ambiente. 

 
 

E. B. de 

Fonteleite 

540 Troca de postais de 

Natal interescolas 

Realização de postais 

com mensagens 

natalícias em língua 

inglesa. Troca de postais 

entre turmas de 

diferentes escolas 

- promover a 

interculturalidade - 

identificar costumes e 

tradições - desenvolver as 

competências linguísticas 

de Inglês, no âmbito da 

compreensão e produção 

escrita - motivar para a 

leitura / escrita - 

desenvolver a expressão 

artística (expressão 

plástica) - desenvolver as 

competências 

comunicativas 

Interna Outra Outro Teresa Maria 

Costa Maia 

Articulação com o Projeto educativo do Agrupamento 

 
Meta específica 7 - Promoção da diferenciação pedagógica e a diversidade. 

 

Objetivo 25 - Implementar estratégias diversificadas de acordo com aprendizagens prévias, ritmos, necessidades e desempenhos individuais, de modo a aumentar o 

sucesso escolar. 

 

 
Meta específica 9 - Promoção de práticas de metodologias ativas e experimentais. 

http://paa.pt/gestao/ver2.asp?ref=540
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Objetivo 32 - Dinamizar atividades que conduzam à consolidação e/ou à ampliação de conhecimentos científicos, tornando os conteúdos programáticos mais 

significativos. 

Objetivo 33 - Dinamizar iniciativas, visitas de estudo e exposições, que contribuam para o enriquecimento cultural/artístico dos alunos. 

Objetivo 35 - Desenvolver e divulgar aspetos culturais e civilizacionais das línguas estrangeiras. 

 
 

E. B. de 

Fonteleite 

556 Ida ao Circo As crianças irão assistir a 

um espetáculo de circo, 

promovido pela FAP. 

Proporcionar aos alunos um 

contacto diferente do seu 

dia a dia; Alargar o campo 

experiencial dos alunos; 

Proporcionar aos alunos 

diferentes formas de 

expressão artística. 

Saída Ed. Social Convívio Luisa Maria 

Martins 

Damasceno 

Articulação com o Projeto educativo do Agrupamento 

 
Meta específica 9 - Promoção de práticas de metodologias ativas e experimentais. 

 

Objetivo 33 - Dinamizar iniciativas, visitas de estudo e exposições, que contribuam para o enriquecimento cultural/artístico dos alunos. 

Objetivo 34 - Valorizar as várias aprendizagens e vivências dos alunos realizadas em diversos contextos, integrando-as na sala de aula. 

 

 
Meta específica 10 - Valorização da Arte e o Desporto na educação e ensino. 

 

Objetivo 39 - Promover a intervenção artística na comunidade escolar. 

 
 

E. B. de 

Fonteleite 

557 Contos sem pontos Dramatização de textos 

de obras selecionadas da 

Educação Literária/Plano 

Nacional de Leitura em 

conjunto com a 

Companhia de Teatro do 

Bolhão "À barca, à 

barca". 

Desenvolver a criatividade, 

o espírito crítico, a 

autonomia e o sentido de 

responsabilidade. Promover 

o trabalho em equipa, o 

espírito de partilha e o 

respeito pelas normas 

básicas de convivência em 

grupo. 

Interna Ed. Artística Projeto Maria de 

Lurdes 

Gonçalves 

Ferreira 

Articulação com o Projeto educativo do Agrupamento 

 
Meta específica 10 - Valorização da Arte e o Desporto na educação e ensino. 

 

http://paa.pt/gestao/ver2.asp?ref=556
http://paa.pt/gestao/ver2.asp?ref=557
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Objetivo 39 - Promover a intervenção artística na comunidade escolar. 

 

 
Meta específica 26 - Melhoria do ambiente escolar, dentro e fora das salas de aula. 

 

Objetivo 90 - Organizar atividades promotoras de um ambiente escolar mais inclusivo. 

Objetivo 91 - Desenvolver projetos/iniciativas que contribuam para a melhoria e valorização dos espaços escolares. 

 
 

E. B. de 

Fonteleite 

609 Let's read! Os alunos irão ler livros 

em inglês, quer em 

contexto de sala de aula, 

quer em casa em 

conjunto com a família. 

Dessas leituras resultarão 

trabalhos alusivos às 

histórias lidas, que serão 

divulgados à 

comunidade escolar 

oportunamente. 

Decorrerá também uma 

feira do livro (English 

Book Fair), onde os 

alunos poderão adquirir 

e familiarizar-se com 

livros na língua inglesa 

adequados ao seu nível 

etário e linguístico. 

Ouvir ler e ler obras de 

literatura e textos de língua 

inglesa. Desenvolver o 

gosto pelo livro. 

Desenvolver o gosto pela 

língua inglesa. Incentivar o 

gosto pela leitura por lazer 

e como complemento das 

aprendizagens. Aperfeiçoar 

o domínio da comunicação 

oral e escrita. Facilitar o 

acesso a livros em inglês 

para todos os níveis e 

idades. Divulgar trabalhos 

realizados no âmbito da 

leitura ao longo do ano 

letivo. Aproximar a língua 

inglesa das famílias dos 

alunos, que por vezes 

sentem dificuldades em 

apoiá-los nesta área. 

Saída Ed. Literária Projeto Teresa Maria 

Costa Maia 

Articulação com o Projeto educativo do Agrupamento 

 
Meta específica 2 - Melhoria dos resultados escolares dos alunos. 

 

Objetivo 3 - Melhorar a taxa de transição no 4º ano, superando a média nacional. 

 

 
Meta específica 5 - Promoção do trabalho cooperativo dos docentes. 

 

Objetivo 17 - Promover, anualmente, 20% de atividades de articulação intra e/ou inter departamental, incluídas no Plano Anual de Atividades. 

http://paa.pt/gestao/ver2.asp?ref=609
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Meta específica 7 - Promoção da diferenciação pedagógica e a diversidade. 

 

Objetivo 25 - Implementar estratégias diversificadas de acordo com aprendizagens prévias, ritmos, necessidades e desempenhos individuais, de modo a aumentar o 

sucesso escolar. 

Objetivo 26 - Integrar os diferentes saberes dando significado às aprendizagens realizadas, através do desenvolvimento de abordagens interdisciplinares e da 

articulação dos conteúdos disciplinares. 

 

 
Meta específica 9 - Promoção de práticas de metodologias ativas e experimentais. 

 

Objetivo 31 - Dinamizar atividades que promovam o desenvolvimento do espírito crítico, da curiosidade e da literacia científicas. 

Objetivo 32 - Dinamizar atividades que conduzam à consolidação e/ou à ampliação de conhecimentos científicos, tornando os conteúdos programáticos mais 

significativos. 

Objetivo 33 - Dinamizar iniciativas, visitas de estudo e exposições, que contribuam para o enriquecimento cultural/artístico dos alunos. 

Objetivo 34 - Valorizar as várias aprendizagens e vivências dos alunos realizadas em diversos contextos, integrando-as na sala de aula. 

Objetivo 35 - Desenvolver e divulgar aspetos culturais e civilizacionais das línguas estrangeiras. 

 

 
Meta específica 10 - Valorização da Arte e o Desporto na educação e ensino. 

 

Objetivo 39 - Promover a intervenção artística na comunidade escolar. 

 

 
Meta específica 23 - Reforço da interação com o meio aproveitando sinergias mútuas. 

 

Objetivo 75 - Estabelecer parcerias de cooperação com diversas entidades da comunidade em projetos partilhados. 

 

 
Meta específica 24 - Aumento do envolvimento no percurso escolar por parte dos alunos e dos pais e encarregados de educação. 

 

Objetivo 80 - Promover a imagem da escola junto da comunidade, de modo a que seja reconhecido o seu papel como parceira no desenvolvimento social e cultural 

da comunidade envolvente. 

 

 
Meta específica 26 - Melhoria do ambiente escolar, dentro e fora das salas de aula. 

 

Objetivo 90 - Organizar atividades promotoras de um ambiente escolar mais inclusivo. 

Objetivo 91 - Desenvolver projetos/iniciativas que contribuam para a melhoria e valorização dos espaços escolares. 
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Meta específica 27 - Melhoria das condições tecnológicas de apoio ao serviço educativo. 

 

Objetivo 94 - Dinamizar a página Web do agrupamento, promovendo as diferentes atividades/iniciativas que envolvam a comunidade escolar. 

 
 

E. B. de 

Fonteleite 

610 Visita de Estudo ao 

Museu World of 

Discoveries, no Porto. 

Os alunos irão visitar um 

museu que visa os feitos 

dos Portugueses na 

Expansão Marítima. 

Conhecer tipos de 

transporte marítimos; 

conhecer modos de vida da 

época dos descobrimentos; 

conhecer e relacionar a nau 

com os descobrimentos 

portugueses. 

Saída Ed. Histórica Visita de estudo Luisa Maria 

Martins 

Damasceno 

Articulação com o Projeto educativo do Agrupamento 

 
Meta específica 9 - Promoção de práticas de metodologias ativas e experimentais. 

 

Objetivo 33 - Dinamizar iniciativas, visitas de estudo e exposições, que contribuam para o enriquecimento cultural/artístico dos alunos. 

Objetivo 34 - Valorizar as várias aprendizagens e vivências dos alunos realizadas em diversos contextos, integrando-as na sala de aula. 

 
 

E. B. de 

Fonteleite 

645 Eco escolas Atividade inserida no 

âmbito da proteção do 

Ambiente. 

Motivar e sensibilizar para 

as questões do ambiente 

Interna Ed. Ambiental Projeto Cidália Maria 

Pinto Lopes 

Ribeiro 

Articulação com o Projeto educativo do Agrupamento 

 
Meta específica 6 - Articulação entre ciclos. 

 

Objetivo 18 - Concretizar quatro projetos/atividades aglutinadoras que integrem o pré-escolar e/ou um ou mais ciclos e/ou secundário. 

 

 
Meta específica 20 - Promoção de valores de solidariedade. 

 

Objetivo 64 - Promover uma cultura de abertura ao meio local e ao mundo, alicerçada numa educação para a paz, solidariedade, saúde e ambiente. 

 

 
Meta específica 23 - Reforço da interação com o meio aproveitando sinergias mútuas. 

 

Objetivo 74 - Manter a adesão aos programas nacionais/regionais em vigor envolvendo 70% das turmas. 

http://paa.pt/gestao/ver2.asp?ref=610
http://paa.pt/gestao/ver2.asp?ref=645
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E. B. de 

Fonteleite 

646 Oficina de papel 

reciclado 

a atividade consiste na 

elaboração de papel 

novo, através de papel 

velho. 

Sensibilizar para a 

separação, reutilização e 

transformação de material 

de desperdício. 

Interna Ed. Ambiental Formação 

contínua 

Cidália Maria 

Pinto Lopes 

Ribeiro 

Articulação com o Projeto educativo do Agrupamento 

 
Meta específica 20 - Promoção de valores de solidariedade. 

 

Objetivo 64 - Promover uma cultura de abertura ao meio local e ao mundo, alicerçada numa educação para a paz, solidariedade, saúde e ambiente. 

 
 

E. B. de 

Fonteleite 

647 Separação de resíduos: 

reciclar é ganhar 

A atividade consiste na 

separação de resíduos, 

nomeadamente, de 

tampas para o concurso 

sensibilizar para a 

importância da separação 

de resíduos 

Interna Ed. Ambiental Concurso Cidália Maria 

Pinto Lopes 

Ribeiro 

Articulação com o Projeto educativo do Agrupamento 

 
Meta específica 20 - Promoção de valores de solidariedade. 

 

Objetivo 64 - Promover uma cultura de abertura ao meio local e ao mundo, alicerçada numa educação para a paz, solidariedade, saúde e ambiente. 

 

 
Meta específica 24 - Aumento do envolvimento no percurso escolar por parte dos alunos e dos pais e encarregados de educação. 

 

Objetivo 79 - Promover momentos de encontro da comunidade que criem e reforcem elos entre os seus membros. 

 
 

E. B. de 

Fonteleite 

648 Atelier caixas ninho e 

colocação 

A atividade consiste no 

embelezamento e 

colocação de caixas 

ninho. 

Sensibilizar para a 

preservação e cuidado para 

com os animais. 

Interna Ed. Ambiental Prática simulada Cidália Maria 

Pinto Lopes 

Ribeiro 

Articulação com o Projeto educativo do Agrupamento 

 
Meta específica 23 - Reforço da interação com o meio aproveitando sinergias mútuas. 

 

Objetivo 75 - Estabelecer parcerias de cooperação com diversas entidades da comunidade em projetos partilhados. 

 
 

http://paa.pt/gestao/ver2.asp?ref=646
http://paa.pt/gestao/ver2.asp?ref=647
http://paa.pt/gestao/ver2.asp?ref=648
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E. B. de 

Fonteleite 

649 Árvore dos desejos Os alunos são 

convidados a formular 

um desejo "Se eu vivesse 

no Parque das Azenhas". 

Esta atividade é 

complementada com a 

atividade "É com certeza 

uma espécie". 

Conhecer as espécies 

florestais do Parque das 

Azenhas. Conhecer um 

conjunto de árvores 

autóctones relevantes para a 

flora da região. Valorizar as 

aprendizagens realizadas 

fora do ambiente escolar. 

Saída Ed. Ambiental Projeto Maria de 

Lurdes 

Gonçalves 

Ferreira 

Articulação com o Projeto educativo do Agrupamento 

 
Meta específica 9 - Promoção de práticas de metodologias ativas e experimentais. 

 

Objetivo 31 - Dinamizar atividades que promovam o desenvolvimento do espírito crítico, da curiosidade e da literacia científicas. 

Objetivo 32 - Dinamizar atividades que conduzam à consolidação e/ou à ampliação de conhecimentos científicos, tornando os conteúdos programáticos mais 

significativos. 

Objetivo 33 - Dinamizar iniciativas, visitas de estudo e exposições, que contribuam para o enriquecimento cultural/artístico dos alunos. 

 

 
Meta específica 20 - Promoção de valores de solidariedade. 

 

Objetivo 64 - Promover uma cultura de abertura ao meio local e ao mundo, alicerçada numa educação para a paz, solidariedade, saúde e ambiente. 

 

 
Meta específica 23 - Reforço da interação com o meio aproveitando sinergias mútuas. 

 

Objetivo 75 - Estabelecer parcerias de cooperação com diversas entidades da comunidade em projetos partilhados. 

 
 

E. B. de 

Fonteleite 

650 Visita ao Parque de 

Rilhadas. 

Para quem procura 

momentos de desporto, 

lazer ou muita aventura. 

Os alunos terão um 

conjunto de atividades 

que lhes vai 

proporcionar um mundo 

de novas sensações, 

desde escalada, slide, 

caminhadas e o fresco da 

piscina. 

Realizar aprendizagens 

expressivas de uma forma 

lúdica; convívio entre a 

comunidade educativa. 

Saída Ed. Ambiental Visita de estudo Luisa Maria 

Martins 

Damasceno 

Articulação com o Projeto educativo do Agrupamento 

http://paa.pt/gestao/ver2.asp?ref=649
http://paa.pt/gestao/ver2.asp?ref=650
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Meta específica 7 - Promoção da diferenciação pedagógica e a diversidade. 

 

Objetivo 26 - Integrar os diferentes saberes dando significado às aprendizagens realizadas, através do desenvolvimento de abordagens interdisciplinares e da 

articulação dos conteúdos disciplinares. 

 

 
Meta específica 9 - Promoção de práticas de metodologias ativas e experimentais. 

 

Objetivo 32 - Dinamizar atividades que conduzam à consolidação e/ou à ampliação de conhecimentos científicos, tornando os conteúdos programáticos mais 

significativos. 

Objetivo 33 - Dinamizar iniciativas, visitas de estudo e exposições, que contribuam para o enriquecimento cultural/artístico dos alunos. 

 
 

E. B. de 

Fonteleite 

651 Tudo acaba no mar Audição de uma pequena 

história sobre a poluição 

do mar. 

Levar os alunos à separação 

de lixos, dizer não ao 

plástico. 

Interna Ed. Ambiental Comemoração Elisabete 

Fátima Cruz 

Carneiro 

Articulação com o Projeto educativo do Agrupamento 

 
Meta específica 7 - Promoção da diferenciação pedagógica e a diversidade. 

 

Objetivo 26 - Integrar os diferentes saberes dando significado às aprendizagens realizadas, através do desenvolvimento de abordagens interdisciplinares e da 

articulação dos conteúdos disciplinares. 

 
 

E. B. de 

Fonteleite 

701 Festival de Teatro da 

Trofa: "A Formigável 

Cigarra" 

Levar os alunos a assistir 

ao Musical "A 

Formigável Cigarra" 

Compreender a linguagem 

musical; Explorar os sons 

do corpo como objetos 

sonoros expressivos; 

Apreciar momentos 

musicais expressivos; 

Alargar os interesses e 

proporcionar outras 

vivências. 

Saída Ed. Artística Projeto Luisa Maria 

Martins 

Damasceno 

Articulação com o Projeto educativo do Agrupamento 

 
Meta específica 10 - Valorização da Arte e o Desporto na educação e ensino. 

 

Objetivo 39 - Promover a intervenção artística na comunidade escolar. 

 
 

http://paa.pt/gestao/ver2.asp?ref=651
http://paa.pt/gestao/ver2.asp?ref=701
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E. B. de 

Fonteleite 

702 Teatro Portátil - 

"Limpa Palavras" 

As turmas do 3º e 4º 

anos irão assistir a uma 

peça de teatro no Forum 

XXI. 

Estimular o 

desenvolvimento cultural e 

artístico do alunos; 

Despertar o desejo pelo 

conhecimento. 

Saída Ed. Artística Projeto Maria de 

Lurdes 

Gonçalves 

Ferreira 

Articulação com o Projeto educativo do Agrupamento 

 
Meta específica 10 - Valorização da Arte e o Desporto na educação e ensino. 

 

Objetivo 39 - Promover a intervenção artística na comunidade escolar. 

 
 

E. B. de 

Fonteleite 

703 Projeto "À barca ... à 

barca" - Teatro 

Robertices 

Os alunos vão apresentar 

duas peças de teatro: 

"Carochinha" e o 

"Freguês Caloteiro" do 

livro Robertices de Luísa 

Dacosta. 

Proporcionar aos alunos o 

contacto com diferentes 

formas de expressão e 

representação;Promover 

hábitos de leitura; 

Aperfeiçoar o domínio da 

Língua Portuguesa 

(expressão oral e escrita); 

Favorecer a atenção, 

observação, imaginação e a 

criatividade; Melhorar a 

participação dos Pais e 

Encarregados de Educação 

na vida escolar; Colaborar 

com as várias estruturas 

educativas. 

Saída Ed. Artística Projeto Maria de 

Lurdes 

Gonçalves 

Ferreira 

Articulação com o Projeto educativo do Agrupamento 

 
Meta específica 10 - Valorização da Arte e o Desporto na educação e ensino. 

 

Objetivo 39 - Promover a intervenção artística na comunidade escolar. 

 
 

E. B. de 

Querelêdo 

64 Magusto Assar castanhas; danças, 

canções de roda, 

lengalengas e ditados 

populares; A Lenda de S. 

Martinho; Trabalhos 

Conviver em sociedade. 

Criar gosto pelas tradições 

populares. Desenvolver 

jogos tradicionais e 

brincadeiras saudáveis. 

Interna Ed. Social Comemoração Maria de 

Lurdes 

Ribeiro dos 

Santos 

http://paa.pt/gestao/ver2.asp?ref=702
http://paa.pt/gestao/ver2.asp?ref=703
http://paa.pt/gestao/ver2.asp?ref=64
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manuais/desenhos 

ilustrativos. 

Articulação com o Projeto educativo do Agrupamento 

 
Meta específica 7 - Promoção da diferenciação pedagógica e a diversidade. 

 

Objetivo 26 - Integrar os diferentes saberes dando significado às aprendizagens realizadas, através do desenvolvimento de abordagens interdisciplinares e da 

articulação dos conteúdos disciplinares. 

 
 

E. B. de 

Querelêdo 

65 Ida ao circo As crianças irão assistir a 

um espetáculo de circo. 

Proporcionar aos alunos o 

contacto com um ambiente 

diferente do seu dia a dia; 

Alargar o campo 

experiencial dos alunos; 

Proporcionar aos alunos 

diferentes formas de 

expressão artística. 

Saída Ed. Social Convívio Maria de 

Lurdes 

Ribeiro dos 

Santos 

Articulação com o Projeto educativo do Agrupamento 

 
Meta específica 6 - Articulação entre ciclos. 

 

Objetivo 19 - Desenvolver duas atividades, por ano letivo, que integrem alunos do pré-escolar, do Ensino Básico e/ou Ensino Secundário, com proximidade de 

transição, ano de escolaridade ou de estabelecimento. 

 

 
Meta específica 9 - Promoção de práticas de metodologias ativas e experimentais. 

 

Objetivo 33 - Dinamizar iniciativas, visitas de estudo e exposições, que contribuam para o enriquecimento cultural/artístico dos alunos. 

Objetivo 34 - Valorizar as várias aprendizagens e vivências dos alunos realizadas em diversos contextos, integrando-as na sala de aula. 

 
 

E. B. de 

Querelêdo 

66 Cantar as Janeiras As crianças/alunos deste 

estabelecimento irão 

cantar as janeiras nas 

ruas envolventes, no 

sentido de preservar as 

tradições desta 

localidade. 

Com esta atividade, os 

alunos irão desenvolver o 

seu espiríto de partilha e 

confraternização, do 

conhecimento dos costumes 

e tradições na área onde 

moram. 

Saída Ed. Social Comemoração Maria de 

Lurdes 

Ribeiro dos 

Santos 

Articulação com o Projeto educativo do Agrupamento 

http://paa.pt/gestao/ver2.asp?ref=65
http://paa.pt/gestao/ver2.asp?ref=66


Página 129 de 451 

 
Meta específica 6 - Articulação entre ciclos. 

 

Objetivo 19 - Desenvolver duas atividades, por ano letivo, que integrem alunos do pré-escolar, do Ensino Básico e/ou Ensino Secundário, com proximidade de 

transição, ano de escolaridade ou de estabelecimento. 

 
 

E. B. de 

Querelêdo 

67 Reviver as tradições 

de S. Gonçalo 

Reviver costumes e 

tradições existentes no 

local onde está inserida a 

escola. Festejos 

religiosos e não só em 

honra a S. Gonçalo. 

Descobrir as tradições e 

costumes da comunidade 

envolvente. Educar para o 

respeito pelas tradições e 

costumes populares. 

Saída Ed. Social Comemoração Maria de 

Lurdes 

Ribeiro dos 

Santos 

Articulação com o Projeto educativo do Agrupamento 

 
Meta específica 6 - Articulação entre ciclos. 

 

Objetivo 19 - Desenvolver duas atividades, por ano letivo, que integrem alunos do pré-escolar, do Ensino Básico e/ou Ensino Secundário, com proximidade de 

transição, ano de escolaridade ou de estabelecimento. 

 

 
Meta específica 20 - Promoção de valores de solidariedade. 

 

Objetivo 61 - Concretizar anualmente dois projetos de articulação com dinâmicas sociais existentes na comunidade. 

Objetivo 64 - Promover uma cultura de abertura ao meio local e ao mundo, alicerçada numa educação para a paz, solidariedade, saúde e ambiente. 

 

 
Meta específica 23 - Reforço da interação com o meio aproveitando sinergias mútuas. 

 

Objetivo 73 - Manter e implementar protocolos e parcerias com instituições e entidades de referência em áreas como o ensino, a saúde, a cultura, a ciência e o lazer. 

Objetivo 75 - Estabelecer parcerias de cooperação com diversas entidades da comunidade em projetos partilhados. 

 
 

E. B. de 

Querelêdo 

68 Carnaval As crianças irão desfilar 

pelas ruas de Querelêdo. 

Na escola irão realizar 

um baile de Carnaval. 

Proporcionar momentos 

lúdicos. Promover a 

articulação com as 

instituições locais. 

Saída Ed. Social Comemoração Maria de 

Lurdes 

Ribeiro dos 

Santos 

Articulação com o Projeto educativo do Agrupamento 

 
Meta específica 6 - Articulação entre ciclos. 
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Objetivo 19 - Desenvolver duas atividades, por ano letivo, que integrem alunos do pré-escolar, do Ensino Básico e/ou Ensino Secundário, com proximidade de 

transição, ano de escolaridade ou de estabelecimento. 

 
 

E. B. de 

Querelêdo 

69 Hora do Conto e do 

Saber 

Apresentação de um 

jogo com palavras 

apresentadas, 

organização de um 

dicionário com 

propostas, ordenadas por 

ordem alfabética. 

Motivar as crianças para a 

utilização do dicionário, 

enriquecer o vocabulário e 

desenvolver a expressão 

oral. Proporcionar 

momentos lúdicos. 

Promover a articulação com 

instituições locais. 

Desenvolver o gosto pela 

leitura. 

Saída Ed. Literária Visita de estudo Maria de 

Lurdes 

Ribeiro dos 

Santos 

Articulação com o Projeto educativo do Agrupamento 

 
Meta específica 9 - Promoção de práticas de metodologias ativas e experimentais. 

 

Objetivo 33 - Dinamizar iniciativas, visitas de estudo e exposições, que contribuam para o enriquecimento cultural/artístico dos alunos. 

Objetivo 34 - Valorizar as várias aprendizagens e vivências dos alunos realizadas em diversos contextos, integrando-as na sala de aula. 

 
 

E. B. de 

Querelêdo 

70 Hora do Conto e do 

Saber 

Audição de uma história 

na casa da Cultura da 

Trofa. 

Proporcionar momentos 

lúdicos. Promover a 

articulação com instituições 

locais. Desenvolver o gosto 

pela leitura. 

Saída Ed. Literária Visita de estudo Carla Maria 

da Fonseca 

Monteiro 

Articulação com o Projeto educativo do Agrupamento 

 
Meta específica 9 - Promoção de práticas de metodologias ativas e experimentais. 

 

Objetivo 33 - Dinamizar iniciativas, visitas de estudo e exposições, que contribuam para o enriquecimento cultural/artístico dos alunos. 

Objetivo 34 - Valorizar as várias aprendizagens e vivências dos alunos realizadas em diversos contextos, integrando-as na sala de aula. 

 
 

E. B. de 

Querelêdo 

71 Hora do Conto e do 

Saber 

Visionamento de contos 

de curta-metragem em 

contexto educativo. 

Proporcionar momentos 

lúdicos. Promover a 

articulação com instituições 

locais. Desenvolver o gosto 

Saída Ed. Literária Visita de estudo Eduarda 

Maria Bezerra 

de Matos 

Moreira 
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pela leitura. 

Articulação com o Projeto educativo do Agrupamento 

 
Meta específica 9 - Promoção de práticas de metodologias ativas e experimentais. 

 

Objetivo 33 - Dinamizar iniciativas, visitas de estudo e exposições, que contribuam para o enriquecimento cultural/artístico dos alunos. 

Objetivo 34 - Valorizar as várias aprendizagens e vivências dos alunos realizadas em diversos contextos, integrando-as na sala de aula. 

 
 

E. B. de 

Querelêdo 

72 Hoje a PC vai contar 

uma história para você 

Os técnicos da Proteção 

Cívil vêm ler uma 

história às crianças, 

relacionada com a 

proteção. 

Posteriormente, as 

crianças serão desafiadas 

a realizar/ pintar uns 

desenhos sobre a história 

que ouviram. 

Desenvolver uma cultura de 

segurança. Conhecer os 

principais objetivos da 

Proteção Civil. Identificar 

os agentes e o papel de cada 

um. 

Interna Ed. Social Outro Eduarda 

Maria Bezerra 

de Matos 

Moreira 

Articulação com o Projeto educativo do Agrupamento 

 
Meta específica 7 - Promoção da diferenciação pedagógica e a diversidade. 

 

Objetivo 20 - Valorizar as Orientações Curriculares para a Educação Pré-escolar e as respetivas metas na organização de uma pedagogia estruturada respeitando o 

carater lúdico. 

 

 
Meta específica 9 - Promoção de práticas de metodologias ativas e experimentais. 

 

Objetivo 33 - Dinamizar iniciativas, visitas de estudo e exposições, que contribuam para o enriquecimento cultural/artístico dos alunos. 

 
 

E. B. de 

Querelêdo 

73 Encerramento do 2º 

Período 

Ida ao cinema. Valorizar o convívio e a 

partilha entre a comunidade 

escolar. Diversificar os 

métodos de aprendizagem. 

Saída Ed. Social Outro Maria de 

Lurdes 

Ribeiro dos 

Santos 

Articulação com o Projeto educativo do Agrupamento 

 
Meta específica 6 - Articulação entre ciclos. 
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Objetivo 19 - Desenvolver duas atividades, por ano letivo, que integrem alunos do pré-escolar, do Ensino Básico e/ou Ensino Secundário, com proximidade de 

transição, ano de escolaridade ou de estabelecimento. 

 
 

E. B. de 

Querelêdo 

74 Encontro Lusófono de 

Literatura Infanto - 

Juvenil 

Apresentação de um 

teatro para a abertura 

deste evento. 

Proporcionar momentos de 

diversão e fantasia. 

Favorecer o imaginário e a 

criatividade. Alargar novos 

horizontes. 

Saída Ed. Literária Outro Maria de 

Lurdes 

Ribeiro dos 

Santos 

Articulação com o Projeto educativo do Agrupamento 

 
Meta específica 7 - Promoção da diferenciação pedagógica e a diversidade. 

 

Objetivo 25 - Implementar estratégias diversificadas de acordo com aprendizagens prévias, ritmos, necessidades e desempenhos individuais, de modo a aumentar o 

sucesso escolar. 

Objetivo 26 - Integrar os diferentes saberes dando significado às aprendizagens realizadas, através do desenvolvimento de abordagens interdisciplinares e da 

articulação dos conteúdos disciplinares. 

 

 
Meta específica 9 - Promoção de práticas de metodologias ativas e experimentais. 

 

Objetivo 33 - Dinamizar iniciativas, visitas de estudo e exposições, que contribuam para o enriquecimento cultural/artístico dos alunos. 

Objetivo 34 - Valorizar as várias aprendizagens e vivências dos alunos realizadas em diversos contextos, integrando-as na sala de aula. 

 
 

E. B. de 

Querelêdo 

75 Encontro Lusófono de 

Literatura Infanto - 

Juvenil 

Ida à Casa da Cultura 

para atividades 

relacionadas com 

literatura. 

Proporcionar momentos de 

diversão e fantasia. 

Favorecer o imaginário e a 

criatividade. Alargar novos 

horizontes. 

Saída Ed. Literária Outro Carla Maria 

da Fonseca 

Monteiro 

Articulação com o Projeto educativo do Agrupamento 

 
Meta específica 7 - Promoção da diferenciação pedagógica e a diversidade. 

 

Objetivo 25 - Implementar estratégias diversificadas de acordo com aprendizagens prévias, ritmos, necessidades e desempenhos individuais, de modo a aumentar o 

sucesso escolar. 

Objetivo 26 - Integrar os diferentes saberes dando significado às aprendizagens realizadas, através do desenvolvimento de abordagens interdisciplinares e da 

articulação dos conteúdos disciplinares. 
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Meta específica 9 - Promoção de práticas de metodologias ativas e experimentais. 

 

Objetivo 33 - Dinamizar iniciativas, visitas de estudo e exposições, que contribuam para o enriquecimento cultural/artístico dos alunos. 

Objetivo 34 - Valorizar as várias aprendizagens e vivências dos alunos realizadas em diversos contextos, integrando-as na sala de aula. 

 
 

E. B. de 

Querelêdo 

76 Encontro Lusófono de 

Literatura Infanto - 

Juvenil 

Ida à Casa da Cultura 

para atividades 

relacionadas com 

literatura, destinada as 

crianças do pré - escolar 

Proporcionar momentos de 

diversão e fantasia. 

Favorecer o imaginário e a 

criatividade. Alargar novos 

horizontes. 

Saída Ed. Literária Outro Eduarda 

Maria Bezerra 

de Matos 

Moreira 

Articulação com o Projeto educativo do Agrupamento 

 
Meta específica 7 - Promoção da diferenciação pedagógica e a diversidade. 

 

Objetivo 20 - Valorizar as Orientações Curriculares para a Educação Pré-escolar e as respetivas metas na organização de uma pedagogia estruturada respeitando o 

carater lúdico. 

Objetivo 25 - Implementar estratégias diversificadas de acordo com aprendizagens prévias, ritmos, necessidades e desempenhos individuais, de modo a aumentar o 

sucesso escolar. 

Objetivo 26 - Integrar os diferentes saberes dando significado às aprendizagens realizadas, através do desenvolvimento de abordagens interdisciplinares e da 

articulação dos conteúdos disciplinares. 

 

 
Meta específica 9 - Promoção de práticas de metodologias ativas e experimentais. 

 

Objetivo 33 - Dinamizar iniciativas, visitas de estudo e exposições, que contribuam para o enriquecimento cultural/artístico dos alunos. 

 
 

E. B. de 

Querelêdo 

77 Teatro "Limpa 

Palavras" 

Os alunos do 3º e 4º anos 

irão assistir à peça de 

teatro "Limpa palavras" 

ao Fórum XXI, 

dinamizado pelos atores 

do Projeto "À Barca, à 

Barca". 

Adquirir conhecimentos de 

forma lúdica e promover a 

socialização. 

Saída Ed. Artística Projeto Maria de 

Lurdes 

Ribeiro dos 

Santos 

Articulação com o Projeto educativo do Agrupamento 

 
Meta específica 10 - Valorização da Arte e o Desporto na educação e ensino. 

 

Objetivo 39 - Promover a intervenção artística na comunidade escolar. 
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Meta específica 23 - Reforço da interação com o meio aproveitando sinergias mútuas. 

 

Objetivo 73 - Manter e implementar protocolos e parcerias com instituições e entidades de referência em áreas como o ensino, a saúde, a cultura, a ciência e o lazer. 

 
 

E. B. de 

Querelêdo 

78 A minha nova escola - 

1º ciclo 

Os alunos de 4º ano irão 

fazer uma visita e 

realizar uma atividade na 

escola que irão 

frequentar no ano letivo 

seguinte. 

Facilitar a integração dos 

alunos numa nova escola, 

dando-lhes a conhecer essa 

realidade. 

Saída Ed. Social Visita de estudo Carla Maria 

da Fonseca 

Monteiro 

Articulação com o Projeto educativo do Agrupamento 

 
Meta específica 9 - Promoção de práticas de metodologias ativas e experimentais. 

 

Objetivo 33 - Dinamizar iniciativas, visitas de estudo e exposições, que contribuam para o enriquecimento cultural/artístico dos alunos. 

 
 

E. B. de 

Querelêdo 

79 Visita de estudo e Dia 

Mundial da Criança 

Visita ao Zoo de Santo 

Inácio 

Adquirir conhecimentos de 

forma lúdica e promover a 

socialização. Participação 

de todos os docentes e não 

docentes. 

Saída Ed. Social Visita de estudo Maria de 

Lurdes 

Ribeiro dos 

Santos 

Articulação com o Projeto educativo do Agrupamento 

 
Meta específica 6 - Articulação entre ciclos. 

 

Objetivo 18 - Concretizar quatro projetos/atividades aglutinadoras que integrem o pré-escolar e/ou um ou mais ciclos e/ou secundário. 

Objetivo 19 - Desenvolver duas atividades, por ano letivo, que integrem alunos do pré-escolar, do Ensino Básico e/ou Ensino Secundário, com proximidade de 

transição, ano de escolaridade ou de estabelecimento. 

 

 
Meta específica 9 - Promoção de práticas de metodologias ativas e experimentais. 

 

Objetivo 33 - Dinamizar iniciativas, visitas de estudo e exposições, que contribuam para o enriquecimento cultural/artístico dos alunos. 

Objetivo 34 - Valorizar as várias aprendizagens e vivências dos alunos realizadas em diversos contextos, integrando-as na sala de aula. 
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E. B. de 

Querelêdo 

80 Encerramento do 3.º 

Período . 

Festa de Encerramento 

do ano letivo, com 

colaboração de todas as 

turmas. Apresentação de 

pequenos teatros, 

canções ou danças. 

Maior relevo para os 

finalistas do pré escolar e 

do 1º ciclo. Lanche 

convívio. 

Esta atividade tem como 

principal objetivo a 

finalização de mais um ano 

letivo, onde os alunos que 

irão transitar de ciclo 

poderão despedir-se em 

ambiente de festa. 

Interna Ed. Social Comemoração Maria de 

Lurdes 

Ribeiro dos 

Santos 

Articulação com o Projeto educativo do Agrupamento 

 
Meta específica 6 - Articulação entre ciclos. 

 

Objetivo 19 - Desenvolver duas atividades, por ano letivo, que integrem alunos do pré-escolar, do Ensino Básico e/ou Ensino Secundário, com proximidade de 

transição, ano de escolaridade ou de estabelecimento. 

 
 

E. B. de 

Querelêdo 

81 Ensino da Música Realização de atividades 

artísticas diversificadas. 

Promover a autonomia dos 

alunos; Desenvolver a 

personalidade; Fomentar o 

gosto por atividades 

artísticas; Estimular a 

criatividade, o espírito 

crítico e auto-confiança. 

Interna Ed. Artística AEC Maria de 

Lurdes 

Ribeiro dos 

Santos 

Articulação com o Projeto educativo do Agrupamento 

 
Meta específica 10 - Valorização da Arte e o Desporto na educação e ensino. 

 

Objetivo 40 - Valorizar as Atividades Extra Curriculares nos vários ciclos de ensino. 

 

 
Meta específica 28 - Promoção de tempos com qualidade, para ocupação dos alunos após atividade letiva. 

 

Objetivo 95 - Valorizar e supervisionar tempos lúdicos diversificados para ocupação dos alunos após atividade letiva. 

 
 

E. B. de 

Querelêdo 

82 Atividades Lúdico-

Expressivas 

Realização de atividades 

artísticas diversificadas. 

Promover a autonomia dos 

alunos; Desenvolver a 

personalidade; Fomentar o 

Interna Ed. Artística AEC Maria de 

Lurdes 

Ribeiro dos 
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gosto por atividades 

artísticas; Estimular a 

criatividade, o espírito 

crítico e auto-confiança. 

Santos 

Articulação com o Projeto educativo do Agrupamento 

 
Meta específica 10 - Valorização da Arte e o Desporto na educação e ensino. 

 

Objetivo 40 - Valorizar as Atividades Extra Curriculares nos vários ciclos de ensino. 

 

 
Meta específica 28 - Promoção de tempos com qualidade, para ocupação dos alunos após atividade letiva. 

 

Objetivo 95 - Valorizar e supervisionar tempos lúdicos diversificados para ocupação dos alunos após atividade letiva. 

 
 

E. B. de 

Querelêdo 

83 Atividade Física e 

Desportiva 

Aulas de educação física. Desenvolver as capacidades 

físicas; desenvolver a 

autonomia; fomentar a 

auto-estima e o 

relacionamento com os 

pares. 

Interna Ed. Desportiva AEC Maria de 

Lurdes 

Ribeiro dos 

Santos 

Articulação com o Projeto educativo do Agrupamento 

 
Meta específica 10 - Valorização da Arte e o Desporto na educação e ensino. 

 

Objetivo 40 - Valorizar as Atividades Extra Curriculares nos vários ciclos de ensino. 

 

 
Meta específica 28 - Promoção de tempos com qualidade, para ocupação dos alunos após atividade letiva. 

 

Objetivo 95 - Valorizar e supervisionar tempos lúdicos diversificados para ocupação dos alunos após atividade letiva. 

 
 

E. B. de 

Querelêdo 

84 Atividades Lúdico - 

Expressivas 

Realização de atividades 

artísticas diversificadas. 

Promover a autonomia dos 

alunos; Desenvolver a 

personalidade; Fomentar o 

gosto por atividades 

artísticas; Estimular a 

criatividade, o espírito 

Interna Ed. Artística AEC Carla Maria 

da Fonseca 

Monteiro 
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crítico e auto-confiança. 

Articulação com o Projeto educativo do Agrupamento 

 
Meta específica 10 - Valorização da Arte e o Desporto na educação e ensino. 

 

Objetivo 40 - Valorizar as Atividades Extra Curriculares nos vários ciclos de ensino. 

 

 
Meta específica 28 - Promoção de tempos com qualidade, para ocupação dos alunos após atividade letiva. 

 

Objetivo 95 - Valorizar e supervisionar tempos lúdicos diversificados para ocupação dos alunos após atividade letiva. 

 
 

E. B. de 

Querelêdo 

85 Atividade Física e 

Desportiva 

Aulas de educação física. Desenvolver as capacidades 

físicas; desenvolver a 

autonomia; fomentar a 

auto-estima e o 

relacionamento com os 

pares. 

Interna Ed. Desportiva AEC Carla Maria 

da Fonseca 

Monteiro 

Articulação com o Projeto educativo do Agrupamento 

 
Meta específica 10 - Valorização da Arte e o Desporto na educação e ensino. 

 

Objetivo 40 - Valorizar as Atividades Extra Curriculares nos vários ciclos de ensino. 

 

 
Meta específica 28 - Promoção de tempos com qualidade, para ocupação dos alunos após atividade letiva. 

 

Objetivo 95 - Valorizar e supervisionar tempos lúdicos diversificados para ocupação dos alunos após atividade letiva. 

 
 

E. B. de 

Querelêdo 

86 Ensino da Música Realização de atividades 

artísticas diversificadas. 

Promover a autonomia dos 

alunos; Desenvolver a 

personalidade; Fomentar o 

gosto por atividades 

artísticas; Estimular a 

criatividade, o espírito 

crítico e auto-confiança. 

Interna Ed. Artística AEC Carla Maria 

da Fonseca 

Monteiro 

Articulação com o Projeto educativo do Agrupamento 
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Meta específica 10 - Valorização da Arte e o Desporto na educação e ensino. 

 

Objetivo 40 - Valorizar as Atividades Extra Curriculares nos vários ciclos de ensino. 

 

 
Meta específica 28 - Promoção de tempos com qualidade, para ocupação dos alunos após atividade letiva. 

 

Objetivo 95 - Valorizar e supervisionar tempos lúdicos diversificados para ocupação dos alunos após atividade letiva. 

 
 

E. B. de 

Querelêdo 

87 Reciclar é ganhar 14 Os alunos do pré escolar 

participarão nesta 

atividade fazendo a 

recolha de tampas de 

plástico para reciclagem. 

Sensibilizar para os 

problemas ambientais. 

Fomentar a recolha de 

resíduos (plástico). 

Interna Ed. Ambiental Projeto Maria de 

Lurdes 

Ribeiro dos 

Santos 

Articulação com o Projeto educativo do Agrupamento 

 
Meta específica 6 - Articulação entre ciclos. 

 

Objetivo 19 - Desenvolver duas atividades, por ano letivo, que integrem alunos do pré-escolar, do Ensino Básico e/ou Ensino Secundário, com proximidade de 

transição, ano de escolaridade ou de estabelecimento. 

 

 
Meta específica 20 - Promoção de valores de solidariedade. 

 

Objetivo 64 - Promover uma cultura de abertura ao meio local e ao mundo, alicerçada numa educação para a paz, solidariedade, saúde e ambiente. 

 

 
Meta específica 23 - Reforço da interação com o meio aproveitando sinergias mútuas. 

 

Objetivo 74 - Manter a adesão aos programas nacionais/regionais em vigor envolvendo 70% das turmas. 

 

 
Meta específica 24 - Aumento do envolvimento no percurso escolar por parte dos alunos e dos pais e encarregados de educação. 

 

Objetivo 79 - Promover momentos de encontro da comunidade que criem e reforcem elos entre os seus membros. 

Objetivo 80 - Promover a imagem da escola junto da comunidade, de modo a que seja reconhecido o seu papel como parceira no desenvolvimento social e cultural 

da comunidade envolvente. 

 

http://paa.pt/gestao/ver2.asp?ref=87
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E. B. de 

Querelêdo 

88 Colónia Balnear Colónia Balnear 

destinada aos alunos do 

1º ciclo. 

Desenvolver a socialização, 

desenvolver a criatividade, 

aprender a respeitar 

regras,desenvolver a 

autonomia. 

Saída Ed. Social Convívio Maria de 

Lurdes 

Ribeiro dos 

Santos 

Articulação com o Projeto educativo do Agrupamento 

 
Meta específica 7 - Promoção da diferenciação pedagógica e a diversidade. 

 

Objetivo 25 - Implementar estratégias diversificadas de acordo com aprendizagens prévias, ritmos, necessidades e desempenhos individuais, de modo a aumentar o 

sucesso escolar. 

 

 
Meta específica 9 - Promoção de práticas de metodologias ativas e experimentais. 

 

Objetivo 33 - Dinamizar iniciativas, visitas de estudo e exposições, que contribuam para o enriquecimento cultural/artístico dos alunos. 

Objetivo 34 - Valorizar as várias aprendizagens e vivências dos alunos realizadas em diversos contextos, integrando-as na sala de aula. 

 

 
Meta específica 28 - Promoção de tempos com qualidade, para ocupação dos alunos após atividade letiva. 

 

Objetivo 95 - Valorizar e supervisionar tempos lúdicos diversificados para ocupação dos alunos após atividade letiva. 

 
 

E. B. de 

Querelêdo 

89 PRESSE Implementar atividades 

no âmbito do Programa 

de Educação para a 

Saúde e Educação 

Sexual. 

Adquirir competências e 

promover valores 

fundamentais à vivência da 

sexualidade de forma 

responsável. 

Interna Ed. Para a saúde Projeto Maria de 

Lurdes 

Ribeiro dos 

Santos 

Articulação com o Projeto educativo do Agrupamento 

 
Meta específica 18 - Desenvolver competências nos alunos que lhes permitam escolhas informadas e seguras no campo da saúde e da sexualidade. 

 

Objetivo 56 - Garantir que o Programa Regional de Educação Sexual em Saúde Escolar (PRESSE) é implementado efetivamente em todas as turmas. 

Objetivo 57 - Implementar no mínimo três atividades no âmbito da Promoção da Educação para a Saúde e Educação Sexual, por ano letivo. 

 
 

E. B. de 

Querelêdo 

90 PRESSE Implementar atividades 

no âmbito do Programa 

Adquirir competências e 

promover valores 

Interna Ed. Para a saúde Formação 

contínua 

Carla Maria 

da Fonseca 

http://paa.pt/gestao/ver2.asp?ref=88
http://paa.pt/gestao/ver2.asp?ref=89
http://paa.pt/gestao/ver2.asp?ref=90
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de Educação para a 

Saúde e Educação 

Sexual. 

fundamentais à vivência da 

sexualidade de forma 

responsável. 

Monteiro 

Articulação com o Projeto educativo do Agrupamento 

 
Meta específica 18 - Desenvolver competências nos alunos que lhes permitam escolhas informadas e seguras no campo da saúde e da sexualidade. 

 

Objetivo 56 - Garantir que o Programa Regional de Educação Sexual em Saúde Escolar (PRESSE) é implementado efetivamente em todas as turmas. 

Objetivo 57 - Implementar no mínimo três atividades no âmbito da Promoção da Educação para a Saúde e Educação Sexual, por ano letivo. 

 
 

E. B. de 

Querelêdo 

91 Atividades de 

Animação e Apoio à 

Família . 

Desenvolver nas crianças 

do pré escolar 

aprendizagens de forma 

lúdica, a partir das 

15:30h, como forma de 

as ocupar. 

Desenvolver atividades 

previstas na planificação 

relacionadas com as áreas 

de expressão 

Interna Ed. Social AAAF Eduarda 

Maria Bezerra 

de Matos 

Moreira 

Articulação com o Projeto educativo do Agrupamento 

 
Meta específica 28 - Promoção de tempos com qualidade, para ocupação dos alunos após atividade letiva. 

 

Objetivo 95 - Valorizar e supervisionar tempos lúdicos diversificados para ocupação dos alunos após atividade letiva. 

 
 

E. B. de 

Querelêdo 

92 Componente de Apoio 

à Família - Pré-escolar 

Desenvolver nas crianças 

aprendizagens de forma 

lúdica, como forma de as 

ocupar. Essas atividades 

incluirão a utilização de 

uma piscina. 

-Desenvolver actividades 

previstas na planificação 

relacionadas com as áreas 

de expressão 

Interna Ed. Social CAF Maria de 

Lurdes 

Ribeiro dos 

Santos 

Articulação com o Projeto educativo do Agrupamento 

 
Meta específica 28 - Promoção de tempos com qualidade, para ocupação dos alunos após atividade letiva. 

 

Objetivo 95 - Valorizar e supervisionar tempos lúdicos diversificados para ocupação dos alunos após atividade letiva. 

 
 

E. B. de 

Querelêdo 

93 PASSE - Programa 

Alimentação Saudável 

em Saúde Escolar 

Os alunos irão 

desenvolver atividades 

no âmbito da Educação 

Desenvolver atividades 

promotoras de saúde 

baseadas nas 5 dimensões 

Interna Ed. Para a saúde Projeto Maria de 

Lurdes 

Ribeiro dos 

http://paa.pt/gestao/ver2.asp?ref=91
http://paa.pt/gestao/ver2.asp?ref=92
http://paa.pt/gestao/ver2.asp?ref=93
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(EA1) Alimentar, Promoção da 

Saúde e da Expressão e 

Educação Física e 

Motora, Musical e 

Dramática. 

das escolas promotoras de 

saúde: organizacional, 

curricular, psicossocial, 

ecológica e comunitárias. 

Santos 

Articulação com o Projeto educativo do Agrupamento 

 
Meta específica 7 - Promoção da diferenciação pedagógica e a diversidade. 

 

Objetivo 26 - Integrar os diferentes saberes dando significado às aprendizagens realizadas, através do desenvolvimento de abordagens interdisciplinares e da 

articulação dos conteúdos disciplinares. 

 

 
Meta específica 23 - Reforço da interação com o meio aproveitando sinergias mútuas. 

 

Objetivo 75 - Estabelecer parcerias de cooperação com diversas entidades da comunidade em projetos partilhados. 

 
 

E. B. de 

Querelêdo 

94 PASSE - Programa 

Alimentação Saudável 

em Saúde Escolar 

(EA1) 

Os alunos irão 

desenvolver atividades 

no âmbito da Educação 

Alimentar, Promoção da 

Saúde e da Expressão e 

Educação Física e 

Motora, Musical e 

Dramática. 

Desenvolver atividades 

promotoras de saúde 

baseadas nas 5 dimensões 

das escolas promotoras de 

saúde: organizacional, 

curricular, psicossocial, 

ecológica e comunitárias. 

Interna Ed. Para a saúde Projeto Carla Maria 

da Fonseca 

Monteiro 

Articulação com o Projeto educativo do Agrupamento 

 
Meta específica 7 - Promoção da diferenciação pedagógica e a diversidade. 

 

Objetivo 26 - Integrar os diferentes saberes dando significado às aprendizagens realizadas, através do desenvolvimento de abordagens interdisciplinares e da 

articulação dos conteúdos disciplinares. 

 

 
Meta específica 23 - Reforço da interação com o meio aproveitando sinergias mútuas. 

 

Objetivo 75 - Estabelecer parcerias de cooperação com diversas entidades da comunidade em projetos partilhados. 

 
 

E. B. de 95 Passezinho – As crianças vão poder - Fomentar hábitos de Interna Ed. Para a saúde Projeto Eduarda 

http://paa.pt/gestao/ver2.asp?ref=94
http://paa.pt/gestao/ver2.asp?ref=95
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Querelêdo Programa de 

Alimentação Saudável 

em Saúde Escolar - 

Pré-escolar 

experimentar de forma 

pedagógica mas 

simultâneamente muito 

lúdica, alimentos, refletir 

na sua importância para 

a nossa saúde e bem 

estar, e vivenciar hábitos 

saudáveis (alimentares, 

cuidados de higiene e 

saúde...) 

higiene e saúde; - Promover 

hábitos alimentares 

saudáveis; - Favorecer 

experiências diversificadas 

no âmbito dos cuidados de 

saúde de forma lúdica. 

Maria Bezerra 

de Matos 

Moreira 

Articulação com o Projeto educativo do Agrupamento 

 
Meta específica 7 - Promoção da diferenciação pedagógica e a diversidade. 

 

Objetivo 20 - Valorizar as Orientações Curriculares para a Educação Pré-escolar e as respetivas metas na organização de uma pedagogia estruturada respeitando o 

carater lúdico. 

Objetivo 25 - Implementar estratégias diversificadas de acordo com aprendizagens prévias, ritmos, necessidades e desempenhos individuais, de modo a aumentar o 

sucesso escolar. 

 

 
Meta específica 23 - Reforço da interação com o meio aproveitando sinergias mútuas. 

 

Objetivo 73 - Manter e implementar protocolos e parcerias com instituições e entidades de referência em áreas como o ensino, a saúde, a cultura, a ciência e o lazer. 

Objetivo 74 - Manter a adesão aos programas nacionais/regionais em vigor envolvendo 70% das turmas. 

Objetivo 75 - Estabelecer parcerias de cooperação com diversas entidades da comunidade em projetos partilhados. 

 
 

E. B. de 

Querelêdo 

96 Leitura Vai e Vem Leitura em Vai e Vem, é 

um projeto do Plano 

Nacional de Leitura para 

o Pré escolar, que 

promove a leitura em 

família, que se vai iniciar 

neste segundo período. 

Vai ser realizada 

semanalmente com um 

número estipulado de 

crianças da sala, que vão 

levar para casa uma 

história e uma folha de 

registo para elaborar 

-Estimular na criança o 

gosto pelos livros; - Criar e 

valorizar práticas 

pedagógicas que 

possibilitem a descoberta 

do prazer da leitura; -

Promover a leitura em 

contexto familiar; -

Valorizar a leitura como um 

meio de informação de 

transmissão do saber e da 

cultura; -Estabelecer 

parcerias que proporcionem 

momentos de aquisição de 

Interna Ed. Literária Projeto Eduarda 

Maria Bezerra 

de Matos 

Moreira 

http://paa.pt/gestao/ver2.asp?ref=96
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junto com a família. 

Foram enviados também 

para casa vários 

documentos 

informativos que têm 

como objetivo informar 

sobre a importância dos 

livros, e informação para 

explicar como se vai 

processar esta leitura Vai 

Vem e as 

responsabilidades que 

isto acarreta, como seja 

preencher a folha de 

registo e enviá-la 

novamente para o jardim 

de infância. 

competências no domínio 

da expressão oral e escrita; 

-Contribuir na aquisição de 

um espírito crítico e na 

interiorização de valores 

que promovam a cidadania 

Articulação com o Projeto educativo do Agrupamento 

 
Meta específica 7 - Promoção da diferenciação pedagógica e a diversidade. 

 

Objetivo 25 - Implementar estratégias diversificadas de acordo com aprendizagens prévias, ritmos, necessidades e desempenhos individuais, de modo a aumentar o 

sucesso escolar. 

 

 
Meta específica 23 - Reforço da interação com o meio aproveitando sinergias mútuas. 

 

Objetivo 75 - Estabelecer parcerias de cooperação com diversas entidades da comunidade em projetos partilhados. 

 
 

E. B. de 

Querelêdo 

97 Projeto SOBE (Saúde 

Oral e Bibliotecas 

Escolares) - Pré-

escolar 

Todas as semanas 

teremos uma atividade 

relacionada com a 

higiene oral). 

-Promover a tomada de 

consciência da saúde oral 

para o bem estar da criança. 

-Aproveitar as sinergias 

positivas da literatura para a 

infância no processo de 

aprendizagem ao longo da 

vida. 

Interna Ed. Para a saúde Projeto Eduarda 

Maria Bezerra 

de Matos 

Moreira 

Articulação com o Projeto educativo do Agrupamento 

 

http://paa.pt/gestao/ver2.asp?ref=97
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Meta específica 7 - Promoção da diferenciação pedagógica e a diversidade. 

 

Objetivo 25 - Implementar estratégias diversificadas de acordo com aprendizagens prévias, ritmos, necessidades e desempenhos individuais, de modo a aumentar o 

sucesso escolar. 

 

 
Meta específica 23 - Reforço da interação com o meio aproveitando sinergias mútuas. 

 

Objetivo 74 - Manter a adesão aos programas nacionais/regionais em vigor envolvendo 70% das turmas. 

Objetivo 75 - Estabelecer parcerias de cooperação com diversas entidades da comunidade em projetos partilhados. 

 
 

E. B. de 

Querelêdo 

98 Concurso "Vassouras 

à solta - witches on the 

loose" 

Concurso "Vassouras à 

solta - witches on the 

loose". Concurso 

integrado na celebração 

de Halloween, 

festividade típica dos 

países de língua inglesa. 

A atividade articula-se 

co m o concurso 

realizado pelo grupo 

disciplinar de Inglês do 

2º e 3º ciclos. Enquanto 

que os alunos dos 2º e 3º 

ciclos irão construir 

vassouras, os alunos do 

1º ciclo, juntamente com 

os seus familiares, serão 

desafiados a criar uma 

bruxa com materiais 

reciclados, daí o nome 

"vassouras à solta, 

witches on the loose", ou 

seja, bruxas à solta. Os 

trabalhos serão expostos 

na respetiva escola e os 

vencedores irão integrar 

a exposição dos 2º e 3º 

ciclos. 

- Promoção do trabalho 

cooperativo dos docentes. - 

Promoção da diferenciação 

pedagógica e a diversidade 

- Promoção de práticas de 

metodologias ativas e 

experimentais. - A umento 

do envolvimento no 

percurso escolar por parte 

dos alunos e dos pais e 

encarregados de educação. - 

Desenvolvimento de uma 

aprendizagem intercultural 

- Promoção de uma 

educação de respeito pela 

diferença 

Interna Outra Concurso Teresa Maria 

Costa Maia 

Articulação com o Projeto educativo do Agrupamento 

http://paa.pt/gestao/ver2.asp?ref=98
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Meta específica 5 - Promoção do trabalho cooperativo dos docentes. 

 

Objetivo 17 - Promover, anualmente, 20% de atividades de articulação intra e/ou inter departamental, incluídas no Plano Anual de Atividades. 

 

 
Meta específica 6 - Articulação entre ciclos. 

 

Objetivo 19 - Desenvolver duas atividades, por ano letivo, que integrem alunos do pré-escolar, do Ensino Básico e/ou Ensino Secundário, com proximidade de 

transição, ano de escolaridade ou de estabelecimento. 

 

 
Meta específica 7 - Promoção da diferenciação pedagógica e a diversidade. 

 

Objetivo 26 - Integrar os diferentes saberes dando significado às aprendizagens realizadas, através do desenvolvimento de abordagens interdisciplinares e da 

articulação dos conteúdos disciplinares. 

 

 
Meta específica 9 - Promoção de práticas de metodologias ativas e experimentais. 

 

Objetivo 31 - Dinamizar atividades que promovam o desenvolvimento do espírito crítico, da curiosidade e da literacia científicas. 

Objetivo 32 - Dinamizar atividades que conduzam à consolidação e/ou à ampliação de conhecimentos científicos, tornando os conteúdos programáticos mais 

significativos. 

Objetivo 33 - Dinamizar iniciativas, visitas de estudo e exposições, que contribuam para o enriquecimento cultural/artístico dos alunos. 

Objetivo 35 - Desenvolver e divulgar aspetos culturais e civilizacionais das línguas estrangeiras. 

 

 
Meta específica 10 - Valorização da Arte e o Desporto na educação e ensino. 

 

Objetivo 39 - Promover a intervenção artística na comunidade escolar. 

 

 
Meta específica 24 - Aumento do envolvimento no percurso escolar por parte dos alunos e dos pais e encarregados de educação. 

 

Objetivo 80 - Promover a imagem da escola junto da comunidade, de modo a que seja reconhecido o seu papel como parceira no desenvolvimento social e cultural 

da comunidade envolvente. 

 
 

E. B. de 

Querelêdo 

99 A Menina Catita e 

Afonso, rei de 

Visita da autora, Ana 

Camarez, à escola para 

Sensibilizar as crianças para 

a importância da leitura de 

Interna Ed. Literária Outro Maria de 

Lurdes 

http://paa.pt/gestao/ver2.asp?ref=99
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Portugal. apresentação do livro "A 

Menina Catita e Afonso, 

rei de Portugal" e 

dinamização da história 

que nos vai contando a 

história familiar do rei 

Afonso Henriques . 

vários livros e de temas 

muito diversificados. 

Despertar a curiosidade dos 

alunos para conhecerem 

melhor os factos históricos 

da vida do seu país. 

Ribeiro dos 

Santos 

Articulação com o Projeto educativo do Agrupamento 

 
Meta específica 9 - Promoção de práticas de metodologias ativas e experimentais. 

 

Objetivo 33 - Dinamizar iniciativas, visitas de estudo e exposições, que contribuam para o enriquecimento cultural/artístico dos alunos. 

 

 
Meta específica 23 - Reforço da interação com o meio aproveitando sinergias mútuas. 

 

Objetivo 75 - Estabelecer parcerias de cooperação com diversas entidades da comunidade em projetos partilhados. 

 
 

E. B. de 

Querelêdo 

522 Encerramento do 1º 

Período 

Realização de uma festa 

de Natal, com 

apresentação de um 

pequeno espetáculo para 

toda a comunidade 

educativa. 

Reviver as tradições da 

época festiva. 

Interna Ed. Social Convívio Maria de 

Lurdes 

Ribeiro dos 

Santos 

Articulação com o Projeto educativo do Agrupamento 

 
Meta específica 6 - Articulação entre ciclos. 

 

Objetivo 19 - Desenvolver duas atividades, por ano letivo, que integrem alunos do pré-escolar, do Ensino Básico e/ou Ensino Secundário, com proximidade de 

transição, ano de escolaridade ou de estabelecimento. 

 
 

E. B. de 

Querelêdo 

523 Visita de Estudo ao 

Museu World of 

Discoveries no Porto. 

Os alunos irão visitar um 

museu que visa os feitos 

dos Portugueses na 

Expansão Marítima. 

Conhecer tipos de 

transporte marítimos; 

Conhecer modos de vida da 

época dos descobrimentos; 

Conhecer e relacionar a nau 

com os descobrimentos 

Portugueses. 

Saída Ed. Histórica Visita de estudo Carla Maria 

da Fonseca 

Monteiro 

http://paa.pt/gestao/ver2.asp?ref=522
http://paa.pt/gestao/ver2.asp?ref=523
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Articulação com o Projeto educativo do Agrupamento 

 
Meta específica 9 - Promoção de práticas de metodologias ativas e experimentais. 

 

Objetivo 33 - Dinamizar iniciativas, visitas de estudo e exposições, que contribuam para o enriquecimento cultural/artístico dos alunos. 

Objetivo 34 - Valorizar as várias aprendizagens e vivências dos alunos realizadas em diversos contextos, integrando-as na sala de aula. 

 
 

E. B. de 

Querelêdo 

524 Visita de Estudo ao 

Zoo da Maia 

Visita de Estudo ao Zoo 

da Maia , onde os alunos 

poderão realizar 

atividades diversificadas, 

entre elas a observação 

de animais e o 

conhecimento das 

características de cada 

um. 

- Contactar com o meio 

envolvendo através de 

atividades lúdicas; - 

Interiorizar regras de 

convivência, em grupo e na 

sociedade; - Complementar 

os programas educativos, 

especialmente, na área de 

estudo do meio. 

Saída Ed. Ambiental Visita de estudo Carla Maria 

da Fonseca 

Monteiro 

Articulação com o Projeto educativo do Agrupamento 

 
Meta específica 9 - Promoção de práticas de metodologias ativas e experimentais. 

 

Objetivo 31 - Dinamizar atividades que promovam o desenvolvimento do espírito crítico, da curiosidade e da literacia científicas. 

Objetivo 32 - Dinamizar atividades que conduzam à consolidação e/ou à ampliação de conhecimentos científicos, tornando os conteúdos programáticos mais 

significativos. 

Objetivo 33 - Dinamizar iniciativas, visitas de estudo e exposições, que contribuam para o enriquecimento cultural/artístico dos alunos. 

Objetivo 34 - Valorizar as várias aprendizagens e vivências dos alunos realizadas em diversos contextos, integrando-as na sala de aula. 

 
 

E. B. de 

Querelêdo 

525 Visita ao Planetário no 

Porto 

Os alunos assistirão à 

sessão imersiva "Uma 

viagem no sistema solar" 

Formar para a cidadania; 

Conhecer e participar com 

responsabilidade em locais 

diferentes; Proporcionar aos 

alunos aprendizagens fora 

do contexto escolar. 

Saída Ed. Científica Visita de estudo Maria de 

Lurdes 

Ribeiro dos 

Santos 

Articulação com o Projeto educativo do Agrupamento 

 
Meta específica 9 - Promoção de práticas de metodologias ativas e experimentais. 

 

Objetivo 33 - Dinamizar iniciativas, visitas de estudo e exposições, que contribuam para o enriquecimento cultural/artístico dos alunos. 

Objetivo 34 - Valorizar as várias aprendizagens e vivências dos alunos realizadas em diversos contextos, integrando-as na sala de aula. 

http://paa.pt/gestao/ver2.asp?ref=524
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Página 148 de 451 

 
 

E. B. de 

Querelêdo 

526 Centro Ciência Viva - 

Vila do Conde 

Os alunos vão realizar 

uma visita aos espaços 

do Centro Ciência Viva e 

irão ver uma exposição 

relacionada com a água 

no corpo e no sangue. 

Proporcionar o contacto 

com um ambiente diferente 

do seu dia a dia; Alargar o 

campo experiencial do 

aluno; Proporcionar 

momentos de convívio e de 

partilha; Promover o 

conhecimento, a cultura da 

inovação e a investigação 

cientifica e tecnológica. 

Saída Ed. Para a saúde Visita de estudo Maria de 

Lurdes 

Ribeiro dos 

Santos 

Articulação com o Projeto educativo do Agrupamento 

 
Meta específica 9 - Promoção de práticas de metodologias ativas e experimentais. 

 

Objetivo 31 - Dinamizar atividades que promovam o desenvolvimento do espírito crítico, da curiosidade e da literacia científicas. 

Objetivo 32 - Dinamizar atividades que conduzam à consolidação e/ou à ampliação de conhecimentos científicos, tornando os conteúdos programáticos mais 

significativos. 

Objetivo 33 - Dinamizar iniciativas, visitas de estudo e exposições, que contribuam para o enriquecimento cultural/artístico dos alunos. 

Objetivo 34 - Valorizar as várias aprendizagens e vivências dos alunos realizadas em diversos contextos, integrando-as na sala de aula. 

 
 

E. B. de 

Querelêdo 

531 Troca de postais de 

Natal interescolas 

Realização de postais 

com mensagens 

natalícias em língua 

inglesa. Troca de postais 

entre turmas de 

diferentes escolas 

- promover a 

interculturalidade - 

identificar costumes e 

tradições - desenvolver as 

competências linguísticas 

de Inglês, no âmbito da 

compreensão e produção 

escrita - motivar para a 

leitura / escrita - 

desenvolver a expressão 

artística (expressão 

plástica) - desenvolver as 

competências 

comunicativas 

Interna Outra Outro Teresa Maria 

Costa Maia 

Articulação com o Projeto educativo do Agrupamento 

 
Meta específica 7 - Promoção da diferenciação pedagógica e a diversidade. 

http://paa.pt/gestao/ver2.asp?ref=526
http://paa.pt/gestao/ver2.asp?ref=531
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Objetivo 25 - Implementar estratégias diversificadas de acordo com aprendizagens prévias, ritmos, necessidades e desempenhos individuais, de modo a aumentar o 

sucesso escolar. 

 

 
Meta específica 9 - Promoção de práticas de metodologias ativas e experimentais. 

 

Objetivo 32 - Dinamizar atividades que conduzam à consolidação e/ou à ampliação de conhecimentos científicos, tornando os conteúdos programáticos mais 

significativos. 

Objetivo 33 - Dinamizar iniciativas, visitas de estudo e exposições, que contribuam para o enriquecimento cultural/artístico dos alunos. 

Objetivo 35 - Desenvolver e divulgar aspetos culturais e civilizacionais das línguas estrangeiras. 

 
 

E. B. de 

Querelêdo 

554 Festa da Criança e do 

Leite 2019 

A atividade é promovida 

pela Agros e visa festejar 

o Dia Mundial da 

criança. com oferta de 

um conjunto de 

atividades direcionadas 

para esta faixa etária. A 

mesma decorrerá nas 

instalações em Vila do 

Conde. 

Proporcionar aos alunos um 

dia diferente, em 

articulação com alunos da 

mesma faixa etária; 

Envolver-se em atividades 

diferentes e enriquecedoras 

no âmbito do 

conhecimento. Participar 

em atividades lúdicas. 

Saída Ed. Social Comemoração Carla Maria 

da Fonseca 

Monteiro 

Articulação com o Projeto educativo do Agrupamento 

 
Meta específica 20 - Promoção de valores de solidariedade. 

 

Objetivo 62 - Integrar, na planificação de cada grupo/turma, uma ação anual de melhoria de qualidade da comunidade educativa, que valorize comportamentos 

cívicos. 

Objetivo 64 - Promover uma cultura de abertura ao meio local e ao mundo, alicerçada numa educação para a paz, solidariedade, saúde e ambiente. 

 
 

E. B. de 

Querelêdo 

639 Let's read! Os alunos irão ler livros 

em inglês, quer em 

contexto de sala de aula, 

quer em casa em 

conjunto com a família. 

Dessas leituras resultarão 

trabalhos alusivos às 

histórias lidas, que serão 

divulgados à 

Ouvir ler e ler obras de 

literatura e textos de língua 

inglesa. Desenvolver o 

gosto pelo livro. 

Desenvolver o gosto pela 

língua inglesa. Incentivar o 

gosto pela leitura por lazer 

e como complemento das 

aprendizagens. Aperfeiçoar 

Saída Ed. Literária Projeto Teresa Maria 

Costa Maia 

http://paa.pt/gestao/ver2.asp?ref=554
http://paa.pt/gestao/ver2.asp?ref=639
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comunidade escolar 

oportunamente. 

Decorrerá também uma 

feira do livro (English 

Book Fair), onde os 

alunos poderão adquirir 

e familiarizar-se com 

livros na língua inglesa 

adequados ao seu nível 

etário e linguístico 

o domínio da comunicação 

oral e escrita. Facilitar o 

acesso a livros em inglês 

para todos os níveis e 

idades. Divulgar trabalhos 

realizados no âmbito da 

leitura ao longo do ano 

letivo. Aproximar a língua 

inglesa das famílias dos 

alunos, que por vezes 

sentem dificuldades em 

apoiá-los nesta área. 

Articulação com o Projeto educativo do Agrupamento 

 
Meta específica 2 - Melhoria dos resultados escolares dos alunos. 

 

Objetivo 3 - Melhorar a taxa de transição no 4º ano, superando a média nacional. 

 

 
Meta específica 5 - Promoção do trabalho cooperativo dos docentes. 

 

Objetivo 17 - Promover, anualmente, 20% de atividades de articulação intra e/ou inter departamental, incluídas no Plano Anual de Atividades. 

 

 
Meta específica 7 - Promoção da diferenciação pedagógica e a diversidade. 

 

Objetivo 25 - Implementar estratégias diversificadas de acordo com aprendizagens prévias, ritmos, necessidades e desempenhos individuais, de modo a aumentar o 

sucesso escolar. 

Objetivo 26 - Integrar os diferentes saberes dando significado às aprendizagens realizadas, através do desenvolvimento de abordagens interdisciplinares e da 

articulação dos conteúdos disciplinares. 

 

 
Meta específica 9 - Promoção de práticas de metodologias ativas e experimentais. 

 

Objetivo 31 - Dinamizar atividades que promovam o desenvolvimento do espírito crítico, da curiosidade e da literacia científicas. 

Objetivo 32 - Dinamizar atividades que conduzam à consolidação e/ou à ampliação de conhecimentos científicos, tornando os conteúdos programáticos mais 

significativos. 

Objetivo 33 - Dinamizar iniciativas, visitas de estudo e exposições, que contribuam para o enriquecimento cultural/artístico dos alunos. 

Objetivo 34 - Valorizar as várias aprendizagens e vivências dos alunos realizadas em diversos contextos, integrando-as na sala de aula. 

Objetivo 35 - Desenvolver e divulgar aspetos culturais e civilizacionais das línguas estrangeiras. 
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Meta específica 10 - Valorização da Arte e o Desporto na educação e ensino. 

 

Objetivo 39 - Promover a intervenção artística na comunidade escolar. 

 

 
Meta específica 23 - Reforço da interação com o meio aproveitando sinergias mútuas. 

 

Objetivo 75 - Estabelecer parcerias de cooperação com diversas entidades da comunidade em projetos partilhados. 

 

 
Meta específica 24 - Aumento do envolvimento no percurso escolar por parte dos alunos e dos pais e encarregados de educação. 

 

Objetivo 80 - Promover a imagem da escola junto da comunidade, de modo a que seja reconhecido o seu papel como parceira no desenvolvimento social e cultural 

da comunidade envolvente. 

 

 
Meta específica 26 - Melhoria do ambiente escolar, dentro e fora das salas de aula. 

 

Objetivo 90 - Organizar atividades promotoras de um ambiente escolar mais inclusivo. 

Objetivo 91 - Desenvolver projetos/iniciativas que contribuam para a melhoria e valorização dos espaços escolares. 

 

 
Meta específica 27 - Melhoria das condições tecnológicas de apoio ao serviço educativo. 

 

Objetivo 94 - Dinamizar a página Web do agrupamento, promovendo as diferentes atividades/iniciativas que envolvam a comunidade escolar. 

 
 

E. B. de 

Querelêdo 

655 Teatro "Estranhões e 

bizarrocos" 

Deslocação dos alunos 

do 1.º e 2.º anos à EB 

??? para assistir à peça 

de teatro "Estranhões e 

Bizarrocos" dinamizada 

pelos atores do projeto 

"À Barca, à barca". 

Estimular as crianças para a 

leitura e para o gosto de 

verem e fazerem teatro. 

Saída Ed. Artística Projeto Carla Maria 

da Fonseca 

Monteiro 

Articulação com o Projeto educativo do Agrupamento 

 
Meta específica 9 - Promoção de práticas de metodologias ativas e experimentais. 

 

http://paa.pt/gestao/ver2.asp?ref=655
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Objetivo 33 - Dinamizar iniciativas, visitas de estudo e exposições, que contribuam para o enriquecimento cultural/artístico dos alunos. 

 

 
Meta específica 23 - Reforço da interação com o meio aproveitando sinergias mútuas. 

 

Objetivo 73 - Manter e implementar protocolos e parcerias com instituições e entidades de referência em áreas como o ensino, a saúde, a cultura, a ciência e o lazer. 

 
 

E. B. de 

Querelêdo 

657 É com certeza uma 

espécie 

Os alunos irão conhecer 

os diferentes tipos de 

árvores existentes no 

Parque das Azenhas. 

Contactar com a fauna e 

flora locais; aprender de 

uma forma lúdica. 

Saída Ed. Ambiental Visita de estudo Eduarda 

Maria Bezerra 

de Matos 

Moreira 

Articulação com o Projeto educativo do Agrupamento 

 
Meta específica 9 - Promoção de práticas de metodologias ativas e experimentais. 

 

Objetivo 32 - Dinamizar atividades que conduzam à consolidação e/ou à ampliação de conhecimentos científicos, tornando os conteúdos programáticos mais 

significativos. 

Objetivo 33 - Dinamizar iniciativas, visitas de estudo e exposições, que contribuam para o enriquecimento cultural/artístico dos alunos. 

 
 

E. B. de 

Querelêdo 

658 Árvore dos desejos Os alunos irão colocar os 

desejos (desenhos) numa 

árvore do parque das 

Azenhas. 

Contactar com a fauna e 

flora locais; aprender de 

uma forma lúdica. 

Saída Ed. Ambiental Visita de estudo Eduarda 

Maria Bezerra 

de Matos 

Moreira 

Articulação com o Projeto educativo do Agrupamento 

 
Meta específica 9 - Promoção de práticas de metodologias ativas e experimentais. 

 

Objetivo 32 - Dinamizar atividades que conduzam à consolidação e/ou à ampliação de conhecimentos científicos, tornando os conteúdos programáticos mais 

significativos. 

Objetivo 33 - Dinamizar iniciativas, visitas de estudo e exposições, que contribuam para o enriquecimento cultural/artístico dos alunos. 

 
 

E. B. de 

Querelêdo 

736 Recicla se souberes - 

Resinorte 

Atividades para melhor 

perceber como é feita a 

separação de lixo nos 

ecopontos, através de 

jogos. 

Consciencializar os alunos 

para a proteção e 

preservação do Ambiente. 

Interna Ed. Ambiental Palestra Carla Maria 

da Fonseca 

Monteiro 

Articulação com o Projeto educativo do Agrupamento 

http://paa.pt/gestao/ver2.asp?ref=657
http://paa.pt/gestao/ver2.asp?ref=658
http://paa.pt/gestao/ver2.asp?ref=736
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Meta específica 9 - Promoção de práticas de metodologias ativas e experimentais. 

 

Objetivo 31 - Dinamizar atividades que promovam o desenvolvimento do espírito crítico, da curiosidade e da literacia científicas. 

Objetivo 34 - Valorizar as várias aprendizagens e vivências dos alunos realizadas em diversos contextos, integrando-as na sala de aula. 

 
 

JI de Giesta 323 Projeto Integrado de 

Educação para a 

Ciência, pré-escolar 

Realização de 

experiências no pré-

escolar. 

Promover a literacia 

científica. Desenvolver o 

gosto pela Ciência. 

Incentivara 

Experimentação. Despertar 

a coriosidade, o gosto, o 

sentido da observação do 

mundo à nossa volta e o 

interesse das crianças para 

o fenómeno no seu 

quotidiano. 

Interna Ed. Científica Projeto Maria José 

Campos 

Fernandes dos 

Santos 

Articulação com o Projeto educativo do Agrupamento 

 
Meta específica 9 - Promoção de práticas de metodologias ativas e experimentais. 

 

Objetivo 29 - Dinamizar Oficinas de Ciência Experimental. 

Objetivo 31 - Dinamizar atividades que promovam o desenvolvimento do espírito crítico, da curiosidade e da literacia científicas. 

Objetivo 32 - Dinamizar atividades que conduzam à consolidação e/ou à ampliação de conhecimentos científicos, tornando os conteúdos programáticos mais 

significativos. 

Objetivo 33 - Dinamizar iniciativas, visitas de estudo e exposições, que contribuam para o enriquecimento cultural/artístico dos alunos. 

Objetivo 34 - Valorizar as várias aprendizagens e vivências dos alunos realizadas em diversos contextos, integrando-as na sala de aula. 

 
 

JI de Giesta 324 PASSEZINHO – 

Programa de 

Alimentação Saudável 

em Saúde Escolar, 

Pré-Escolar 

Esta atividade será 

desenvolvida ao longo 

do ano comportando: 

seis atividades no âmbito 

da educação alimentar, 

cinco no âmbito da saúde 

mental, uma no âmbito 

da saúde oral e uma no 

âmbito da atividade 

física. 

Incentivar as crianças a 

experimentar novos 

sabores, texturas; Incentivar 

ao consumo de vegetais e 

pescado; Sensibilizar para 

os malefícios das 

guloseimas; sensibilizar 

para os benefícios da 

higiene oral e atividade 

física. 

Interna Ed. Para a saúde Projeto Maria José 

Campos 

Fernandes dos 

Santos 

Articulação com o Projeto educativo do Agrupamento 

http://paa.pt/gestao/ver2.asp?ref=323
http://paa.pt/gestao/ver2.asp?ref=324
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Meta específica 18 - Desenvolver competências nos alunos que lhes permitam escolhas informadas e seguras no campo da saúde e da sexualidade. 

 

Objetivo 57 - Implementar no mínimo três atividades no âmbito da Promoção da Educação para a Saúde e Educação Sexual, por ano letivo. 

 

 
Meta específica 23 - Reforço da interação com o meio aproveitando sinergias mútuas. 

 

Objetivo 73 - Manter e implementar protocolos e parcerias com instituições e entidades de referência em áreas como o ensino, a saúde, a cultura, a ciência e o lazer. 

Objetivo 74 - Manter a adesão aos programas nacionais/regionais em vigor envolvendo 70% das turmas. 

 
 

JI de Giesta 325 SOBE-Saúde Oral 

Bibliotecas Escolares, 

Pré-Escolar 

Sensibilizar os pais e 

encarregados de 

educação para a 

aplicação do projeto. 

Escovagem dos dentes 

dos grupos com o KIT 

oferecido. 

Promover a tomada de 

consciência da saúde oral 

para o bem estar da criança. 

Envolver as familias na 

promoção da saúde oral. 

Interna Ed. Para a saúde Projeto Maria José 

Campos 

Fernandes dos 

Santos 

Articulação com o Projeto educativo do Agrupamento 

 
Meta específica 7 - Promoção da diferenciação pedagógica e a diversidade. 

 

Objetivo 23 - Contemplar, no plano de formação, sessões formativas de curta duração orientadas para a promoção de práticas de ensino diversificadas em contexto 

sala de aula. 

Objetivo 25 - Implementar estratégias diversificadas de acordo com aprendizagens prévias, ritmos, necessidades e desempenhos individuais, de modo a aumentar o 

sucesso escolar. 

Objetivo 26 - Integrar os diferentes saberes dando significado às aprendizagens realizadas, através do desenvolvimento de abordagens interdisciplinares e da 

articulação dos conteúdos disciplinares. 

 

 
Meta específica 23 - Reforço da interação com o meio aproveitando sinergias mútuas. 

 

Objetivo 73 - Manter e implementar protocolos e parcerias com instituições e entidades de referência em áreas como o ensino, a saúde, a cultura, a ciência e o lazer. 

Objetivo 75 - Estabelecer parcerias de cooperação com diversas entidades da comunidade em projetos partilhados. 

 
 

JI de Giesta 326 Leitura Vai e Vem - 

Pré-Escolar 

Uma vez por semana, as 

crianças escolhem um 

livro que é levado para 

-Incentivar o gosto pela 

leitura. -Fomentar hábitos 

de leitura . 

Interna Ed. Literária Projeto Maria José 

Campos 

Fernandes dos 

http://paa.pt/gestao/ver2.asp?ref=325
http://paa.pt/gestao/ver2.asp?ref=326
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casa e é lido por um 

familiar. 

Santos 

Articulação com o Projeto educativo do Agrupamento 

 
Meta específica 7 - Promoção da diferenciação pedagógica e a diversidade. 

 

Objetivo 20 - Valorizar as Orientações Curriculares para a Educação Pré-escolar e as respetivas metas na organização de uma pedagogia estruturada respeitando o 

carater lúdico. 

Objetivo 25 - Implementar estratégias diversificadas de acordo com aprendizagens prévias, ritmos, necessidades e desempenhos individuais, de modo a aumentar o 

sucesso escolar. 

Objetivo 26 - Integrar os diferentes saberes dando significado às aprendizagens realizadas, através do desenvolvimento de abordagens interdisciplinares e da 

articulação dos conteúdos disciplinares. 

 

 
Meta específica 23 - Reforço da interação com o meio aproveitando sinergias mútuas. 

 

Objetivo 72 - Concretizar duas ações públicas anuais de apresentação de boas práticas. 

 
 

JI de Giesta 327 Atividades de 

Animação e Apoio à 

Família, Pré-Escolar 

As crianças serão 

acompanhadas por 

monitora das 15.30h às 

17.30h. 

Proporcionar aos pais e 

encarregados de educação 

tempos para a sua atividade 

profissional 

Interna Ed. Social AAAF Maria José 

Campos 

Fernandes dos 

Santos 

Articulação com o Projeto educativo do Agrupamento 

 
Meta específica 28 - Promoção de tempos com qualidade, para ocupação dos alunos após atividade letiva. 

 

Objetivo 95 - Valorizar e supervisionar tempos lúdicos diversificados para ocupação dos alunos após atividade letiva. 

 
 

JI de Giesta 328 Receção aos alunos. 

Pré-Escolar 

Acompanhamento das 

crianças/alunos que 

iniciam a frequência 

deste estabelecimento de 

educação/ensino. 

Minimizar o impacto 

emocional e de segurança 

nas crianças/alunos e dos 

respetivos encarregados de 

educação. 

Interna Ed. Social Convívio Maria José 

Campos 

Fernandes dos 

Santos 

Articulação com o Projeto educativo do Agrupamento 

 
Meta específica 6 - Articulação entre ciclos. 

 

Objetivo 18 - Concretizar quatro projetos/atividades aglutinadoras que integrem o pré-escolar e/ou um ou mais ciclos e/ou secundário. 

http://paa.pt/gestao/ver2.asp?ref=327
http://paa.pt/gestao/ver2.asp?ref=328
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JI de Giesta 329 Desfolhada - Pré-

Escolar 

Realização de uma 

desfolhada de milho, no 

espaço exterior do J.I. 

com a presença dos avós 

das crianças, que em 

conjunto, irão reviver 

esta tradição, com trajes 

e cantares tradicionais. 

No final haverá um 

pequeno lanche 

convívio. 

-Proporcionar momentos de 

contacto e partilha entre 

elementos de diferentes 

gerações . Fomentar laços 

afetivos. Reviver tradições 

nacionais. 

Interna Ed. Social Comemoração Maria José 

Campos 

Fernandes dos 

Santos 

Articulação com o Projeto educativo do Agrupamento 

 
Meta específica 7 - Promoção da diferenciação pedagógica e a diversidade. 

 

Objetivo 20 - Valorizar as Orientações Curriculares para a Educação Pré-escolar e as respetivas metas na organização de uma pedagogia estruturada respeitando o 

carater lúdico. 

Objetivo 25 - Implementar estratégias diversificadas de acordo com aprendizagens prévias, ritmos, necessidades e desempenhos individuais, de modo a aumentar o 

sucesso escolar. 

 

 
Meta específica 24 - Aumento do envolvimento no percurso escolar por parte dos alunos e dos pais e encarregados de educação. 

 

Objetivo 79 - Promover momentos de encontro da comunidade que criem e reforcem elos entre os seus membros. 

Objetivo 80 - Promover a imagem da escola junto da comunidade, de modo a que seja reconhecido o seu papel como parceira no desenvolvimento social e cultural 

da comunidade envolvente. 

 
 

JI de Giesta 330 Feira de outono - Pré-

Escolar 

Realização de uma feira 

vendendo produtos 

hortícolas da região e 

artigos alusivos à época 

com a participação dos 

familiares. Confeção de 

compotas com as 

crianças,com frutos de 

outono e venda na feira. 

Divulgar e conhecer 

tradições. Fomentar 

momentos de convivio. 

Estimular o intercâmbio 

Jardim de Infância/Família. 

Interna Ed. Social Feira Maria José 

Campos 

Fernandes dos 

Santos 

Articulação com o Projeto educativo do Agrupamento 

http://paa.pt/gestao/ver2.asp?ref=329
http://paa.pt/gestao/ver2.asp?ref=330
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Meta específica 19 - Desenvolver uma cultura de intervenção nos espaços escolares. 

 

Objetivo 59 - Envolver, anualmente, um grupo/turma em um projeto (por escola) de valorização do espaço escolar. 

 

 
Meta específica 23 - Reforço da interação com o meio aproveitando sinergias mútuas. 

 

Objetivo 75 - Estabelecer parcerias de cooperação com diversas entidades da comunidade em projetos partilhados. 

 
 

JI de Giesta 331 Ida a um Espetáculo 

Musical, Pré-Escolar. 

As crianças do JI vão 

assistir a um espetáculo 

musical infantil "A 

Surpreendente Fabrica 

de Chocolate". 

Favorecer o contacto com 

outras realidades culturais; 

Contactar com formas 

diferentes de 

entretenimento; Promover a 

criatividade e imaginação. 

Saída Ed. Artística Visita de estudo Anabela 

Monteiro Reis 

Almeida 

Articulação com o Projeto educativo do Agrupamento 

 
Meta específica 7 - Promoção da diferenciação pedagógica e a diversidade. 

 

Objetivo 20 - Valorizar as Orientações Curriculares para a Educação Pré-escolar e as respetivas metas na organização de uma pedagogia estruturada respeitando o 

carater lúdico. 

Objetivo 25 - Implementar estratégias diversificadas de acordo com aprendizagens prévias, ritmos, necessidades e desempenhos individuais, de modo a aumentar o 

sucesso escolar. 

 

 
Meta específica 9 - Promoção de práticas de metodologias ativas e experimentais. 

 

Objetivo 33 - Dinamizar iniciativas, visitas de estudo e exposições, que contribuam para o enriquecimento cultural/artístico dos alunos. 

Objetivo 34 - Valorizar as várias aprendizagens e vivências dos alunos realizadas em diversos contextos, integrando-as na sala de aula. 

 
 

JI de Giesta 332 Encerramento do 1º 

período 

Realização de uma Festa 

de Natal em conjunto 

com a EB da Giesta. 

Famílias e crianças vão 

preparar atividades e em 

conjunto terão a 

oportunidade de partilhar 

Promover vivências 

fraternas e de partilha entre 

diferentes elementos 

enquanto parceiros do 

processo educativo; 

Vivênciar as festas e 

tradições; Promover 

Interna Ed. Social Comemoração Anabela 

Monteiro Reis 

Almeida 

http://paa.pt/gestao/ver2.asp?ref=331
http://paa.pt/gestao/ver2.asp?ref=332
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momentos de alegria, 

comemorando uma data 

importante. 

atividades de expressão 

dramática e musical. 

Articulação com o Projeto educativo do Agrupamento 

 
Meta específica 6 - Articulação entre ciclos. 

 

Objetivo 19 - Desenvolver duas atividades, por ano letivo, que integrem alunos do pré-escolar, do Ensino Básico e/ou Ensino Secundário, com proximidade de 

transição, ano de escolaridade ou de estabelecimento. 

 

 
Meta específica 20 - Promoção de valores de solidariedade. 

 

Objetivo 64 - Promover uma cultura de abertura ao meio local e ao mundo, alicerçada numa educação para a paz, solidariedade, saúde e ambiente. 

 
 

JI de Giesta 333 Cantar as Janeiras As crianças vão cantar 

canções tradicionais de 

Reis na Junta de 

Freguesia de 

Alvarelhos.Esta 

atividade será realizada 

em articulação com 1º 

ciclo. Os familiares e 

toda a comunidade serão 

convidados a assistir a 

este momento. 

Preservar costumes e 

tradições. Incentivar o 

conhecimento e a troca de 

saberes entre os diferentes 

membros da comunidade 

educativa. Assinalar datas 

festivas. Fomentar a 

aproximação da escola à 

comunidade. 

Saída Ed. Social Comemoração Anabela 

Monteiro Reis 

Almeida 

Articulação com o Projeto educativo do Agrupamento 

 
Meta específica 6 - Articulação entre ciclos. 

 

Objetivo 19 - Desenvolver duas atividades, por ano letivo, que integrem alunos do pré-escolar, do Ensino Básico e/ou Ensino Secundário, com proximidade de 

transição, ano de escolaridade ou de estabelecimento. 

 

 
Meta específica 7 - Promoção da diferenciação pedagógica e a diversidade. 

 

Objetivo 20 - Valorizar as Orientações Curriculares para a Educação Pré-escolar e as respetivas metas na organização de uma pedagogia estruturada respeitando o 

carater lúdico. 

Objetivo 24 - Identificar, anualmente, exemplos de práticas de trabalho colaborativo nos grupos disciplinares e departamentos, registando-as em ata. 

http://paa.pt/gestao/ver2.asp?ref=333
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Objetivo 25 - Implementar estratégias diversificadas de acordo com aprendizagens prévias, ritmos, necessidades e desempenhos individuais, de modo a aumentar o 

sucesso escolar. 

 
 

JI de Giesta 335 Encerramento do 2º 

período, Pré-Escolar 

Visita de 

estudo"Fundação 

Serralves". Participação 

numa oficina. 

Contactar com diferentes 

realidades. Experimentar e 

explorar diferentes 

materiais. Conhecer 

diferentes formas de arte. 

Saída Ed. Artística Visita de estudo Anabela 

Monteiro Reis 

Almeida 

Articulação com o Projeto educativo do Agrupamento 

 
Meta específica 7 - Promoção da diferenciação pedagógica e a diversidade. 

 

Objetivo 20 - Valorizar as Orientações Curriculares para a Educação Pré-escolar e as respetivas metas na organização de uma pedagogia estruturada respeitando o 

carater lúdico. 

Objetivo 25 - Implementar estratégias diversificadas de acordo com aprendizagens prévias, ritmos, necessidades e desempenhos individuais, de modo a aumentar o 

sucesso escolar. 

 

 
Meta específica 9 - Promoção de práticas de metodologias ativas e experimentais. 

 

Objetivo 33 - Dinamizar iniciativas, visitas de estudo e exposições, que contribuam para o enriquecimento cultural/artístico dos alunos. 

Objetivo 34 - Valorizar as várias aprendizagens e vivências dos alunos realizadas em diversos contextos, integrando-as na sala de aula. 

 
 

JI de Giesta 336 Semana da leitura, 

Pré-Escolar. 

Serão realizadas 

atividades relacionadas 

com a leitura:hora do 

conto, leitura de 

poesias... e os familiares 

serão convidados a 

contar uma história no 

Jardim de Infância. 

Promover o gosto pela 

leitura. Estimular a 

capacidade de atenção e a 

criatividade. Incentivar o 

desenvolvimento da 

linguagem expressiva e 

compreensiva. 

Interna Ed. Literária Comemoração Anabela 

Monteiro Reis 

Almeida 

Articulação com o Projeto educativo do Agrupamento 

 
Meta específica 7 - Promoção da diferenciação pedagógica e a diversidade. 

 

Objetivo 20 - Valorizar as Orientações Curriculares para a Educação Pré-escolar e as respetivas metas na organização de uma pedagogia estruturada respeitando o 

carater lúdico. 

 

http://paa.pt/gestao/ver2.asp?ref=335
http://paa.pt/gestao/ver2.asp?ref=336
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Meta específica 24 - Aumento do envolvimento no percurso escolar por parte dos alunos e dos pais e encarregados de educação. 

 

Objetivo 77 - Abrir, às famílias dos alunos, três iniciativas anuais do Agrupamento/ Estabelecimento de Educação e Ensino. 

 
 

JI de Giesta 337 Visita de estudo, Pré-

Escolar 

Visita de estudo em 

articulação com as 

famílias. 

Promover momentos de 

convívio entre as crianças e 

familiares. Proporcionar 

momentos lúdicos e de 

prazer às crianças. 

Saída Ed. Social Convívio Anabela 

Monteiro Reis 

Almeida 

Articulação com o Projeto educativo do Agrupamento 

 
Meta específica 9 - Promoção de práticas de metodologias ativas e experimentais. 

 

Objetivo 33 - Dinamizar iniciativas, visitas de estudo e exposições, que contribuam para o enriquecimento cultural/artístico dos alunos. 

Objetivo 34 - Valorizar as várias aprendizagens e vivências dos alunos realizadas em diversos contextos, integrando-as na sala de aula. 

 

 
Meta específica 24 - Aumento do envolvimento no percurso escolar por parte dos alunos e dos pais e encarregados de educação. 

 

Objetivo 79 - Promover momentos de encontro da comunidade que criem e reforcem elos entre os seus membros. 

Objetivo 80 - Promover a imagem da escola junto da comunidade, de modo a que seja reconhecido o seu papel como parceira no desenvolvimento social e cultural 

da comunidade envolvente. 

 
 

JI de Giesta 338 Dia Mundial da 

Criança, Pré-escolar 

Será proporcionado ás 

crianças momentos de 

divertimento e convívio 

com os amigos do 1º 

ciclo da EB1 de Giesta. 

Serão apresentadas 

algumas atividades 

lúdicas e divertimentos 

nos insufláveis, 

montados pela 

associação de pais. 

Proporcionar o convivo 

entre os alunos de 

diferentes escolas na 

comemoração do Dia 

Mundial da Criança. 

Fomentar momentos de 

convívio e de partilha de 

brincadeiras. 

Interna Ed. Social Comemoração Anabela 

Monteiro Reis 

Almeida 

Articulação com o Projeto educativo do Agrupamento 

 
Meta específica 6 - Articulação entre ciclos. 

http://paa.pt/gestao/ver2.asp?ref=337
http://paa.pt/gestao/ver2.asp?ref=338
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Objetivo 19 - Desenvolver duas atividades, por ano letivo, que integrem alunos do pré-escolar, do Ensino Básico e/ou Ensino Secundário, com proximidade de 

transição, ano de escolaridade ou de estabelecimento. 

 
 

JI de Giesta 501 Magusto. Pré-escolar. Realização de um 

magusto na EB1 de 

Giesta. As crianças do JI 

deslocam-se à EB1 de 

Giesta, onde festejam o 

S. Martinho. Serão 

realizadas atividades 

alusivas a esta 

comemoração, 

cumprindo-se as 

tradições. 

Divulgar e conhecer 

tradições. Fomentar 

momentos de convívio. 

Promover a interação entre 

diferentes ciclos 

Saída Ed. Social Comemoração Maria José 

Campos 

Fernandes dos 

Santos 

Articulação com o Projeto educativo do Agrupamento 

 
Meta específica 6 - Articulação entre ciclos. 

 

Objetivo 19 - Desenvolver duas atividades, por ano letivo, que integrem alunos do pré-escolar, do Ensino Básico e/ou Ensino Secundário, com proximidade de 

transição, ano de escolaridade ou de estabelecimento. 

 

 
Meta específica 7 - Promoção da diferenciação pedagógica e a diversidade. 

 

Objetivo 26 - Integrar os diferentes saberes dando significado às aprendizagens realizadas, através do desenvolvimento de abordagens interdisciplinares e da 

articulação dos conteúdos disciplinares. 

 
 

JI de Giesta 502 Carnaval. Pré-Escolar As crianças irão até ao 

Salão Paroquial, onde 

em conjunto com as 

crianças da Escola 

Básica de Giesta vão 

assistir a um espetáculo 

que se realizará com o 

apoio das Associações 

de Pais. No fim irão em 

desfile de carnaval pelas 

ruas da comunidade, até 

Incentivar a vivência de 

tradições e momentos de 

partilha dessas tradições; 

Estimular o imaginário; 

Promover momentos de 

articulação com 1º ciclo; 

Envolver a comunidade 

educativa. 

Saída Ed. Social Comemoração Maria José 

Campos 

Fernandes dos 

Santos 

http://paa.pt/gestao/ver2.asp?ref=501
http://paa.pt/gestao/ver2.asp?ref=502
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ao Jardim de Infância. 

Articulação com o Projeto educativo do Agrupamento 

 
Meta específica 6 - Articulação entre ciclos. 

 

Objetivo 18 - Concretizar quatro projetos/atividades aglutinadoras que integrem o pré-escolar e/ou um ou mais ciclos e/ou secundário. 

Objetivo 19 - Desenvolver duas atividades, por ano letivo, que integrem alunos do pré-escolar, do Ensino Básico e/ou Ensino Secundário, com proximidade de 

transição, ano de escolaridade ou de estabelecimento. 

 

 
Meta específica 7 - Promoção da diferenciação pedagógica e a diversidade. 

 

Objetivo 20 - Valorizar as Orientações Curriculares para a Educação Pré-escolar e as respetivas metas na organização de uma pedagogia estruturada respeitando o 

carater lúdico. 

Objetivo 24 - Identificar, anualmente, exemplos de práticas de trabalho colaborativo nos grupos disciplinares e departamentos, registando-as em ata. 

Objetivo 25 - Implementar estratégias diversificadas de acordo com aprendizagens prévias, ritmos, necessidades e desempenhos individuais, de modo a aumentar o 

sucesso escolar. 

 

 
Meta específica 24 - Aumento do envolvimento no percurso escolar por parte dos alunos e dos pais e encarregados de educação. 

 

Objetivo 80 - Promover a imagem da escola junto da comunidade, de modo a que seja reconhecido o seu papel como parceira no desenvolvimento social e cultural 

da comunidade envolvente. 

 
 

JI de Giesta 503 Hoje a Proteção Civil 

vai contar uma história 

para você 

A proteção civil vem ao 

Jardim de Infância 

apresentar uma histórias 

Divulgar as instituições 

ligadas a este projeto. 

Sensibilizar as crianças para 

os valores cívicos presentes 

na história 

Interna Ed. Literária Tertúlia Maria José 

Campos 

Fernandes dos 

Santos 

Articulação com o Projeto educativo do Agrupamento 

 
Meta específica 20 - Promoção de valores de solidariedade. 

 

Objetivo 62 - Integrar, na planificação de cada grupo/turma, uma ação anual de melhoria de qualidade da comunidade educativa, que valorize comportamentos 

cívicos. 

 

 
Meta específica 23 - Reforço da interação com o meio aproveitando sinergias mútuas. 

 

http://paa.pt/gestao/ver2.asp?ref=503


Página 163 de 451 

Objetivo 75 - Estabelecer parcerias de cooperação com diversas entidades da comunidade em projetos partilhados. 

 
 

JI de Giesta 504 Atividades de 

encerramento do ano 

letivo. Pré-Escolar. 

Realização de uma festa 

de final de ano, com 

várias atuações das 

crianças para os pais e 

entrega de diplomas aos 

finalistas. Lanche 

convivo no final. 

Proporcionar momentos de 

alegria e convívio. Dar a 

conhecer um pouco do 

trabalho desenvolvido ao 

longo do ano letivo. 

Interna Ed. Social Convívio Anabela 

Monteiro Reis 

Almeida 

Articulação com o Projeto educativo do Agrupamento 

 
Meta específica 7 - Promoção da diferenciação pedagógica e a diversidade. 

 

Objetivo 20 - Valorizar as Orientações Curriculares para a Educação Pré-escolar e as respetivas metas na organização de uma pedagogia estruturada respeitando o 

carater lúdico. 

Objetivo 25 - Implementar estratégias diversificadas de acordo com aprendizagens prévias, ritmos, necessidades e desempenhos individuais, de modo a aumentar o 

sucesso escolar. 

 

 
Meta específica 24 - Aumento do envolvimento no percurso escolar por parte dos alunos e dos pais e encarregados de educação. 

 

Objetivo 77 - Abrir, às famílias dos alunos, três iniciativas anuais do Agrupamento/ Estabelecimento de Educação e Ensino. 

Objetivo 79 - Promover momentos de encontro da comunidade que criem e reforcem elos entre os seus membros. 

 
 

JI de Giesta 548 Ida ao circo - Pré-

Escolar 

No dia 07 de dezembro,o 

Jardim de Infância de 

Giesta irá assistir a um 

espetáculo de circo, 

promovido pela FAP. 

Proporcionar momentos de 

convívio entre todos; 

Proporcionar diferentes 

contextos de divertimento. 

Saída Ed. Social Convívio Maria José 

Campos 

Fernandes dos 

Santos 

Articulação com o Projeto educativo do Agrupamento 

 
Meta específica 6 - Articulação entre ciclos. 

 

Objetivo 19 - Desenvolver duas atividades, por ano letivo, que integrem alunos do pré-escolar, do Ensino Básico e/ou Ensino Secundário, com proximidade de 

transição, ano de escolaridade ou de estabelecimento. 

 

 
Meta específica 10 - Valorização da Arte e o Desporto na educação e ensino. 

http://paa.pt/gestao/ver2.asp?ref=504
http://paa.pt/gestao/ver2.asp?ref=548
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Objetivo 39 - Promover a intervenção artística na comunidade escolar. 

 
 

JI de Giesta 549 Conto um conto do teu 

tamanho - Pré-Escolar. 

De uma forma lúdica, 

pretende-se levar a 

criança a criar 

expectativa, destacar 

pormenores do enredo 

ou da ilustração, criar 

empatia com as 

personagens. 

Promover a literacia da 

literatura, nomeadamente o 

gosto por contos curtos e 

divertidos. Desenvolver a 

capacidade de ouvir e 

aguçar o desejo de saber 

ler. 

Saída Ed. Literária Visita de estudo Maria José 

Campos 

Fernandes dos 

Santos 

Articulação com o Projeto educativo do Agrupamento 

 
Meta específica 7 - Promoção da diferenciação pedagógica e a diversidade. 

 

Objetivo 20 - Valorizar as Orientações Curriculares para a Educação Pré-escolar e as respetivas metas na organização de uma pedagogia estruturada respeitando o 

carater lúdico. 

 

 
Meta específica 9 - Promoção de práticas de metodologias ativas e experimentais. 

 

Objetivo 31 - Dinamizar atividades que promovam o desenvolvimento do espírito crítico, da curiosidade e da literacia científicas. 

Objetivo 33 - Dinamizar iniciativas, visitas de estudo e exposições, que contribuam para o enriquecimento cultural/artístico dos alunos. 

Objetivo 34 - Valorizar as várias aprendizagens e vivências dos alunos realizadas em diversos contextos, integrando-as na sala de aula. 

 

 
Meta específica 23 - Reforço da interação com o meio aproveitando sinergias mútuas. 

 

Objetivo 73 - Manter e implementar protocolos e parcerias com instituições e entidades de referência em áreas como o ensino, a saúde, a cultura, a ciência e o lazer. 

 
 

JI de Giesta 550 Sessão da Hora do 

Conto “Curtinhas de 

Animação". Pré-

Escolar. 

Leitura de histórias na 

Biblioteca Municipal. 

Contacto com a literatura 

infantil de autores 

portugueses ou 

estrangeiros. Estimular o 

gosto pela leitura. 

Promover linguagem oral e 

o imaginário. 

Saída Ed. Literária Visita de estudo Anabela 

Monteiro Reis 

Almeida 

Articulação com o Projeto educativo do Agrupamento 

http://paa.pt/gestao/ver2.asp?ref=549
http://paa.pt/gestao/ver2.asp?ref=550
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Meta específica 7 - Promoção da diferenciação pedagógica e a diversidade. 

 

Objetivo 20 - Valorizar as Orientações Curriculares para a Educação Pré-escolar e as respetivas metas na organização de uma pedagogia estruturada respeitando o 

carater lúdico. 

 

 
Meta específica 9 - Promoção de práticas de metodologias ativas e experimentais. 

 

Objetivo 31 - Dinamizar atividades que promovam o desenvolvimento do espírito crítico, da curiosidade e da literacia científicas. 

Objetivo 33 - Dinamizar iniciativas, visitas de estudo e exposições, que contribuam para o enriquecimento cultural/artístico dos alunos. 

Objetivo 34 - Valorizar as várias aprendizagens e vivências dos alunos realizadas em diversos contextos, integrando-as na sala de aula. 

 

 
Meta específica 23 - Reforço da interação com o meio aproveitando sinergias mútuas. 

 

Objetivo 73 - Manter e implementar protocolos e parcerias com instituições e entidades de referência em áreas como o ensino, a saúde, a cultura, a ciência e o lazer. 

 
 

JI de Giesta 593 A Minha Nova Escola. 

Pré-escolar 

As crianças que vão 

ingressar no 1º Ciclo, no 

o próximo ano letivo, 

vão visitar as instalações 

, para conhecer as 

professoras e 

participarem numa 

atividade. 

Promover momentos de 

articulação entre os dois 

níveis de ensino; Dar a 

conhecer às crianças do 

Jardim o espaço educativo 

que irão frequentar no 

próximo ano letivo, 

adquirindo segurança e auto 

confiança; Proporcionar 

atividades educativas 

diferenciadas. 

Saída Ed. Social Visita de estudo Anabela 

Monteiro Reis 

Almeida 

Articulação com o Projeto educativo do Agrupamento 

 
Meta específica 6 - Articulação entre ciclos. 

 

Objetivo 19 - Desenvolver duas atividades, por ano letivo, que integrem alunos do pré-escolar, do Ensino Básico e/ou Ensino Secundário, com proximidade de 

transição, ano de escolaridade ou de estabelecimento. 

 
 

JI de Giesta 662 Seca: Vamos poupar 

água, Pré-escolar 

Visualização de um 

filme sobre o tema. 

Conhecer as causas e 

suscetibilidades. Identificar 

Interna Ed. Ambiental Projeto Anabela 

Monteiro Reis 

http://paa.pt/gestao/ver2.asp?ref=593
http://paa.pt/gestao/ver2.asp?ref=662
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Explicação de alguns 

aspetos importantes 

relacionados com o 

tema, realizada por um 

técnico da Proteção 

Civil. 

os principais efeitos da falta 

de água. Compreender as 

medidas de autoproteção: 

conhecer comportamentos a 

adotar de forma a poupar 

um recurso indespensável à 

sobrevivência, a água. 

Almeida 

Articulação com o Projeto educativo do Agrupamento 

 
Meta específica 7 - Promoção da diferenciação pedagógica e a diversidade. 

 

Objetivo 20 - Valorizar as Orientações Curriculares para a Educação Pré-escolar e as respetivas metas na organização de uma pedagogia estruturada respeitando o 

carater lúdico. 

 

 
Meta específica 9 - Promoção de práticas de metodologias ativas e experimentais. 

 

Objetivo 31 - Dinamizar atividades que promovam o desenvolvimento do espírito crítico, da curiosidade e da literacia científicas. 

 
 

JI de Giesta 663 A proteção da floresta 

- pré- escolar 

A sensibilização realiza-

se com a visita a um 

espaço florestal que 

tenha deposição de 

resíduos. 

Sensibilizar para a 

necessidade da limpeza dos 

terrenos; alertar para a não 

deposição de resíduos na 

floresta; Identificar riscos 

naturais e tecnológicos 

inerentes à floresta; 

conhecer causas e 

consequências; 

Compreender as medidas de 

proteção da floresta: 

preparar comportamentos e 

medidas de segurança; 

Análise e observação in 

loco. 

Saída Ed. Social Projeto Anabela 

Monteiro Reis 

Almeida 

Articulação com o Projeto educativo do Agrupamento 

 
Meta específica 7 - Promoção da diferenciação pedagógica e a diversidade. 

 

Objetivo 20 - Valorizar as Orientações Curriculares para a Educação Pré-escolar e as respetivas metas na organização de uma pedagogia estruturada respeitando o 

http://paa.pt/gestao/ver2.asp?ref=663
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carater lúdico. 

 

 
Meta específica 9 - Promoção de práticas de metodologias ativas e experimentais. 

 

Objetivo 34 - Valorizar as várias aprendizagens e vivências dos alunos realizadas em diversos contextos, integrando-as na sala de aula. 

 

 
Meta específica 23 - Reforço da interação com o meio aproveitando sinergias mútuas. 

 

Objetivo 75 - Estabelecer parcerias de cooperação com diversas entidades da comunidade em projetos partilhados. 

 
 

JI de Giesta 664 Concurso "Proteger a 

Floresta dos 

incêndios". Pré escolar 

Construção de uma 

maqueta que represente a 

proteção da floresta dos 

incêndios, para um 

concurso promovido 

pela departamento da 

Educação Ambiental da 

Câmara Municipal da 

Trofa. 

Despertar nos alunos a 

consciência cívica da 

educação ambiental de 

modo a que se tornem 

adultos responsáveis nesta 

vertente. Aumentar o 

conhecimento sobre a 

floresta. Fomentar a 

investigação e a troca de 

ideias, experiências e 

projetos na área da floresta 

e desenvolvimento 

sustentável. Impulsionar o 

desenvolvimento de 

processos participativos e 

coletivos, estimulando a 

dinâmica de grupo, o 

espirito de equipa e 

iniciativa e a participação 

ativa dos alunos e dos 

professores. 

Interna Ed. Ambiental Concurso Anabela 

Monteiro Reis 

Almeida 

Articulação com o Projeto educativo do Agrupamento 

 
Meta específica 7 - Promoção da diferenciação pedagógica e a diversidade. 

 

Objetivo 20 - Valorizar as Orientações Curriculares para a Educação Pré-escolar e as respetivas metas na organização de uma pedagogia estruturada respeitando o 

carater lúdico. 

http://paa.pt/gestao/ver2.asp?ref=664
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Meta específica 9 - Promoção de práticas de metodologias ativas e experimentais. 

 

Objetivo 33 - Dinamizar iniciativas, visitas de estudo e exposições, que contribuam para o enriquecimento cultural/artístico dos alunos. 

 

 
Meta específica 23 - Reforço da interação com o meio aproveitando sinergias mútuas. 

 

Objetivo 75 - Estabelecer parcerias de cooperação com diversas entidades da comunidade em projetos partilhados. 

 
 

JI de Giesta 676 Ação de sensibilização 

recicla se souberes, 

Pré-Escolar 

Parte teórica com a 

duração de 30 min e 

parte prática (jogo 

separação de resíduos) 

cerca de 30 min. 

- Sensibilizar os alunos para 

a temática dos RSU - 

Fomentar as práticas de 

redução de resíduos - 

Fomentar as práticas de 

reutilização 

Interna Ed. Ambiental Outro Anabela 

Monteiro Reis 

Almeida 

Articulação com o Projeto educativo do Agrupamento 

 
Meta específica 7 - Promoção da diferenciação pedagógica e a diversidade. 

 

Objetivo 20 - Valorizar as Orientações Curriculares para a Educação Pré-escolar e as respetivas metas na organização de uma pedagogia estruturada respeitando o 

carater lúdico. 

 

 
Meta específica 9 - Promoção de práticas de metodologias ativas e experimentais. 

 

Objetivo 34 - Valorizar as várias aprendizagens e vivências dos alunos realizadas em diversos contextos, integrando-as na sala de aula. 

 

 
Meta específica 23 - Reforço da interação com o meio aproveitando sinergias mútuas. 

 

Objetivo 75 - Estabelecer parcerias de cooperação com diversas entidades da comunidade em projetos partilhados. 

 
 

JI de Giesta 677 Concurso "Reciclar é 

Ganhar" - Pré-escolar 

Recolha de tampas de 

plástico, pelas crianças, 

para participação no 

concurso. 

Separar a maior quantidade 

de tampas de plástico por 

aluno; sensibilizar para a 

preservação da natureza; 

Interna Ed. Ambiental Concurso Anabela 

Monteiro Reis 

Almeida 

http://paa.pt/gestao/ver2.asp?ref=676
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promover a consciência 

ambiental. 

Articulação com o Projeto educativo do Agrupamento 

 
Meta específica 6 - Articulação entre ciclos. 

 

Objetivo 18 - Concretizar quatro projetos/atividades aglutinadoras que integrem o pré-escolar e/ou um ou mais ciclos e/ou secundário. 

 

 
Meta específica 7 - Promoção da diferenciação pedagógica e a diversidade. 

 

Objetivo 20 - Valorizar as Orientações Curriculares para a Educação Pré-escolar e as respetivas metas na organização de uma pedagogia estruturada respeitando o 

carater lúdico. 

 

 
Meta específica 20 - Promoção de valores de solidariedade. 

 

Objetivo 61 - Concretizar anualmente dois projetos de articulação com dinâmicas sociais existentes na comunidade. 

 
 

JI de Giesta 678 Cantinho das 

aromáticas- Pré-

Escolar 

Criar uma área no espaço 

exterior para plantar e 

semear ervas aromáticas. 

- Incentivar a cooperação 

entre pares; - Promover 

hábitos de vida saudáveis; - 

Promover hortas escolares 

de acordo com os princípios 

da Agricultura Biológica 

(A.B.). - Constituir um 

modelo de sustentabilidade 

e de envolvimento da 

comunidade escolar e 

envolvente. - Promover 

uma abordagem centrada na 

inclusão e na participação 

ativa dos alunos, 

contribuindo para o seu 

desenvolvimento pessoal e 

social, bem como para a sua 

educação alimentar. - 

Sensibilizar a comunidade 

educativa para práticas 

ambientais sustentáveis. 

Interna Ed. Ambiental Projeto Anabela 

Monteiro Reis 

Almeida 

http://paa.pt/gestao/ver2.asp?ref=678
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Articulação com o Projeto educativo do Agrupamento 

 
Meta específica 9 - Promoção de práticas de metodologias ativas e experimentais. 

 

Objetivo 29 - Dinamizar Oficinas de Ciência Experimental. 

Objetivo 34 - Valorizar as várias aprendizagens e vivências dos alunos realizadas em diversos contextos, integrando-as na sala de aula. 

 

 
Meta específica 19 - Desenvolver uma cultura de intervenção nos espaços escolares. 

 

Objetivo 59 - Envolver, anualmente, um grupo/turma em um projeto (por escola) de valorização do espaço escolar. 

 

 
Meta específica 20 - Promoção de valores de solidariedade. 

 

Objetivo 64 - Promover uma cultura de abertura ao meio local e ao mundo, alicerçada numa educação para a paz, solidariedade, saúde e ambiente. 

 

 
Meta específica 23 - Reforço da interação com o meio aproveitando sinergias mútuas. 

 

Objetivo 75 - Estabelecer parcerias de cooperação com diversas entidades da comunidade em projetos partilhados. 

 
 

JI de Giesta 679 É com certeza uma 

espécie, Pré-escolar 

Visita ao Parque das 

Azenhas 

Sensibilizar a comunidade 

escolar para a importância 

ambiental e social da 

floresta. Conhecer algumas 

espécies . Sensibilizar para 

a preservação das espécies 

autóctones. 

Saída Ed. Ambiental Projeto Anabela 

Monteiro Reis 

Almeida 

Articulação com o Projeto educativo do Agrupamento 

 
Meta específica 7 - Promoção da diferenciação pedagógica e a diversidade. 

 

Objetivo 20 - Valorizar as Orientações Curriculares para a Educação Pré-escolar e as respetivas metas na organização de uma pedagogia estruturada respeitando o 

carater lúdico. 

 

 
Meta específica 9 - Promoção de práticas de metodologias ativas e experimentais. 

http://paa.pt/gestao/ver2.asp?ref=679
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Objetivo 33 - Dinamizar iniciativas, visitas de estudo e exposições, que contribuam para o enriquecimento cultural/artístico dos alunos. 

Objetivo 34 - Valorizar as várias aprendizagens e vivências dos alunos realizadas em diversos contextos, integrando-as na sala de aula. 

 

 
Meta específica 23 - Reforço da interação com o meio aproveitando sinergias mútuas. 

 

Objetivo 75 - Estabelecer parcerias de cooperação com diversas entidades da comunidade em projetos partilhados. 

 
 

JI de Giesta 680 A Árvore dos desejos, 

Pré-escolar 

Visita ao Parque das 

Azenhas e construção de 

uma árvore dos desejos. 

As crianças expressam 

os seus desejos 

relativamente à forma 

como devemos cuidar e 

proteger a natureza. 

Estes serão registados e 

pendurados numa árvore. 

Sensibilizar a comunidade 

escolar para a importância 

ambiental e social da 

floresta. Promover 

comportamentos de respeito 

e proteção da natureza. 

Estimular a cidadania e o 

espírito critico. 

Saída Ed. Ambiental Projeto Anabela 

Monteiro Reis 

Almeida 

Articulação com o Projeto educativo do Agrupamento 

 
Meta específica 7 - Promoção da diferenciação pedagógica e a diversidade. 

 

Objetivo 20 - Valorizar as Orientações Curriculares para a Educação Pré-escolar e as respetivas metas na organização de uma pedagogia estruturada respeitando o 

carater lúdico. 

 

 
Meta específica 9 - Promoção de práticas de metodologias ativas e experimentais. 

 

Objetivo 34 - Valorizar as várias aprendizagens e vivências dos alunos realizadas em diversos contextos, integrando-as na sala de aula. 

 

 
Meta específica 23 - Reforço da interação com o meio aproveitando sinergias mútuas. 

 

Objetivo 75 - Estabelecer parcerias de cooperação com diversas entidades da comunidade em projetos partilhados. 

 
 

JI de Giesta 729 Mês da Prevenção dos 

maus tratos - Prevenir 

Elaboração de Floreiras 

com mensagens alusivas, 

Alertar para a prevenção 

dos maus-tratos a que 

Interna Ed. Social Exposição Anabela 

Monteiro Reis 

http://paa.pt/gestao/ver2.asp?ref=680
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é Florir! Pré-escolar que ficarão colocadas na 

rua Conde S. Bento, para 

alertar a população sobre 

a prevenção dos maus 

tratos. 

muitas crianças e jovens 

são sujeitos. Estimular 

momentos de afetos. 

Almeida 

Articulação com o Projeto educativo do Agrupamento 

 
Meta específica 7 - Promoção da diferenciação pedagógica e a diversidade. 

 

Objetivo 20 - Valorizar as Orientações Curriculares para a Educação Pré-escolar e as respetivas metas na organização de uma pedagogia estruturada respeitando o 

carater lúdico. 

 

 
Meta específica 20 - Promoção de valores de solidariedade. 

 

Objetivo 62 - Integrar, na planificação de cada grupo/turma, uma ação anual de melhoria de qualidade da comunidade educativa, que valorize comportamentos 

cívicos. 

 
 

JI de Giesta 730 Dia da Família - Pré-

Escolar 

Com esta atividade 

pretende-se abrir a 

escola a, pelo menos um 

elemento da família de 

cada criança/aluno. 

Iremos viver momentos 

de convívio e de troca de 

afetos. Serão dadas aos 

familiares oportunidades 

de participarem em 

várias atividades de 

expressão plástica, em 

conjunto com as 

crianças. 

Abrir a escola aos 

familiares das 

crianças/alunos; 

desenvolver atividades em 

contexto escolar com os 

familiares. Envolver as 

famílias na vida da escola. 

Fomentar momentos de 

convívio e de troca de 

afetos, entre família e 

crianças. 

Interna Ed. Social Comemoração Maria José 

Campos 

Fernandes dos 

Santos 

Articulação com o Projeto educativo do Agrupamento 

 
Meta específica 7 - Promoção da diferenciação pedagógica e a diversidade. 

 

Objetivo 20 - Valorizar as Orientações Curriculares para a Educação Pré-escolar e as respetivas metas na organização de uma pedagogia estruturada respeitando o 

carater lúdico. 

 

http://paa.pt/gestao/ver2.asp?ref=730
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Meta específica 24 - Aumento do envolvimento no percurso escolar por parte dos alunos e dos pais e encarregados de educação. 

 

Objetivo 77 - Abrir, às famílias dos alunos, três iniciativas anuais do Agrupamento/ Estabelecimento de Educação e Ensino. 

Objetivo 79 - Promover momentos de encontro da comunidade que criem e reforcem elos entre os seus membros. 

Objetivo 80 - Promover a imagem da escola junto da comunidade, de modo a que seja reconhecido o seu papel como parceira no desenvolvimento social e cultural 

da comunidade envolvente. 

 
 

E. B. da 

Estação 

23 Desfolhada/ Festa do 

Outono - Pré-escolar 

A desfolhada vai-se 

realizar em articulação 

com o 1º ciclo, no 

espaço exterior da 

escola. Todos 

participarão nesta 

atividade, com cantigas 

alusivas ao tema. 

Simultâneamente 

decorrerá a Festa do 

Outono, no espaço do 

salão polivalente, 

organizada pela 

Associação de Pais, com 

a participação dos 

pais/encarregados de 

educação. Serão 

montadas várias tendas 

com produtos da época, 

os quais serão oferecidos 

pelos pais para venda a 

todos os presentes 

interessados. 

Promover a interação entre 

diferentes culturas e faixas 

etárias 

Interna Ed. Social Comemoração Margarida 

Maria Sardo 

Lopes de 

Sousa 

Sampaio 

Articulação com o Projeto educativo do Agrupamento 

 
Meta específica 6 - Articulação entre ciclos. 

 

Objetivo 19 - Desenvolver duas atividades, por ano letivo, que integrem alunos do pré-escolar, do Ensino Básico e/ou Ensino Secundário, com proximidade de 

transição, ano de escolaridade ou de estabelecimento. 

 
 

E. B. da 24 Magusto/Festa do O Jardim de Infância em - Promover o convívio entre Interna Ed. Social Comemoração Manuel 

http://paa.pt/gestao/ver2.asp?ref=23
http://paa.pt/gestao/ver2.asp?ref=24


Página 174 de 451 

Estação Outono articulação com o 1º 

ciclo irá comemorar o 

Magusto no recinto 

escolar, fazendo uma 

fogueira para assar as 

castanhas, que as 

crianças trarão para 

partilhar. As crianças 

farão nas salas um 

cartuchos para as 

castanhas com material 

reciclado 

os ciclos; - Incentivar as 

tradições. 

Joaquim dos 

Santos 

Azevedo 

Articulação com o Projeto educativo do Agrupamento 

 
Meta específica 6 - Articulação entre ciclos. 

 

Objetivo 18 - Concretizar quatro projetos/atividades aglutinadoras que integrem o pré-escolar e/ou um ou mais ciclos e/ou secundário. 

 

 
Meta específica 7 - Promoção da diferenciação pedagógica e a diversidade. 

 

Objetivo 20 - Valorizar as Orientações Curriculares para a Educação Pré-escolar e as respetivas metas na organização de uma pedagogia estruturada respeitando o 

carater lúdico. 

Objetivo 26 - Integrar os diferentes saberes dando significado às aprendizagens realizadas, através do desenvolvimento de abordagens interdisciplinares e da 

articulação dos conteúdos disciplinares. 

 
 

E. B. da 

Estação 

25 Encerramento do 1º 

Período - 1º Ciclo 

Ir ao mar shopping 

assistir ao Musical 

"Fabrica de Chocolate" 

Favorecer o contacto com 

outras realidades culturais.; 

Contactar com formas 

diferentes de 

entretenimento; Fomentar a 

criatividade e imaginação; 

Saída Ed. Artística Visita de estudo Liseta 

Gonçalves 

Moreira 

Articulação com o Projeto educativo do Agrupamento 

 
Meta específica 6 - Articulação entre ciclos. 

 

Objetivo 19 - Desenvolver duas atividades, por ano letivo, que integrem alunos do pré-escolar, do Ensino Básico e/ou Ensino Secundário, com proximidade de 

transição, ano de escolaridade ou de estabelecimento. 

 

http://paa.pt/gestao/ver2.asp?ref=25
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Meta específica 9 - Promoção de práticas de metodologias ativas e experimentais. 

 

Objetivo 33 - Dinamizar iniciativas, visitas de estudo e exposições, que contribuam para o enriquecimento cultural/artístico dos alunos. 

 
 

E. B. da 

Estação 

26 Janeiras - 1º ciclo Os alunos irão ensaiar 

algumas canções sobre 

as janeiras para 

apresentar a toda a 

comunidade escolar na 

escola de Estação. 

Com esta actividade, os 

alunos irão desenvolver o 

seu espiríto de partilha e 

confraternização, do 

conhecimento dos costumes 

e tradições na área onde 

moram. 

Interna Ed. Histórica Comemoração Arminda 

Maria Gomes 

Ferreira 

Articulação com o Projeto educativo do Agrupamento 

 
Meta específica 24 - Aumento do envolvimento no percurso escolar por parte dos alunos e dos pais e encarregados de educação. 

 

Objetivo 79 - Promover momentos de encontro da comunidade que criem e reforcem elos entre os seus membros. 

Objetivo 80 - Promover a imagem da escola junto da comunidade, de modo a que seja reconhecido o seu papel como parceira no desenvolvimento social e cultural 

da comunidade envolvente. 

 
 

E. B. da 

Estação 

27 Desfile de Carnaval - 

Pré-escolar 

A atividade consiste num 

desfile de Carnaval que 

decorrerá na escola, onde 

serão premiadas as 

fantasias mais criativas. 

Desenvolver na criança 

hábitos de socialização. 

Interna Ed. Social Comemoração Carla de Jesus 

Costa Neto 

Articulação com o Projeto educativo do Agrupamento 

 
Meta específica 6 - Articulação entre ciclos. 

 

Objetivo 19 - Desenvolver duas atividades, por ano letivo, que integrem alunos do pré-escolar, do Ensino Básico e/ou Ensino Secundário, com proximidade de 

transição, ano de escolaridade ou de estabelecimento. 

 
 

E. B. da 

Estação 

28 Visita ao Quartel - 

Serra do Pilar 

Reconhecimento do 

espaço - Atividades 

Promover o convivio entre 

todas as crianças da escola. 

Articulação entre o pré-

escolar e o 1º ciclo. 

Saída Ed. Social Convívio José Ferreira 

Gonçalves da 

Cruz 

Articulação com o Projeto educativo do Agrupamento 

http://paa.pt/gestao/ver2.asp?ref=26
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Meta específica 6 - Articulação entre ciclos. 

 

Objetivo 19 - Desenvolver duas atividades, por ano letivo, que integrem alunos do pré-escolar, do Ensino Básico e/ou Ensino Secundário, com proximidade de 

transição, ano de escolaridade ou de estabelecimento. 

 
 

E. B. da 

Estação 

29 A minha nova escola - 

1º Ciclo 

Os alunos do JI que vão 

frequentar o 1º ano no 

próximo ano letivo, 

assistirão e participarão 

numa aula do 4º ano. 

Desenvolver atitudes de 

socialização; Promover a 

articulação. 

Interna Ed. Social Formação 

contínua 

Liseta 

Gonçalves 

Moreira 

Articulação com o Projeto educativo do Agrupamento 

 
Meta específica 7 - Promoção da diferenciação pedagógica e a diversidade. 

 

Objetivo 20 - Valorizar as Orientações Curriculares para a Educação Pré-escolar e as respetivas metas na organização de uma pedagogia estruturada respeitando o 

carater lúdico. 

Objetivo 25 - Implementar estratégias diversificadas de acordo com aprendizagens prévias, ritmos, necessidades e desempenhos individuais, de modo a aumentar o 

sucesso escolar. 

Objetivo 26 - Integrar os diferentes saberes dando significado às aprendizagens realizadas, através do desenvolvimento de abordagens interdisciplinares e da 

articulação dos conteúdos disciplinares. 

 
 

E. B. da 

Estação 

30 Dia da Criança - Pré-

escolar 

Atividade a definir Promover na criança a 

socialização e o convívio 

entre todas as crianças. 

Interna Ed. Social Comemoração Carla de Jesus 

Costa Neto 

Articulação com o Projeto educativo do Agrupamento 

 
Meta específica 6 - Articulação entre ciclos. 

 

Objetivo 19 - Desenvolver duas atividades, por ano letivo, que integrem alunos do pré-escolar, do Ensino Básico e/ou Ensino Secundário, com proximidade de 

transição, ano de escolaridade ou de estabelecimento. 

 
 

E. B. da 

Estação 

31 Atividade de 

encerramento do ano 

letivo - Pré-Escolar 

As diferentes turmas irão 

presentear a comunidade 

educativa com algumas 

apresentações e no final 

será entregue aos 

Promover o convívio entre 

os ciclos. Promover a 

relação escola-família. 

Interna Ed. Social Convívio Margarida 

Maria Sardo 

Lopes de 

Sousa 

Sampaio 

http://paa.pt/gestao/ver2.asp?ref=29
http://paa.pt/gestao/ver2.asp?ref=30
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finalistas dos dois ciclos 

os diplomas. 

Articulação com o Projeto educativo do Agrupamento 

 
Meta específica 6 - Articulação entre ciclos. 

 

Objetivo 19 - Desenvolver duas atividades, por ano letivo, que integrem alunos do pré-escolar, do Ensino Básico e/ou Ensino Secundário, com proximidade de 

transição, ano de escolaridade ou de estabelecimento. 

 
 

E. B. da 

Estação 

32 Atividades de 

Animação e de Apoio 

à Família - Pré-escolar 

Assegurar o período de 

prolongamento e de 

apoio à família 

desenvolvendo, com as 

crianças, atividades 

essencialmente lúdicas. 

Desenvolver atividades 

ludico/expressivas. 

Interna Ed. Social AAAF Carla de Jesus 

Costa Neto 

Articulação com o Projeto educativo do Agrupamento 

 
Meta específica 28 - Promoção de tempos com qualidade, para ocupação dos alunos após atividade letiva. 

 

Objetivo 95 - Valorizar e supervisionar tempos lúdicos diversificados para ocupação dos alunos após atividade letiva. 

 
 

E. B. da 

Estação 

33 Projeto "Sobe" (Saúde 

oral e Bibliotecas 

escolares) - Pré-

escolar 

Sensibilizar 

Pais/Encarregados de 

Educação para a 

aplicação do protejo. 

Escovagem dos dentes 

dos grupos com o KIT 

oferecido. 

Promover a tomada de 

consciência da saúde oral 

para o bem estar da criança. 

Envolver as famílias na 

promoção da saúde oral. 

Interna Ed. Para a saúde Projeto Carla de Jesus 

Costa Neto 

Articulação com o Projeto educativo do Agrupamento 

 
Meta específica 23 - Reforço da interação com o meio aproveitando sinergias mútuas. 

 

Objetivo 73 - Manter e implementar protocolos e parcerias com instituições e entidades de referência em áreas como o ensino, a saúde, a cultura, a ciência e o lazer. 

Objetivo 75 - Estabelecer parcerias de cooperação com diversas entidades da comunidade em projetos partilhados. 

 
 

E. B. da 

Estação 

34 Atividades Lúdico 

Expressivas 

Os alunos desenvolverão 

atividades ligadas às 

Promoção da escola a 

tempo inteiro. Desenvolver 

Interna Ed. Artística AEC Arminda 

Maria Gomes 

http://paa.pt/gestao/ver2.asp?ref=32
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artes e expressões 

plásticas. 

nos alunos competências 

artísticas. 

Ferreira 

Articulação com o Projeto educativo do Agrupamento 

 
Meta específica 10 - Valorização da Arte e o Desporto na educação e ensino. 

 

Objetivo 40 - Valorizar as Atividades Extra Curriculares nos vários ciclos de ensino. 

 
 

E. B. da 

Estação 

35 Atividade Física e 

Desportiva 

Nesta atividade os 

alunos desenvolverão 

atividade Física e 

Motoras 

Promoção do desporto e da 

atividade desportiva. 

Interna Ed. Desportiva AEC Arminda 

Maria Gomes 

Ferreira 

Articulação com o Projeto educativo do Agrupamento 

 
Meta específica 10 - Valorização da Arte e o Desporto na educação e ensino. 

 

Objetivo 40 - Valorizar as Atividades Extra Curriculares nos vários ciclos de ensino. 

 
 

E. B. da 

Estação 

36 Ensino da Música Os alunos desenvolvem 

atividades 

lúdicas/musicais de 

acordo com a 

planificação elaborada. 

Promover o interesse nos 

alunos pela expressão 

musical com o intuito de 

desenvolver as aptidões 

artísticas. 

Interna Ed. Musical AEC Arminda 

Maria Gomes 

Ferreira 

Articulação com o Projeto educativo do Agrupamento 

 
Meta específica 10 - Valorização da Arte e o Desporto na educação e ensino. 

 

Objetivo 40 - Valorizar as Atividades Extra Curriculares nos vários ciclos de ensino. 

 
 

E. B. da 

Estação 

37 PRESSE Implementar atividades 

no âmbito do Programa 

de Educação para a 

Saúde e Educação 

Sexual. 

Adquirir competências e 

promover valores 

fundamentais à vivência da 

sexualidade de forma 

responsável. 

Interna Ed. Para a saúde Formação 

contínua 

Arminda 

Maria Gomes 

Ferreira 

Articulação com o Projeto educativo do Agrupamento 
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Meta específica 18 - Desenvolver competências nos alunos que lhes permitam escolhas informadas e seguras no campo da saúde e da sexualidade. 

 

Objetivo 57 - Implementar no mínimo três atividades no âmbito da Promoção da Educação para a Saúde e Educação Sexual, por ano letivo. 

 
 

E. B. da 

Estação 

38 PASSE - Programa 

Alimentação Saudável 

em Saúde Escolar 

(EA1) 

Os alunos irão 

desenvolver atividades 

no âmbito da Educação 

Alimentar, Promoção da 

Saúde e da Expressão e 

Educação Física e 

Motora, Musical e 

Dramática. 

Desenvolver atividades 

promotoras de saúde 

baseadas nas 5 dimensões 

das escolas promotoras de 

saúde: organizacional, 

curricular, psicossocial, 

ecológica e comunitárias. 

Interna Ed. Para a saúde Projeto Arminda 

Maria Gomes 

Ferreira 

Articulação com o Projeto educativo do Agrupamento 

 
Meta específica 7 - Promoção da diferenciação pedagógica e a diversidade. 

 

Objetivo 26 - Integrar os diferentes saberes dando significado às aprendizagens realizadas, através do desenvolvimento de abordagens interdisciplinares e da 

articulação dos conteúdos disciplinares. 

 

 
Meta específica 23 - Reforço da interação com o meio aproveitando sinergias mútuas. 

 

Objetivo 75 - Estabelecer parcerias de cooperação com diversas entidades da comunidade em projetos partilhados. 

 
 

E. B. da 

Estação 

39 Atividades Ludico-

Expressivas 

Os alunos desenvolverão 

atividades ligadas às 

artes e expressões. 

Promoção das atividades 

plásticas. Promoção das 

atividades expressivas. 

Interna Ed. Artística AEC Manuel 

Joaquim dos 

Santos 

Azevedo 

Articulação com o Projeto educativo do Agrupamento 

 
Meta específica 10 - Valorização da Arte e o Desporto na educação e ensino. 

 

Objetivo 40 - Valorizar as Atividades Extra Curriculares nos vários ciclos de ensino. 

 
 

E. B. da 

Estação 

40 Atividade Física e 

Desportiva 

Nesta atividade os 

alunos desenvolverão 

atividade Física e 

Promoção do desporto e da 

atividade desportiva. 

Interna Ed. Desportiva AEC Manuel 

Joaquim dos 

Santos 

http://paa.pt/gestao/ver2.asp?ref=38
http://paa.pt/gestao/ver2.asp?ref=39
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Motoras Azevedo 

Articulação com o Projeto educativo do Agrupamento 

 
Meta específica 10 - Valorização da Arte e o Desporto na educação e ensino. 

 

Objetivo 40 - Valorizar as Atividades Extra Curriculares nos vários ciclos de ensino. 

 
 

E. B. da 

Estação 

41 Ensino da Música Realização de atividades 

musicais. 

Promover o gosto pela 

música. Promover o gosto 

pelo canto. 

Interna Ed. Musical AEC Manuel 

Joaquim dos 

Santos 

Azevedo 

Articulação com o Projeto educativo do Agrupamento 

 
Meta específica 10 - Valorização da Arte e o Desporto na educação e ensino. 

 

Objetivo 40 - Valorizar as Atividades Extra Curriculares nos vários ciclos de ensino. 

 
 

E. B. da 

Estação 

42 PRESSE Atividades no âmbito da 

Educação para a 

Sexualidade dos alunos 

do 1º ciclo. Estas 

atividades estão inseridas 

na disciplina de Oferta 

Complementar, tendo 

por base o PRESSE - 

Programa Regional de 

Educação Sexual em 

Saúde Escolar. 

Conhecer e valorizar o 

corpo; Reconhecer a 

identidade sexual e papel de 

género; identificar relações 

interpessoais e conhecer a 

reprodução humana. 

Interna Ed. Para a saúde Formação 

contínua 

Manuel 

Joaquim dos 

Santos 

Azevedo 

Articulação com o Projeto educativo do Agrupamento 

 
Meta específica 18 - Desenvolver competências nos alunos que lhes permitam escolhas informadas e seguras no campo da saúde e da sexualidade. 

 

Objetivo 57 - Implementar no mínimo três atividades no âmbito da Promoção da Educação para a Saúde e Educação Sexual, por ano letivo. 

 
 

E. B. da 

Estação 

43 PASSE - Programa 

Alimentação Saudável 

em Saúde Escolar 

Os alunos irão 

desenvolver atividades 

no âmbito da Educação 

Desenvolver atividades 

promotoras de saúde 

baseadas nas 5 dimensões 

Interna Ed. Para a saúde Projeto Manuel 

Joaquim dos 

Santos 

http://paa.pt/gestao/ver2.asp?ref=41
http://paa.pt/gestao/ver2.asp?ref=42
http://paa.pt/gestao/ver2.asp?ref=43
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(EA1) Alimentar, Promoção da 

Saúde e da Expressão e 

Educação Física e 

Motora, Musical e 

Dramática. 

das escolas promotoras de 

saúde: organizacional, 

curricular, psicossocial, 

ecológica e comunitárias. 

Azevedo 

Articulação com o Projeto educativo do Agrupamento 

 
Meta específica 7 - Promoção da diferenciação pedagógica e a diversidade. 

 

Objetivo 26 - Integrar os diferentes saberes dando significado às aprendizagens realizadas, através do desenvolvimento de abordagens interdisciplinares e da 

articulação dos conteúdos disciplinares. 

 

 
Meta específica 23 - Reforço da interação com o meio aproveitando sinergias mútuas. 

 

Objetivo 75 - Estabelecer parcerias de cooperação com diversas entidades da comunidade em projetos partilhados. 

 
 

E. B. da 

Estação 

44 Atividade Física e 

Desportiva 

Nesta atividade os 

alunos desenvolverão 

atividade Física e 

Motoras 

Promoção da escola a 

tempo inteiro; 

Interna Ed. Desportiva AEC José Ferreira 

Gonçalves da 

Cruz 

Articulação com o Projeto educativo do Agrupamento 

 
Meta específica 10 - Valorização da Arte e o Desporto na educação e ensino. 

 

Objetivo 40 - Valorizar as Atividades Extra Curriculares nos vários ciclos de ensino. 

 
 

E. B. da 

Estação 

45 Ensino da Música Os alunos desenvolvem 

nestas aulas atividades 

ligadas ao ensino da 

música. 

Promoção da escola a 

tempo inteiro. 

Interna Ed. Musical AEC José Ferreira 

Gonçalves da 

Cruz 

Articulação com o Projeto educativo do Agrupamento 

 
Meta específica 10 - Valorização da Arte e o Desporto na educação e ensino. 

 

Objetivo 40 - Valorizar as Atividades Extra Curriculares nos vários ciclos de ensino. 

 
 

http://paa.pt/gestao/ver2.asp?ref=44
http://paa.pt/gestao/ver2.asp?ref=45
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E. B. da 

Estação 

46 PRESSE Implementar atividades 

no âmbito do Programa 

de Educação para a 

Saúde e Educação 

Sexual. 

Adquirir competências e 

promover valores 

fundamentais à vivência da 

sexualidade de forma 

responsável. 

Interna Ed. Para a saúde Formação 

contínua 

José Ferreira 

Gonçalves da 

Cruz 

Articulação com o Projeto educativo do Agrupamento 

 
Meta específica 18 - Desenvolver competências nos alunos que lhes permitam escolhas informadas e seguras no campo da saúde e da sexualidade. 

 

Objetivo 57 - Implementar no mínimo três atividades no âmbito da Promoção da Educação para a Saúde e Educação Sexual, por ano letivo. 

 
 

E. B. da 

Estação 

47 PASSE - Programa 

Alimentação Saudável 

em Saúde Escolar 

(EA1) 

Os alunos irão 

desenvolver atividades 

no âmbito da Educação 

Alimentar, Promoção da 

Saúde e da Expressão e 

Educação Física e 

Motora, Musical e 

Dramática. 

Desenvolver atividades 

promotoras de saúde 

alimentar. 

Interna Ed. Para a saúde Projeto José Ferreira 

Gonçalves da 

Cruz 

Articulação com o Projeto educativo do Agrupamento 

 
Meta específica 7 - Promoção da diferenciação pedagógica e a diversidade. 

 

Objetivo 26 - Integrar os diferentes saberes dando significado às aprendizagens realizadas, através do desenvolvimento de abordagens interdisciplinares e da 

articulação dos conteúdos disciplinares. 

 

 
Meta específica 23 - Reforço da interação com o meio aproveitando sinergias mútuas. 

 

Objetivo 75 - Estabelecer parcerias de cooperação com diversas entidades da comunidade em projetos partilhados. 

 
 

E. B. da 

Estação 

48 Atividade Física e 

Desportiva 

Nesta atividade os 

alunos desenvolverão 

atividade Física e 

Motoras 

Promoção da escola a 

tempo inteiro; 

Interna Ed. Desportiva AEC Liseta 

Gonçalves 

Moreira 

Articulação com o Projeto educativo do Agrupamento 

 
Meta específica 10 - Valorização da Arte e o Desporto na educação e ensino. 

http://paa.pt/gestao/ver2.asp?ref=46
http://paa.pt/gestao/ver2.asp?ref=47
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Objetivo 40 - Valorizar as Atividades Extra Curriculares nos vários ciclos de ensino. 

 
 

E. B. da 

Estação 

49 Ensino da Música Os alunos desenvolvem 

atividades 

lúdicas/musicais de 

acordo com a 

planificação elaborada. 

Promover o interesse nos 

alunos pela expressão 

musical com o intuito de 

desenvolver as aptidões 

artísticas. 

Interna Ed. Musical AEC Liseta 

Gonçalves 

Moreira 

Articulação com o Projeto educativo do Agrupamento 

 
Meta específica 10 - Valorização da Arte e o Desporto na educação e ensino. 

 

Objetivo 40 - Valorizar as Atividades Extra Curriculares nos vários ciclos de ensino. 

 
 

E. B. da 

Estação 

50 PRESSE Atividades no âmbito da 

Educação para a 

Sexualidade dos alunos 

do 1º ciclo. Estas 

atividades estão inseridas 

na disciplina de Oferta 

Complementar, tendo 

por base o PRESSE - 

Programa Regional de 

Educação Sexual em 

Saúde Escolar. 

Conhecer e valorizar o 

corpo; Reconhecer a 

identidade sexual e papel de 

género; identificar relações 

interpessoais e conhecer a 

reprodução humana. 

Interna Ed. Para a saúde Formação 

contínua 

Liseta 

Gonçalves 

Moreira 

Articulação com o Projeto educativo do Agrupamento 

 
Meta específica 18 - Desenvolver competências nos alunos que lhes permitam escolhas informadas e seguras no campo da saúde e da sexualidade. 

 

Objetivo 57 - Implementar no mínimo três atividades no âmbito da Promoção da Educação para a Saúde e Educação Sexual, por ano letivo. 

 
 

E. B. da 

Estação 

51 PASSE - Programa 

Alimentação Saudável 

em Saúde Escolar 

(EA1) 

Os alunos irão 

desenvolver atividades 

no âmbito da Educação 

Alimentar, Promoção da 

Saúde e da Expressão e 

Educação Física e 

Desenvolver atividades 

promotoras de saúde 

baseadas nas 5 dimensões 

das escolas promotoras de 

saúde: organizacional, 

curricular, psicossocial, 

Interna Ed. Para a saúde Projeto Liseta 

Gonçalves 

Moreira 

http://paa.pt/gestao/ver2.asp?ref=49
http://paa.pt/gestao/ver2.asp?ref=50
http://paa.pt/gestao/ver2.asp?ref=51
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Motora, Musical e 

Dramática. 

ecológica e comunitárias. 

Articulação com o Projeto educativo do Agrupamento 

 
Meta específica 7 - Promoção da diferenciação pedagógica e a diversidade. 

 

Objetivo 26 - Integrar os diferentes saberes dando significado às aprendizagens realizadas, através do desenvolvimento de abordagens interdisciplinares e da 

articulação dos conteúdos disciplinares. 

 

 
Meta específica 23 - Reforço da interação com o meio aproveitando sinergias mútuas. 

 

Objetivo 75 - Estabelecer parcerias de cooperação com diversas entidades da comunidade em projetos partilhados. 

 
 

E. B. da 

Estação 

52 Clube de Proteção 

Cívil 

Criação de rotinas de 

comportamento e de 

atuação em caso de 

sinistro. Responder 

adequadamente a uma 

situação de emergência, 

abandonando o local de 

perigo.de emergência. 

Desenvolver e reforçar uma 

cultura de segurança, 

promovendo uma cidadania 

ativa e participativa. 

Promover atitudes e 

comportamentos adequados 

em situações de 

emergência. 

Interna Desenvolvimento 

pessoal e 

profissional 

Prática simulada José Ferreira 

Gonçalves da 

Cruz 

Articulação com o Projeto educativo do Agrupamento 

 
Meta específica 6 - Articulação entre ciclos. 

 

Objetivo 18 - Concretizar quatro projetos/atividades aglutinadoras que integrem o pré-escolar e/ou um ou mais ciclos e/ou secundário. 

 

 
Meta específica 7 - Promoção da diferenciação pedagógica e a diversidade. 

 

Objetivo 20 - Valorizar as Orientações Curriculares para a Educação Pré-escolar e as respetivas metas na organização de uma pedagogia estruturada respeitando o 

carater lúdico. 

Objetivo 26 - Integrar os diferentes saberes dando significado às aprendizagens realizadas, através do desenvolvimento de abordagens interdisciplinares e da 

articulação dos conteúdos disciplinares. 

 
 

E. B. da 

Estação 

54 Componente de Apoio 

à Família -1ºciclo 

Atividades realizadas por 

monitoras contratadas 

Responder às necessidades 

da família 

Interna Ed. Social CAF José Ferreira 

Gonçalves da 

http://paa.pt/gestao/ver2.asp?ref=52
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pela Associação de Pais 

da Escola Básica de 

Estação, destinadas a 

apoiar as famílias fora 

das atividades escolares. 

Cruz 

Articulação com o Projeto educativo do Agrupamento 

 
Meta específica 28 - Promoção de tempos com qualidade, para ocupação dos alunos após atividade letiva. 

 

Objetivo 95 - Valorizar e supervisionar tempos lúdicos diversificados para ocupação dos alunos após atividade letiva. 

 
 

E. B. da 

Estação 

452 Passezinho - Pré-

escolar 

As crianças vão poder 

experimentar de forma 

pedagógica mas 

simultâneamente muito 

lúdica, alimentos, refletir 

sobre a sua importância 

para a saúde e bem estar, 

assim como incutir 

hábitos saudáveis 

(alimentares, cuidados 

de higiene e saúde...) 

- Fomentar hábitos de 

higiene e saúde; - Promover 

hábitos alimentares 

saudáveis; - Favorecer 

experiências diversificadas 

no âmbito dos cuidados de 

saúde de forma lúdica. 

Interna Ed. Para a saúde Projeto Margarida 

Maria Sardo 

Lopes de 

Sousa 

Sampaio 

Articulação com o Projeto educativo do Agrupamento 

 
Meta específica 7 - Promoção da diferenciação pedagógica e a diversidade. 

 

Objetivo 20 - Valorizar as Orientações Curriculares para a Educação Pré-escolar e as respetivas metas na organização de uma pedagogia estruturada respeitando o 

carater lúdico. 

Objetivo 25 - Implementar estratégias diversificadas de acordo com aprendizagens prévias, ritmos, necessidades e desempenhos individuais, de modo a aumentar o 

sucesso escolar. 

 

 
Meta específica 18 - Desenvolver competências nos alunos que lhes permitam escolhas informadas e seguras no campo da saúde e da sexualidade. 

 

Objetivo 57 - Implementar no mínimo três atividades no âmbito da Promoção da Educação para a Saúde e Educação Sexual, por ano letivo. 

 

 
Meta específica 23 - Reforço da interação com o meio aproveitando sinergias mútuas. 

 

http://paa.pt/gestao/ver2.asp?ref=452
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Objetivo 73 - Manter e implementar protocolos e parcerias com instituições e entidades de referência em áreas como o ensino, a saúde, a cultura, a ciência e o lazer. 

Objetivo 74 - Manter a adesão aos programas nacionais/regionais em vigor envolvendo 70% das turmas. 

 
 

E. B. da 

Estação 

453 Leitura em Vai e Vem 

(Plano Nacional de 

Leitura) 

Leitura em Vai e Vem, é 

um projeto do Plano 

Nacional de Leitura para 

o Pré escolar, que 

promove a leitura em 

família. Vai ser realizada 

semanalmente com um 

número estipulado de 

crianças da sala, que vão 

levar para casa uma 

história e uma folha de 

registo para elaborar 

junto com a família. 

Serão enviados também 

para casa vários 

documentos 

informativos que têm 

como objetivo 

sensibilizar para a 

importância dos livros. 

-Estimular na criança o 

gosto pelos livros; - Criar e 

valorizar práticas 

pedagógicas que 

possibilitem a descoberta 

do prazer da leitura; -

Promover a leitura em 

contexto familiar; -

Valorizar a leitura como um 

meio de informação de 

transmissão do saber e da 

cultura; -Estabelecer 

parcerias que proporcionem 

momentos de aquisição de 

competências no domínio 

da expressão oral e escrita; 

-Contribuir na aquisição de 

um espírito crítico e na 

interiorização de valores 

que promovam a cidadania. 

Interna Ed. Literária Projeto Margarida 

Maria Sardo 

Lopes de 

Sousa 

Sampaio 

Articulação com o Projeto educativo do Agrupamento 

 
Meta específica 7 - Promoção da diferenciação pedagógica e a diversidade. 

 

Objetivo 25 - Implementar estratégias diversificadas de acordo com aprendizagens prévias, ritmos, necessidades e desempenhos individuais, de modo a aumentar o 

sucesso escolar. 

 

 
Meta específica 23 - Reforço da interação com o meio aproveitando sinergias mútuas. 

 

Objetivo 75 - Estabelecer parcerias de cooperação com diversas entidades da comunidade em projetos partilhados. 

 
 

E. B. da 

Estação 

454 Plano Nacional de 

Leitura 

Realização de atividades 

pedagógicas e reflexões 

temáticas, acerca da 

importância de uma 

- Fomentar hábitos de 

higiene e saúde; - Promover 

hábitos alimentares 

saudáveis; - Favorecer 

Interna Ed. Para a saúde Projeto Liseta 

Gonçalves 

Moreira 

http://paa.pt/gestao/ver2.asp?ref=453
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alimentação saudável 

para saúde e bem estar. 

Vivenciar hábitos 

saudáveis (alimentares, 

cuidados de higiene e 

saúde...) 

experiências diversificadas 

no âmbito dos cuidados de 

saúde, com recurso a 

atividades lúdicas. 

Articulação com o Projeto educativo do Agrupamento 

 
Meta específica 23 - Reforço da interação com o meio aproveitando sinergias mútuas. 

 

Objetivo 73 - Manter e implementar protocolos e parcerias com instituições e entidades de referência em áreas como o ensino, a saúde, a cultura, a ciência e o lazer. 

Objetivo 75 - Estabelecer parcerias de cooperação com diversas entidades da comunidade em projetos partilhados. 

 
 

E. B. da 

Estação 

455 Visita de Estudo ao 

Museu dos 

Descobrimentos - 

Porto. WORLD OF 

DISCOVERIES 

WORLD OF 

DISCOVERIES Os 

alunos farão uma visita 

guiada. Museu Interativo 

e Parque Temático que 

reconstrói a fantástica 

odisseia dos navegadores 

portugueses, que 

cruzaram oceanos à 

descoberta de um mundo 

desconhecido 

Conhecer a História de 

Portugal dos 

Descobrimentos. 

Visualização da 

reconstrução da odisseia 

dos navegadores 

portugueses, que cruzaram 

oceanos à descoberta de um 

mundo desconhecido. 

Saída Ed. Histórica Visita de estudo Liseta 

Gonçalves 

Moreira 

Articulação com o Projeto educativo do Agrupamento 

 
Meta específica 9 - Promoção de práticas de metodologias ativas e experimentais. 

 

Objetivo 32 - Dinamizar atividades que conduzam à consolidação e/ou à ampliação de conhecimentos científicos, tornando os conteúdos programáticos mais 

significativos. 

Objetivo 33 - Dinamizar iniciativas, visitas de estudo e exposições, que contribuam para o enriquecimento cultural/artístico dos alunos. 

 
 

E. B. da 

Estação 

456 Visita de Estudo ao 

Centro de Ciência 

Viva de Vila do 

Conde 

Os alunos irão visualizar 

um pequeno filme sobre 

a água no corpo humano 

e no sangue. Haverá 

também uma exposição 

guiada onde demonstra a 

importância da água e do 

Desenvolver na criança a 

curiosidade sobre o corpo 

humano Aprofundar 

saberes relativamente ao 

corpo humano Sensibilizar 

o aluno para a importância 

da água no corpo humano. 

Saída Ed. Para a saúde Visita de estudo José Ferreira 

Gonçalves da 

Cruz 

http://paa.pt/gestao/ver2.asp?ref=455
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sangue para o corpo 

humano. 

Articulação com o Projeto educativo do Agrupamento 

 
Meta específica 9 - Promoção de práticas de metodologias ativas e experimentais. 

 

Objetivo 31 - Dinamizar atividades que promovam o desenvolvimento do espírito crítico, da curiosidade e da literacia científicas. 

Objetivo 32 - Dinamizar atividades que conduzam à consolidação e/ou à ampliação de conhecimentos científicos, tornando os conteúdos programáticos mais 

significativos. 

Objetivo 33 - Dinamizar iniciativas, visitas de estudo e exposições, que contribuam para o enriquecimento cultural/artístico dos alunos. 

Objetivo 34 - Valorizar as várias aprendizagens e vivências dos alunos realizadas em diversos contextos, integrando-as na sala de aula. 

 
 

E. B. da 

Estação 

457 Visita de estudo de 1º 

Ano. 

Os alunos participarão 

numa visita ao jardim 

Zoológico da Maia. 

Desenvolver boas práticas 

ambientais. Promover o 

contacto com os seres 

vivos. 

Saída Ed. Ambiental Visita de estudo Arminda 

Maria Gomes 

Ferreira 

Articulação com o Projeto educativo do Agrupamento 

 
Meta específica 9 - Promoção de práticas de metodologias ativas e experimentais. 

 

Objetivo 32 - Dinamizar atividades que conduzam à consolidação e/ou à ampliação de conhecimentos científicos, tornando os conteúdos programáticos mais 

significativos. 

Objetivo 33 - Dinamizar iniciativas, visitas de estudo e exposições, que contribuam para o enriquecimento cultural/artístico dos alunos. 

 
 

E. B. da 

Estação 

458 Planetário do Porto 

(Centro de Ciência 

Viva) - Visita de 

estudo de 2º ano. 

Os alunos visitarão o 

planetário do Porto e 

assistirão a uma viagem 

pelo sistema solar. 

Conhecer os planetas do 

sistema solar. Identificar a 

ordem dos planetas no 

sistema solar. 

Saída Ed. Científica Visita de estudo Manuel 

Joaquim dos 

Santos 

Azevedo 

Articulação com o Projeto educativo do Agrupamento 

 
Meta específica 9 - Promoção de práticas de metodologias ativas e experimentais. 

 

Objetivo 32 - Dinamizar atividades que conduzam à consolidação e/ou à ampliação de conhecimentos científicos, tornando os conteúdos programáticos mais 

significativos. 

Objetivo 33 - Dinamizar iniciativas, visitas de estudo e exposições, que contribuam para o enriquecimento cultural/artístico dos alunos. 

 
 

E. B. da 484 Hora do Conto e do Audição de um conto na Promoção de hábitos de Saída Ed. Literária Visita de estudo Margarida 

http://paa.pt/gestao/ver2.asp?ref=457
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Estação Saber - Pré-escolar Casa da Cultura. fruição cultural; Maria Sardo 

Lopes de 

Sousa 

Sampaio 

Articulação com o Projeto educativo do Agrupamento 

 
Meta específica 9 - Promoção de práticas de metodologias ativas e experimentais. 

 

Objetivo 33 - Dinamizar iniciativas, visitas de estudo e exposições, que contribuam para o enriquecimento cultural/artístico dos alunos. 

Objetivo 34 - Valorizar as várias aprendizagens e vivências dos alunos realizadas em diversos contextos, integrando-as na sala de aula. 

 
 

E. B. da 

Estação 

485 Hora do Conto e do 

Saber - Pré-escolar 

Audição de um conto na 

Casa da Cultura. 

Promoção de hábitos de 

fruição cultural; 

Saída Ed. Literária Visita de estudo Carla de Jesus 

Costa Neto 

Articulação com o Projeto educativo do Agrupamento 

 
Meta específica 9 - Promoção de práticas de metodologias ativas e experimentais. 

 

Objetivo 33 - Dinamizar iniciativas, visitas de estudo e exposições, que contribuam para o enriquecimento cultural/artístico dos alunos. 

Objetivo 34 - Valorizar as várias aprendizagens e vivências dos alunos realizadas em diversos contextos, integrando-as na sala de aula. 

 
 

E. B. da 

Estação 

486 Projeto Integrado de 

Educação para a 

Ciência. 

Realização de 

experiências no pré-

escolar. 

Promover a literacia 

cientifica. Desenvolver o 

gosto pela ciência. 

Incentivar a 

experimentação. Despertar 

a curiosidade,o gosto ,o 

sentido de observação do 

mundo à sua volta e o 

interesse das crianças para 

fenómenos no seu 

quotidiano. 

Interna Ed. Científica Projeto Margarida 

Maria Sardo 

Lopes de 

Sousa 

Sampaio 

Articulação com o Projeto educativo do Agrupamento 

 
Meta específica 9 - Promoção de práticas de metodologias ativas e experimentais. 

 

Objetivo 29 - Dinamizar Oficinas de Ciência Experimental. 

Objetivo 31 - Dinamizar atividades que promovam o desenvolvimento do espírito crítico, da curiosidade e da literacia científicas. 

Objetivo 32 - Dinamizar atividades que conduzam à consolidação e/ou à ampliação de conhecimentos científicos, tornando os conteúdos programáticos mais 

http://paa.pt/gestao/ver2.asp?ref=485
http://paa.pt/gestao/ver2.asp?ref=486
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significativos. 

Objetivo 33 - Dinamizar iniciativas, visitas de estudo e exposições, que contribuam para o enriquecimento cultural/artístico dos alunos. 

Objetivo 34 - Valorizar as várias aprendizagens e vivências dos alunos realizadas em diversos contextos, integrando-as na sala de aula. 

 
 

E. B. da 

Estação 

487 Hora do Conto e do 

Saber 

As crianças ouvem a 

narração de um conto e 

realizam atividades sobre 

o mesmo. 

Contactar com a literatura 

infantil de autores 

portugueses ou 

estrangeiros. 

Saída Ed. Literária Visita de estudo Arminda 

Maria Gomes 

Ferreira 

Articulação com o Projeto educativo do Agrupamento 

 
Meta específica 9 - Promoção de práticas de metodologias ativas e experimentais. 

 

Objetivo 31 - Dinamizar atividades que promovam o desenvolvimento do espírito crítico, da curiosidade e da literacia científicas. 

Objetivo 32 - Dinamizar atividades que conduzam à consolidação e/ou à ampliação de conhecimentos científicos, tornando os conteúdos programáticos mais 

significativos. 

 
 

E. B. da 

Estação 

562 Ida ao Circo As crianças irão assistir a 

uma atividade de Circo. 

Proporcionar aos alunos um 

ambiente diferente do seu 

dia a dia, assim como, 

diferentes formas de 

expressão artística. 

Saída Ed. Social Convívio José Ferreira 

Gonçalves da 

Cruz 

Articulação com o Projeto educativo do Agrupamento 

 
Meta específica 9 - Promoção de práticas de metodologias ativas e experimentais. 

 

Objetivo 33 - Dinamizar iniciativas, visitas de estudo e exposições, que contribuam para o enriquecimento cultural/artístico dos alunos. 

Objetivo 34 - Valorizar as várias aprendizagens e vivências dos alunos realizadas em diversos contextos, integrando-as na sala de aula. 

 

 
Meta específica 10 - Valorização da Arte e o Desporto na educação e ensino. 

 

Objetivo 39 - Promover a intervenção artística na comunidade escolar. 

 
 

E. B. da 

Estação 

598 Let's read! Os alunos irão ler livros 

em inglês, quer em 

contexto de sala de aula, 

quer em casa em 

Ouvir ler e ler obras de 

literatura e textos de língua 

inglesa. Desenvolver o 

gosto pelo livro. 

Saída Ed. Literária Projeto Vera Luísa 

Lopes 

Martins 

http://paa.pt/gestao/ver2.asp?ref=487
http://paa.pt/gestao/ver2.asp?ref=562
http://paa.pt/gestao/ver2.asp?ref=598
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conjunto com a família. 

Dessas leituras resultarão 

trabalhos alusivos às 

histórias lidas, que serão 

divulgados à 

comunidade escolar 

oportunamente. 

Decorrerá também uma 

feira do livro (English 

Book Fair), onde os 

alunos poderão adquirir 

e familiarizar-se com 

livros na língua inglesa 

adequados ao seu nível 

etário e linguístico. 

Desenvolver o gosto pela 

língua inglesa. Incentivar o 

gosto pela leitura por lazer 

e como complemento das 

aprendizagens. Aperfeiçoar 

o domínio da comunicação 

oral e escrita. Facilitar o 

acesso a livros em inglês 

para todos os níveis e 

idades. Divulgar trabalhos 

realizados no âmbito da 

leitura ao longo do ano 

letivo. Aproximar a língua 

inglesa das famílias dos 

alunos, que por vezes 

sentem dificuldades em 

apoiá-los nesta área. 

Articulação com o Projeto educativo do Agrupamento 

 
Meta específica 2 - Melhoria dos resultados escolares dos alunos. 

 

Objetivo 3 - Melhorar a taxa de transição no 4º ano, superando a média nacional. 

 

 
Meta específica 5 - Promoção do trabalho cooperativo dos docentes. 

 

Objetivo 17 - Promover, anualmente, 20% de atividades de articulação intra e/ou inter departamental, incluídas no Plano Anual de Atividades. 

 

 
Meta específica 7 - Promoção da diferenciação pedagógica e a diversidade. 

 

Objetivo 25 - Implementar estratégias diversificadas de acordo com aprendizagens prévias, ritmos, necessidades e desempenhos individuais, de modo a aumentar o 

sucesso escolar. 

Objetivo 26 - Integrar os diferentes saberes dando significado às aprendizagens realizadas, através do desenvolvimento de abordagens interdisciplinares e da 

articulação dos conteúdos disciplinares. 

 

 
Meta específica 9 - Promoção de práticas de metodologias ativas e experimentais. 

 

Objetivo 31 - Dinamizar atividades que promovam o desenvolvimento do espírito crítico, da curiosidade e da literacia científicas. 
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Objetivo 32 - Dinamizar atividades que conduzam à consolidação e/ou à ampliação de conhecimentos científicos, tornando os conteúdos programáticos mais 

significativos. 

Objetivo 33 - Dinamizar iniciativas, visitas de estudo e exposições, que contribuam para o enriquecimento cultural/artístico dos alunos. 

Objetivo 34 - Valorizar as várias aprendizagens e vivências dos alunos realizadas em diversos contextos, integrando-as na sala de aula. 

Objetivo 35 - Desenvolver e divulgar aspetos culturais e civilizacionais das línguas estrangeiras. 

 

 
Meta específica 10 - Valorização da Arte e o Desporto na educação e ensino. 

 

Objetivo 39 - Promover a intervenção artística na comunidade escolar. 

 

 
Meta específica 23 - Reforço da interação com o meio aproveitando sinergias mútuas. 

 

Objetivo 75 - Estabelecer parcerias de cooperação com diversas entidades da comunidade em projetos partilhados. 

 

 
Meta específica 24 - Aumento do envolvimento no percurso escolar por parte dos alunos e dos pais e encarregados de educação. 

 

Objetivo 80 - Promover a imagem da escola junto da comunidade, de modo a que seja reconhecido o seu papel como parceira no desenvolvimento social e cultural 

da comunidade envolvente. 

 

 
Meta específica 26 - Melhoria do ambiente escolar, dentro e fora das salas de aula. 

 

Objetivo 90 - Organizar atividades promotoras de um ambiente escolar mais inclusivo. 

Objetivo 91 - Desenvolver projetos/iniciativas que contribuam para a melhoria e valorização dos espaços escolares. 

 

 
Meta específica 27 - Melhoria das condições tecnológicas de apoio ao serviço educativo. 

 

Objetivo 94 - Dinamizar a página Web do agrupamento, promovendo as diferentes atividades/iniciativas que envolvam a comunidade escolar. 

 
 

E. B. da 

Estação 

612 Contos sem pontos Dramatização de textos 

de obras selewcionadas 

da Educação 

Literária/Plano Nacional 

de Leitura em conjunto 

com a companhia de 

Desenvolver a criatividade, 

o espírito crítico, a 

autonomia e o sentido de 

responsabilidade. Promover 

o trabalho em equipa, o 

espírito de partilha e o 

Interna Ed. Artística Projeto José Ferreira 

Gonçalves da 

Cruz 

http://paa.pt/gestao/ver2.asp?ref=612


Página 193 de 451 

teatro do Bolhão " À 

barca, à barca". 

respeito pelas normas 

básicas de convivência em 

grupo. 

Articulação com o Projeto educativo do Agrupamento 

 
Meta específica 10 - Valorização da Arte e o Desporto na educação e ensino. 

 

Objetivo 39 - Promover a intervenção artística na comunidade escolar. 

 

 
Meta específica 26 - Melhoria do ambiente escolar, dentro e fora das salas de aula. 

 

Objetivo 90 - Organizar atividades promotoras de um ambiente escolar mais inclusivo. 

Objetivo 91 - Desenvolver projetos/iniciativas que contribuam para a melhoria e valorização dos espaços escolares. 

 
 

E. B. da 

Estação 

656 Visita de Estudo a 

Aveiro. 

Os alunos do pré escolar 

visitarão a Funceramics 

e realizarão uma viagem 

de Moliceiro. 

Promover o convívio entre 

os alunos. Conhecer e 

explorar diferentes técnicas 

de expressão plástica. 

Conhecer o património 

cultural. 

Saída Ed. Artística Visita de estudo Carla de Jesus 

Costa Neto 

Articulação com o Projeto educativo do Agrupamento 

 
Meta específica 9 - Promoção de práticas de metodologias ativas e experimentais. 

 

Objetivo 32 - Dinamizar atividades que conduzam à consolidação e/ou à ampliação de conhecimentos científicos, tornando os conteúdos programáticos mais 

significativos. 

Objetivo 33 - Dinamizar iniciativas, visitas de estudo e exposições, que contribuam para o enriquecimento cultural/artístico dos alunos. 

 
 

E. B. da 

Estação 

671 Ação de 

Sensibilização Recicla 

se Souberes 

Todas as escolas vão 

poder suprir as suas 

necessidades 

relativamente à 

colocação de ecopontos, 

quer nas salas quer nos 

edifícios. 

- Implementar e monitorizar 

o processo de separação e 

valorização de residuos na 

escola; - sensibilizaçar o 

aluno para a problemática 

da reciclagem - 

Reaproveitar materiais de 

difícil decomposição; - 

Associar a reciclagem à 

Interna Ed. Ambiental Projeto José Ferreira 

Gonçalves da 

Cruz 

http://paa.pt/gestao/ver2.asp?ref=656
http://paa.pt/gestao/ver2.asp?ref=671
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questão ambiental. 

Articulação com o Projeto educativo do Agrupamento 

 
Meta específica 6 - Articulação entre ciclos. 

 

Objetivo 18 - Concretizar quatro projetos/atividades aglutinadoras que integrem o pré-escolar e/ou um ou mais ciclos e/ou secundário. 

 

 
Meta específica 20 - Promoção de valores de solidariedade. 

 

Objetivo 63 - Concretizar projetos promotores de solidariedade face à diferença. 

Objetivo 64 - Promover uma cultura de abertura ao meio local e ao mundo, alicerçada numa educação para a paz, solidariedade, saúde e ambiente. 

 
 

E. B. da 

Estação 

672 Reciclar é Ganhar 14 " 

Tampas de Plástico" 

Sensibilizar para a 

preservação da natureza 

Desenvolver a sensibilidade 

para a preservação do meio 

ambiente. Separar a maior 

quantidade de tampas de 

plástico por aluno. 

Interna Ed. Ambiental Concurso José Ferreira 

Gonçalves da 

Cruz 

Articulação com o Projeto educativo do Agrupamento 

 
Meta específica 6 - Articulação entre ciclos. 

 

Objetivo 18 - Concretizar quatro projetos/atividades aglutinadoras que integrem o pré-escolar e/ou um ou mais ciclos e/ou secundário. 

 
 

E. B. da 

Estação 

691 Visita de Estudo ao 

Parque das Camélias 

As crianças do Jardim de 

Infância irão plantar 

algumas árvores no 

Parque das Camélias. 

Sensibilizar para a 

preservação da flora 

existente no concelho; 

Promover o contacto com a 

natureza; Promover a 

consciência ambiental. 

Saída Ed. Ambiental Visita de estudo Margarida 

Maria Sardo 

Lopes de 

Sousa 

Sampaio 

Articulação com o Projeto educativo do Agrupamento 

 
Meta específica 7 - Promoção da diferenciação pedagógica e a diversidade. 

 

Objetivo 20 - Valorizar as Orientações Curriculares para a Educação Pré-escolar e as respetivas metas na organização de uma pedagogia estruturada respeitando o 

carater lúdico. 

 

http://paa.pt/gestao/ver2.asp?ref=672
http://paa.pt/gestao/ver2.asp?ref=691
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Meta específica 23 - Reforço da interação com o meio aproveitando sinergias mútuas. 

 

Objetivo 75 - Estabelecer parcerias de cooperação com diversas entidades da comunidade em projetos partilhados. 

 
 

E. B. da 

Estação 

699 Projeto À Bárca À 

Bárca tema- Limpa 

Palavras 

Levar os alunos a assistir 

a uma peça de teatro- 

Limpa Palavras 

Compreender a linguagem 

do teatro Explorar os sons 

do corpo como objetos 

sonoros expressivos; 

Alargar os interesses e 

proporcionar outras 

vivências. 

Saída Ed. Artística Projeto José Ferreira 

Gonçalves da 

Cruz 

Articulação com o Projeto educativo do Agrupamento 

 
Meta específica 10 - Valorização da Arte e o Desporto na educação e ensino. 

 

Objetivo 39 - Promover a intervenção artística na comunidade escolar. 

 
 

E. B. da 

Estação 

700 Festival de Teatro da 

Trofa: Musical "A 

Formigável Cigarra" 

Levar os alunos a assistir 

ao Musical: "A 

Formigável Cigarra". 

Compreender a linguagem 

musical; Explorar os sons 

do corpo como objetos 

sonoros expressivos; 

Apreciar momentos 

Musicais Expressivos. 

Alargar os interesses e 

proporcionar outras 

vivências. 

Saída Ed. Artística Projeto José Ferreira 

Gonçalves da 

Cruz 

Articulação com o Projeto educativo do Agrupamento 

 
Meta específica 10 - Valorização da Arte e o Desporto na educação e ensino. 

 

Objetivo 39 - Promover a intervenção artística na comunidade escolar. 

 
 

E. B. da 

Estação 

751 Colónia Balnear As crianças do Jardim de 

Infância realizarão a 

Colónia Balnear na Praia 

do Pucinho em Vila Chã. 

Favorecer experiências 

diversificadas; Promover o 

contacto com a Natureza; 

Promover o convívio 

salutar entre as crianças e 

Saída Ed. Social Visita de estudo Margarida 

Maria Sardo 

Lopes de 

Sousa 

Sampaio 

http://paa.pt/gestao/ver2.asp?ref=699
http://paa.pt/gestao/ver2.asp?ref=700
http://paa.pt/gestao/ver2.asp?ref=751
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adultos em espaços 

externos à escola; 

Consolidar regras de 

convivência e entreajuda 

entre os pares. 

Articulação com o Projeto educativo do Agrupamento 

 
Meta específica 7 - Promoção da diferenciação pedagógica e a diversidade. 

 

Objetivo 20 - Valorizar as Orientações Curriculares para a Educação Pré-escolar e as respetivas metas na organização de uma pedagogia estruturada respeitando o 

carater lúdico. 

 

 
Meta específica 9 - Promoção de práticas de metodologias ativas e experimentais. 

 

Objetivo 33 - Dinamizar iniciativas, visitas de estudo e exposições, que contribuam para o enriquecimento cultural/artístico dos alunos. 

 
 

E. B. nº1 de 

Giesta 

426 Desfolhada Os alunos participarão 

numa desfolhada no 

recreio da escola. 

Contribuir para a 

preservação de usos, 

costumes e tradições desta 

época do ano. 

Interna Ed. Social Comemoração Maria 

Manuela 

Moreira da 

Silva 

Articulação com o Projeto educativo do Agrupamento 

 
Meta específica 9 - Promoção de práticas de metodologias ativas e experimentais. 

 

Objetivo 32 - Dinamizar atividades que conduzam à consolidação e/ou à ampliação de conhecimentos científicos, tornando os conteúdos programáticos mais 

significativos. 

Objetivo 33 - Dinamizar iniciativas, visitas de estudo e exposições, que contribuam para o enriquecimento cultural/artístico dos alunos. 

 

 
Meta específica 24 - Aumento do envolvimento no percurso escolar por parte dos alunos e dos pais e encarregados de educação. 

 

Objetivo 77 - Abrir, às famílias dos alunos, três iniciativas anuais do Agrupamento/ Estabelecimento de Educação e Ensino. 

Objetivo 79 - Promover momentos de encontro da comunidade que criem e reforcem elos entre os seus membros. 

Objetivo 80 - Promover a imagem da escola junto da comunidade, de modo a que seja reconhecido o seu papel como parceira no desenvolvimento social e cultural 

da comunidade envolvente. 

 
 

E. B. nº1 de 427 São Esta atividade decorrerá Proporcionar aos alunos um Interna Ed. Social Comemoração Maria Emília 

http://paa.pt/gestao/ver2.asp?ref=426
http://paa.pt/gestao/ver2.asp?ref=427
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Giesta Martinho/Magusto na escola da Giesta em 

articulação com o 

infantário da Giesta .Os 

alunos, à roda da 

fogueira, vão comer 

castanhas, cantar 

canções, adivinhas, 

provérbios e outras 

atividades relacionadas 

com o São Martinho. 

convívio harmonioso e 

reviver tradições. 

Pontes 

Martins Pires 

Articulação com o Projeto educativo do Agrupamento 

 
Meta específica 6 - Articulação entre ciclos. 

 

Objetivo 18 - Concretizar quatro projetos/atividades aglutinadoras que integrem o pré-escolar e/ou um ou mais ciclos e/ou secundário. 

 
 

E. B. nº1 de 

Giesta 

428 Carnaval Construção de máscaras 

de carnaval. Desfile 

pelas ruas da freguesia 

em trajes carnavalescos. 

Concentração no salão 

paroquial para assistir a 

um espetáculo circense 

em articulação com o 

infantário da Giesta. 

- Reconhecer o carnaval 

como época de convívio e 

festa; - Desenvolver o gosto 

pela área de expressão 

plástica; - Proporcionar aos 

alunos novas situações de 

aprendizagem fora do 

contexto de sala de aula. 

Saída Ed. Artística Comemoração Susana Maria 

Figueiredo 

Teixeira da 

Silva 

Articulação com o Projeto educativo do Agrupamento 

 
Meta específica 24 - Aumento do envolvimento no percurso escolar por parte dos alunos e dos pais e encarregados de educação. 

 

Objetivo 79 - Promover momentos de encontro da comunidade que criem e reforcem elos entre os seus membros. 

Objetivo 80 - Promover a imagem da escola junto da comunidade, de modo a que seja reconhecido o seu papel como parceira no desenvolvimento social e cultural 

da comunidade envolvente. 

 
 

E. B. nº1 de 

Giesta 

429 Encerramento do 2º 

período " Ida ao 

teatro" 

A comunidade escolar da 

EBnº1 de Giesta irá 

assistir a um teatro 

musical na Exponor " 

Vamos pintar o meu 

Planeta" 

Incutir o gosto pelas artes. 

Proporcionar aos alunos 

atividades lúdicas. 

Saída Ed. Social Outro Maria 

Manuela 

Moreira da 

Silva 

http://paa.pt/gestao/ver2.asp?ref=428
http://paa.pt/gestao/ver2.asp?ref=429
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Articulação com o Projeto educativo do Agrupamento 

 
Meta específica 9 - Promoção de práticas de metodologias ativas e experimentais. 

 

Objetivo 33 - Dinamizar iniciativas, visitas de estudo e exposições, que contribuam para o enriquecimento cultural/artístico dos alunos. 

 
 

E. B. nº1 de 

Giesta 

430 A minha nova escola Os alunos do infantário 

da Giesta vêm à escola 

da Giesta conhecer "a 

sua nova escola ". 

Conviver e conhecer novas 

realidades. 

Interna Ed. Social Convívio Susana Maria 

Figueiredo 

Teixeira da 

Silva 

Articulação com o Projeto educativo do Agrupamento 

 
Meta específica 6 - Articulação entre ciclos. 

 

Objetivo 18 - Concretizar quatro projetos/atividades aglutinadoras que integrem o pré-escolar e/ou um ou mais ciclos e/ou secundário. 

 
 

E. B. nº1 de 

Giesta 

432 Componente de Apoio 

à Família. 

A atividade decorrerá na 

sala do JI de Giesta e é 

dinamizada pela 

Associação de pais da 

Escola básica nº1 de 

Giesta e pela Associação 

de pais do JI de Giesta. 

Na Atividade de Apoio à 

Família realizar- se-ão 

jogos, música, expressão 

plástica. pintura, ... 

Promover a ação 

pedagógica, concertada 

entre os diversos parceiros 

educativos. Criar respostas 

pedagógicas adequadas às 

necessidades dos alunos e 

das suas famílias. 

Interna Ed. Social CAF Maria 

Manuela 

Moreira da 

Silva 

Articulação com o Projeto educativo do Agrupamento 

 
Meta específica 23 - Reforço da interação com o meio aproveitando sinergias mútuas. 

 

Objetivo 75 - Estabelecer parcerias de cooperação com diversas entidades da comunidade em projetos partilhados. 

 

 
Meta específica 28 - Promoção de tempos com qualidade, para ocupação dos alunos após atividade letiva. 

 

Objetivo 95 - Valorizar e supervisionar tempos lúdicos diversificados para ocupação dos alunos após atividade letiva. 

 

http://paa.pt/gestao/ver2.asp?ref=430
http://paa.pt/gestao/ver2.asp?ref=432
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E. B. nº1 de 

Giesta 

433 Exercício de 

evacuação 

O exercício de 

evacuação é o abandono 

de todos os alunos 

,funcionários e 

professores do seu local 

de trabalho e reuni-los 

num local pré-

definido,de forma rápida 

e segura,cumprindo 

plenamente as regras do 

Plano de Evacuação 

Geral da Escola . 

Desenvolver e reforçar uma 

cultura de segurança 

,promovendo uma 

cidadania ativa e 

participativa . Promover 

atitudes e comportamentos 

adequados em situações de 

emergência . 

Interna Ed. Social Formação 

contínua 

Maria Emília 

Pontes 

Martins Pires 

Articulação com o Projeto educativo do Agrupamento 

 
Meta específica 5 - Promoção do trabalho cooperativo dos docentes. 

 

Objetivo 17 - Promover, anualmente, 20% de atividades de articulação intra e/ou inter departamental, incluídas no Plano Anual de Atividades. 

 

 
Meta específica 9 - Promoção de práticas de metodologias ativas e experimentais. 

 

Objetivo 32 - Dinamizar atividades que conduzam à consolidação e/ou à ampliação de conhecimentos científicos, tornando os conteúdos programáticos mais 

significativos. 

 
 

E. B. nº1 de 

Giesta 

434 Assembleia de Escola Plenário de alunos, com 

debate sobre os assuntos 

previamente propostos 

em assembleia de turma, 

seguido de apresentação 

de estratégias de 

melhoria. 

Fomentar a consciência 

social e cidadania em 

ambiente escolar. 

Interna Ed. Social Palestra Susana Maria 

Figueiredo 

Teixeira da 

Silva 

Articulação com o Projeto educativo do Agrupamento 

 
Meta específica 17 - Garantir aos alunos momentos de autoavaliação indutores de autonomia e de co-responsabilização. 

 

Objetivo 53 - Promover a discussão de direitos e de deveres do Estatuto do Aluno em todas as turmas. 

 

 

http://paa.pt/gestao/ver2.asp?ref=433
http://paa.pt/gestao/ver2.asp?ref=434
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Meta específica 20 - Promoção de valores de solidariedade. 

 

Objetivo 62 - Integrar, na planificação de cada grupo/turma, uma ação anual de melhoria de qualidade da comunidade educativa, que valorize comportamentos 

cívicos. 

 
 

E. B. nº1 de 

Giesta 

435 PRESSE Esta atividade está 

inserida na componente 

do currículo de Oferta 

Complementar, onde são 

realizadas tarefas do 

caderno PRESSE, no 

âmbito das áreas 

temáticas propostas 

naquele caderno. 

Desenvolver nos alunos 

competências básicas no 

âmbito da promoção da 

educação para a saúde - 

Educação Sexual em meio 

escolar. 

Interna Ed. Para a saúde Projeto Susana Maria 

Figueiredo 

Teixeira da 

Silva 

Articulação com o Projeto educativo do Agrupamento 

 
Meta específica 18 - Desenvolver competências nos alunos que lhes permitam escolhas informadas e seguras no campo da saúde e da sexualidade. 

 

Objetivo 56 - Garantir que o Programa Regional de Educação Sexual em Saúde Escolar (PRESSE) é implementado efetivamente em todas as turmas. 

Objetivo 57 - Implementar no mínimo três atividades no âmbito da Promoção da Educação para a Saúde e Educação Sexual, por ano letivo. 

 
 

E. B. nº1 de 

Giesta 

436 PRESSE Esta atividade está 

inserida na componente 

do currículo de Oferta 

Complementar, onde são 

realizadas tarefas do 

caderno PRESSE, no 

âmbito das áreas 

temáticas propostas 

naquele caderno. 

Desenvolver nos alunos 

competências básicas no 

âmbito da promoção da 

educação para a saúde - 

Educação Sexual em meio 

escolar. 

Interna Ed. Para a saúde Projeto Maria Emília 

Pontes 

Martins Pires 

Articulação com o Projeto educativo do Agrupamento 

 
Meta específica 18 - Desenvolver competências nos alunos que lhes permitam escolhas informadas e seguras no campo da saúde e da sexualidade. 

 

Objetivo 56 - Garantir que o Programa Regional de Educação Sexual em Saúde Escolar (PRESSE) é implementado efetivamente em todas as turmas. 

Objetivo 57 - Implementar no mínimo três atividades no âmbito da Promoção da Educação para a Saúde e Educação Sexual, por ano letivo. 

 
 

E. B. nº1 de 437 PRESSE Esta atividade está Desenvolver nos alunos Interna Ed. Para a saúde Projeto Maria 

http://paa.pt/gestao/ver2.asp?ref=435
http://paa.pt/gestao/ver2.asp?ref=436
http://paa.pt/gestao/ver2.asp?ref=437
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Giesta inserida na componente 

do currículo de Oferta 

Complementar, onde são 

realizadas tarefas do 

caderno PRESSE, no 

âmbito das áreas 

temáticas propostas 

naquele caderno. 

competências básicas no 

âmbito da promoção da 

educação para a saúde - 

Educação Sexual em meio 

escolar. 

Manuela 

Moreira da 

Silva 

Articulação com o Projeto educativo do Agrupamento 

 
Meta específica 18 - Desenvolver competências nos alunos que lhes permitam escolhas informadas e seguras no campo da saúde e da sexualidade. 

 

Objetivo 56 - Garantir que o Programa Regional de Educação Sexual em Saúde Escolar (PRESSE) é implementado efetivamente em todas as turmas. 

 
 

E. B. nº1 de 

Giesta 

438 PASSE As crianças vão poder 

experimentar de forma 

pedagógica mas 

simultaneamente muito 

lúdica,alimentos, refletir 

na sua importância para 

a nossa saúde e bem 

estar, e vivenciar hábitos 

saudáveis(alimentares, 

cuidados de higiene e 

saúde.). 

Fomentar hábitos de 

higiene e saúde; Promover 

hábitos alimentares 

saudáveis; Favorecer 

experiências diversificadas 

no âmbito dos cuidados de 

saúde de forma lúdica. 

Interna Ed. Para a saúde Projeto Susana Maria 

Figueiredo 

Teixeira da 

Silva 

Articulação com o Projeto educativo do Agrupamento 

 
Meta específica 7 - Promoção da diferenciação pedagógica e a diversidade. 

 

Objetivo 26 - Integrar os diferentes saberes dando significado às aprendizagens realizadas, através do desenvolvimento de abordagens interdisciplinares e da 

articulação dos conteúdos disciplinares. 

 

 
Meta específica 23 - Reforço da interação com o meio aproveitando sinergias mútuas. 

 

Objetivo 74 - Manter a adesão aos programas nacionais/regionais em vigor envolvendo 70% das turmas. 

 
 

E. B. nº1 de 439 PASSE Os alunos irão Desenvolver atividades Interna Ed. Para a saúde Projeto Maria Emília 

http://paa.pt/gestao/ver2.asp?ref=438
http://paa.pt/gestao/ver2.asp?ref=439
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Giesta desenvolver atividades 

no âmbito da Educação 

Alimentar, Promoção da 

Atividade Física e da 

Promoção da Saúde e da 

Expressão e Educação 

Físico-motora, musical e 

dramática. 

promotoras de saúde 

baseadas nas 5 dimensões 

das escolas promotoras de 

saúde: organizacional, 

curricular, psicossocial, 

ecológica e comunitárias. 

Pontes 

Martins Pires 

Articulação com o Projeto educativo do Agrupamento 

 
Meta específica 23 - Reforço da interação com o meio aproveitando sinergias mútuas. 

 

Objetivo 73 - Manter e implementar protocolos e parcerias com instituições e entidades de referência em áreas como o ensino, a saúde, a cultura, a ciência e o lazer. 

Objetivo 75 - Estabelecer parcerias de cooperação com diversas entidades da comunidade em projetos partilhados. 

 
 

E. B. nº1 de 

Giesta 

440 Projeto PASSE 

(EA1)- Promoção de 

uma alimentação 

saudável. 

Realização de atividades 

pedagógicas e reflexões 

temáticas, acerca da 

importância de uma 

alimentação saudável 

para saúde e bem estar. 

Vivenciar hábitos 

saudáveis (alimentares, 

cuidados de higiene e 

saúde...) 

- Fomentar hábitos de 

higiene e saúde; - Promover 

hábitos alimentares 

saudáveis; - Favorecer 

experiências diversificadas 

no âmbito dos cuidados de 

saúde, com recurso a 

atividades lúdicas. 

Interna Ed. Para a saúde Projeto Maria 

Manuela 

Moreira da 

Silva 

Articulação com o Projeto educativo do Agrupamento 

 
Meta específica 23 - Reforço da interação com o meio aproveitando sinergias mútuas. 

 

Objetivo 73 - Manter e implementar protocolos e parcerias com instituições e entidades de referência em áreas como o ensino, a saúde, a cultura, a ciência e o lazer. 

Objetivo 75 - Estabelecer parcerias de cooperação com diversas entidades da comunidade em projetos partilhados. 

 
 

E. B. nº1 de 

Giesta 

441 Atividade Lúdico 

Expressiva 

Os alunos vão ter aulas 

de expressão plástica e 

dramática . 

Treinar a motricidade 

fina,desenho,dramatização 

entre outras atividades . 

Interna Ed. Artística AEC Susana Maria 

Figueiredo 

Teixeira da 

Silva 

Articulação com o Projeto educativo do Agrupamento 

 

http://paa.pt/gestao/ver2.asp?ref=440
http://paa.pt/gestao/ver2.asp?ref=441
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Meta específica 10 - Valorização da Arte e o Desporto na educação e ensino. 

 

Objetivo 40 - Valorizar as Atividades Extra Curriculares nos vários ciclos de ensino. 

 
 

E. B. nº1 de 

Giesta 

442 Ensino Da Música Contacto com 

instrumentos musicais e 

sensibilização/iniciação 

ao ensino da música. 

- Sensibilizar para a 

música; - Aprender 

conceitos relacionados com 

a atividade; - Explorar 

instrumentos musicais. 

Interna Ed. Musical AEC Susana Maria 

Figueiredo 

Teixeira da 

Silva 

Articulação com o Projeto educativo do Agrupamento 

 
Meta específica 10 - Valorização da Arte e o Desporto na educação e ensino. 

 

Objetivo 40 - Valorizar as Atividades Extra Curriculares nos vários ciclos de ensino. 

 
 

E. B. nº1 de 

Giesta 

443 Atividade Física e 

Desportiva 

Aulas de atividade física 

e desportiva. 

Proporcionar aos alunos 

atividades físicas e 

desportivas. 

Interna Ed. Desportiva AEC Susana Maria 

Figueiredo 

Teixeira da 

Silva 

Articulação com o Projeto educativo do Agrupamento 

 
Meta específica 10 - Valorização da Arte e o Desporto na educação e ensino. 

 

Objetivo 40 - Valorizar as Atividades Extra Curriculares nos vários ciclos de ensino. 

 
 

E. B. nº1 de 

Giesta 

444 Atividade Física e 

Desportiva 

Aulas de atividade física 

e desportiva. 

Proporcionar aos alunos 

atividades físicas e 

desportivas. 

Interna Ed. Desportiva AEC Maria Emília 

Pontes 

Martins Pires 

Articulação com o Projeto educativo do Agrupamento 

 
Meta específica 10 - Valorização da Arte e o Desporto na educação e ensino. 

 

Objetivo 40 - Valorizar as Atividades Extra Curriculares nos vários ciclos de ensino. 

 
 

E. B. nº1 de 

Giesta 

445 Atividade Física e 

Desportiva 

Aulas de Educação 

Física. 

Proporcionar aos alunos 

atividades físicas e 

Interna Ed. Desportiva AEC Maria 

Manuela 

http://paa.pt/gestao/ver2.asp?ref=442
http://paa.pt/gestao/ver2.asp?ref=443
http://paa.pt/gestao/ver2.asp?ref=444
http://paa.pt/gestao/ver2.asp?ref=445
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desportivas. Moreira da 

Silva 

Articulação com o Projeto educativo do Agrupamento 

 
Meta específica 10 - Valorização da Arte e o Desporto na educação e ensino. 

 

Objetivo 40 - Valorizar as Atividades Extra Curriculares nos vários ciclos de ensino. 

 

 
Meta específica 28 - Promoção de tempos com qualidade, para ocupação dos alunos após atividade letiva. 

 

Objetivo 95 - Valorizar e supervisionar tempos lúdicos diversificados para ocupação dos alunos após atividade letiva. 

 
 

E. B. nº1 de 

Giesta 

446 Ensino Da Música Contacto com 

instrumentos musicais e 

sensibilização/iniciação 

ao ensino da música. 

- Sensibilizar para a 

música; - Aprender 

conceitos relacionados com 

a atividade; - Explorar 

instrumentos musicais. 

Interna Ed. Musical AEC Maria Emília 

Pontes 

Martins Pires 

Articulação com o Projeto educativo do Agrupamento 

 
Meta específica 10 - Valorização da Arte e o Desporto na educação e ensino. 

 

Objetivo 40 - Valorizar as Atividades Extra Curriculares nos vários ciclos de ensino. 

 
 

E. B. nº1 de 

Giesta 

447 Ensino da Música. Contacto com diferentes 

formas artísticas 

(instrumentos musicais, 

batimentos e ritmos, 

canções e coreografias 

diversas). 

Sensibilizar para atividades 

artísticas e musicais. 

Interna Ed. Artística AEC Maria 

Manuela 

Moreira da 

Silva 

Articulação com o Projeto educativo do Agrupamento 

 
Meta específica 10 - Valorização da Arte e o Desporto na educação e ensino. 

 

Objetivo 40 - Valorizar as Atividades Extra Curriculares nos vários ciclos de ensino. 

 

 

http://paa.pt/gestao/ver2.asp?ref=446
http://paa.pt/gestao/ver2.asp?ref=447


Página 205 de 451 

Meta específica 28 - Promoção de tempos com qualidade, para ocupação dos alunos após atividade letiva. 

 

Objetivo 95 - Valorizar e supervisionar tempos lúdicos diversificados para ocupação dos alunos após atividade letiva. 

 
 

E. B. nº1 de 

Giesta 

498 Encerramento do 1º 

Período 

Realização de uma Festa 

de Natal em conjunto 

com a JI de Giesta, no 

salão Paroquial de 

Alvarelhos .Famílias e 

crianças vão preparar 

atividades e em conjunto 

terão a oportunidade de 

partilhar momentos de 

alegria, comemorando 

uma data importante. 

Comemorar a época 

natalícia. Adquirir 

conhecimentos. 

Interna Ed. Social Convívio Maria 

Manuela 

Moreira da 

Silva 

Articulação com o Projeto educativo do Agrupamento 

 
Meta específica 24 - Aumento do envolvimento no percurso escolar por parte dos alunos e dos pais e encarregados de educação. 

 

Objetivo 77 - Abrir, às famílias dos alunos, três iniciativas anuais do Agrupamento/ Estabelecimento de Educação e Ensino. 

Objetivo 79 - Promover momentos de encontro da comunidade que criem e reforcem elos entre os seus membros. 

Objetivo 80 - Promover a imagem da escola junto da comunidade, de modo a que seja reconhecido o seu papel como parceira no desenvolvimento social e cultural 

da comunidade envolvente. 

 
 

E. B. nº1 de 

Giesta 

499 Cantar as Janeiras Percorrer algumas ruas 

da freguesia, cantando 

"Os Reis", tendo como 

destino a Junta de 

freguesia, onde serão 

cantadas canções dos 

Reis para o senhor 

presidente da Junta, 

outros elementos da 

comunidade e para os 

familiares dos alunos. 

Conhecer as tradições 

locais. Promover a 

interacção 

escola/comunidade. 

Saída Ed. Social Comemoração Maria 

Manuela 

Moreira da 

Silva 

Articulação com o Projeto educativo do Agrupamento 

 
Meta específica 6 - Articulação entre ciclos. 

http://paa.pt/gestao/ver2.asp?ref=498
http://paa.pt/gestao/ver2.asp?ref=499
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Objetivo 18 - Concretizar quatro projetos/atividades aglutinadoras que integrem o pré-escolar e/ou um ou mais ciclos e/ou secundário. 

Objetivo 19 - Desenvolver duas atividades, por ano letivo, que integrem alunos do pré-escolar, do Ensino Básico e/ou Ensino Secundário, com proximidade de 

transição, ano de escolaridade ou de estabelecimento. 

 
 

E. B. nº1 de 

Giesta 

500 Dia Mundial da 

Criança. 

O dia Mundial da 

Criança será 

comemorado em 

articulação com o JI de 

Giesta ,no JI da Giesta . 

As Associações dos dois 

estabelecimentos irão 

patrocinar insufláveis, 

jogos e outras atividades 

para celebrar este dia. 

Comemorar o dia da 

Criança; Promover a 

articulação entre ciclos; 

Preservar as tradições. 

Saída Ed. Social Comemoração Maria Emília 

Pontes 

Martins Pires 

Articulação com o Projeto educativo do Agrupamento 

 
Meta específica 20 - Promoção de valores de solidariedade. 

 

Objetivo 63 - Concretizar projetos promotores de solidariedade face à diferença. 

 

 
Meta específica 26 - Melhoria do ambiente escolar, dentro e fora das salas de aula. 

 

Objetivo 90 - Organizar atividades promotoras de um ambiente escolar mais inclusivo. 

 
 

E. B. nº1 de 

Giesta 

516 Centro de Ciência 

Viva . 

Os alunos vão visitar o 

Centro de Ciência viva 

de Vila do Conde ,onde 

irão realizar atividades. 

Desenvolver o gosto pela 

Ciência . 

Saída Ed. Científica Visita de estudo Maria Emília 

Pontes 

Martins Pires 

Articulação com o Projeto educativo do Agrupamento 

 
Meta específica 9 - Promoção de práticas de metodologias ativas e experimentais. 

 

Objetivo 31 - Dinamizar atividades que promovam o desenvolvimento do espírito crítico, da curiosidade e da literacia científicas. 

Objetivo 32 - Dinamizar atividades que conduzam à consolidação e/ou à ampliação de conhecimentos científicos, tornando os conteúdos programáticos mais 

significativos. 

Objetivo 33 - Dinamizar iniciativas, visitas de estudo e exposições, que contribuam para o enriquecimento cultural/artístico dos alunos. 

http://paa.pt/gestao/ver2.asp?ref=500
http://paa.pt/gestao/ver2.asp?ref=516


Página 207 de 451 

Objetivo 34 - Valorizar as várias aprendizagens e vivências dos alunos realizadas em diversos contextos, integrando-as na sala de aula. 

 
 

E. B. nº1 de 

Giesta 

517 Ida ao circo Será desenvolvida em 

parceria com a 

associação de pais e 

encarregados de 

educação. No dia 6 de 

dezembro, no turno da 

tarde, a comunidade 

escolar deste 

estabelecimento irá ver 

uma sessão de circo na 

Trofa . 

Proporcionar momentos de 

convívio entre todos; 

Proporcionar diferentes 

contextos de arte. 

Saída Ed. Social Convívio Susana Maria 

Figueiredo 

Teixeira da 

Silva 

Articulação com o Projeto educativo do Agrupamento 

 
Meta específica 10 - Valorização da Arte e o Desporto na educação e ensino. 

 

Objetivo 39 - Promover a intervenção artística na comunidade escolar. 

 
 

E. B. nº1 de 

Giesta 

518 Eco-Escolas O projeto Eco escolas é 

muito abrangente, 

decorre ao longo do ano 

letivo,para todas as 

turmas e em várias 

atividades relacionadas 

com o ambiente. 

Sensibilizar para os 

problemas ambientais. 

Incutir regras para 

poupança de água e 

luz.Proceder à recolha 

seletiva e reutilizar 

materiais. 

Interna Ed. Ambiental Projeto Maria 

Manuela 

Moreira da 

Silva 

Articulação com o Projeto educativo do Agrupamento 

 
Meta específica 9 - Promoção de práticas de metodologias ativas e experimentais. 

 

Objetivo 31 - Dinamizar atividades que promovam o desenvolvimento do espírito crítico, da curiosidade e da literacia científicas. 

Objetivo 32 - Dinamizar atividades que conduzam à consolidação e/ou à ampliação de conhecimentos científicos, tornando os conteúdos programáticos mais 

significativos. 

 

 
Meta específica 23 - Reforço da interação com o meio aproveitando sinergias mútuas. 

 

Objetivo 72 - Concretizar duas ações públicas anuais de apresentação de boas práticas. 

http://paa.pt/gestao/ver2.asp?ref=517
http://paa.pt/gestao/ver2.asp?ref=518
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Objetivo 73 - Manter e implementar protocolos e parcerias com instituições e entidades de referência em áreas como o ensino, a saúde, a cultura, a ciência e o lazer. 

Objetivo 74 - Manter a adesão aos programas nacionais/regionais em vigor envolvendo 70% das turmas. 

Objetivo 75 - Estabelecer parcerias de cooperação com diversas entidades da comunidade em projetos partilhados. 

 

 
Meta específica 26 - Melhoria do ambiente escolar, dentro e fora das salas de aula. 

 

Objetivo 88 - Envolver encarregados de educação em 2 projetos de melhoria de espaços escolares. 

Objetivo 90 - Organizar atividades promotoras de um ambiente escolar mais inclusivo. 

Objetivo 91 - Desenvolver projetos/iniciativas que contribuam para a melhoria e valorização dos espaços escolares. 

 
 

E. B. nº1 de 

Giesta 

519 Festa da Criança e do 

Leite 2019 

A atividade é promovida 

pela Agros e visa festejar 

o Dia Mundial da 

criança. com oferta de 

um conjunto de 

atividades direcionadas 

para esta faixa etária. A 

mesma decorrerá nas 

instalações em Vila do 

Conde. 

Proporcionar aos alunos um 

dia diferente, em 

articulação com alunos da 

mesma faixa etária; 

Envolver-se em atividades 

diferentes e enriquecedoras 

no âmbito do 

conhecimento. Participar 

em atividades lúdicas. 

Saída Ed. Social Comemoração Maria 

Manuela 

Moreira da 

Silva 

Articulação com o Projeto educativo do Agrupamento 

 
Meta específica 20 - Promoção de valores de solidariedade. 

 

Objetivo 62 - Integrar, na planificação de cada grupo/turma, uma ação anual de melhoria de qualidade da comunidade educativa, que valorize comportamentos 

cívicos. 

Objetivo 64 - Promover uma cultura de abertura ao meio local e ao mundo, alicerçada numa educação para a paz, solidariedade, saúde e ambiente. 

 
 

E. B. nº1 de 

Giesta 

604 Museu Interativo e 

Parque Temático -

World of Discoveries 

Atividades lúdicas 

envolvendo os alunos do 

4º ano . 

Adquirir conhecimentos de 

forma lúdica; 

Saída Ed. Histórica Visita de estudo Maria 

Manuela 

Moreira da 

Silva 

Articulação com o Projeto educativo do Agrupamento 

 
Meta específica 9 - Promoção de práticas de metodologias ativas e experimentais. 

 

Objetivo 32 - Dinamizar atividades que conduzam à consolidação e/ou à ampliação de conhecimentos científicos, tornando os conteúdos programáticos mais 

http://paa.pt/gestao/ver2.asp?ref=519
http://paa.pt/gestao/ver2.asp?ref=604
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significativos. 

Objetivo 33 - Dinamizar iniciativas, visitas de estudo e exposições, que contribuam para o enriquecimento cultural/artístico dos alunos. 

Objetivo 34 - Valorizar as várias aprendizagens e vivências dos alunos realizadas em diversos contextos, integrando-as na sala de aula. 

 
 

E. B. nº1 de 

Giesta 

605 Os alunos do 2º ano 

vão Visitar o 

Planetário do Porto - 

1.º ciclo 

Nesta atividade os 

alunos terão a 

possibilidade de 

compreender melhor o 

céu noturno e o sistema 

solar. 

Promover o conhecimento, 

a cultura da inovação e a 

investigação científica e 

tecnológica. 

Saída Ed. Científica Visita de estudo Susana Maria 

Figueiredo 

Teixeira da 

Silva 

Articulação com o Projeto educativo do Agrupamento 

 
Meta específica 9 - Promoção de práticas de metodologias ativas e experimentais. 

 

Objetivo 31 - Dinamizar atividades que promovam o desenvolvimento do espírito crítico, da curiosidade e da literacia científicas. 

Objetivo 32 - Dinamizar atividades que conduzam à consolidação e/ou à ampliação de conhecimentos científicos, tornando os conteúdos programáticos mais 

significativos. 

Objetivo 34 - Valorizar as várias aprendizagens e vivências dos alunos realizadas em diversos contextos, integrando-as na sala de aula. 

 

 
Meta específica 23 - Reforço da interação com o meio aproveitando sinergias mútuas. 

 

Objetivo 73 - Manter e implementar protocolos e parcerias com instituições e entidades de referência em áreas como o ensino, a saúde, a cultura, a ciência e o lazer. 

Objetivo 75 - Estabelecer parcerias de cooperação com diversas entidades da comunidade em projetos partilhados. 

 

 
Meta específica 26 - Melhoria do ambiente escolar, dentro e fora das salas de aula. 

 

Objetivo 90 - Organizar atividades promotoras de um ambiente escolar mais inclusivo. 

 
 

E. B. nº1 de 

Giesta 

606 Semana da Leitura - 

1.º ciclo 

Leitura expressiva de 

contos e consequente 

discussão a propósito das 

ideias e valores 

predominantes. Leitura 

expressiva de contos 

inter-tumas. 

Promover o gosto pela 

leitura; fomentar uma 

educação para os valores; 

envolver os alunos da 

escola na Semana da 

Leitura . 

Interna Ed. Literária Comemoração Maria Emília 

Pontes 

Martins Pires 

Articulação com o Projeto educativo do Agrupamento 

http://paa.pt/gestao/ver2.asp?ref=605
http://paa.pt/gestao/ver2.asp?ref=606
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Meta específica 5 - Promoção do trabalho cooperativo dos docentes. 

 

Objetivo 17 - Promover, anualmente, 20% de atividades de articulação intra e/ou inter departamental, incluídas no Plano Anual de Atividades. 

 

 
Meta específica 6 - Articulação entre ciclos. 

 

Objetivo 19 - Desenvolver duas atividades, por ano letivo, que integrem alunos do pré-escolar, do Ensino Básico e/ou Ensino Secundário, com proximidade de 

transição, ano de escolaridade ou de estabelecimento. 

 
 

E. B. nº1 de 

Giesta 

607 Projeto" À Barca à 

Barca ". 

Um ator vem á escola 

dinamizar uma história 

"Robertices". 

Dar a conhecer aos alunos 

novas obras. 

Interna Ed. Literária Projeto Maria Emília 

Pontes 

Martins Pires 

Articulação com o Projeto educativo do Agrupamento 

 
Meta específica 9 - Promoção de práticas de metodologias ativas e experimentais. 

 

Objetivo 33 - Dinamizar iniciativas, visitas de estudo e exposições, que contribuam para o enriquecimento cultural/artístico dos alunos. 

 

 
Meta específica 10 - Valorização da Arte e o Desporto na educação e ensino. 

 

Objetivo 39 - Promover a intervenção artística na comunidade escolar. 

 
 

E. B. nº1 de 

Giesta 

608 Let's read! Os alunos irão ler livros 

em inglês, quer em 

contexto de sala de aula, 

quer em casa em 

conjunto com a família. 

Dessas leituras resultarão 

trabalhos alusivos às 

histórias lidas, que serão 

divulgados à 

comunidade escolar 

oportunamente. 

Decorrerá também uma 

feira do livro (English 

Ouvir ler e ler obras de 

literatura e textos de língua 

inglesa. Desenvolver o 

gosto pelo livro. 

Desenvolver o gosto pela 

língua inglesa. Incentivar o 

gosto pela leitura por lazer 

e como complemento das 

aprendizagens. Aperfeiçoar 

o domínio da comunicação 

oral e escrita. Facilitar o 

acesso a livros em inglês 

para todos os níveis e 

Saída Ed. Literária Projeto Vera Luísa 

Lopes 

Martins 

http://paa.pt/gestao/ver2.asp?ref=607
http://paa.pt/gestao/ver2.asp?ref=608
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Book Fair), onde os 

alunos poderão adquirir 

e familiarizar-se com 

livros na língua inglesa 

adequados ao seu nível 

etário e linguístico. 

idades. Divulgar trabalhos 

realizados no âmbito da 

leitura ao longo do ano 

letivo. Aproximar a língua 

inglesa das famílias dos 

alunos, que por vezes 

sentem dificuldades em 

apoiá-los nesta área. 

Articulação com o Projeto educativo do Agrupamento 

 
Meta específica 2 - Melhoria dos resultados escolares dos alunos. 

 

Objetivo 3 - Melhorar a taxa de transição no 4º ano, superando a média nacional. 

 

 
Meta específica 5 - Promoção do trabalho cooperativo dos docentes. 

 

Objetivo 17 - Promover, anualmente, 20% de atividades de articulação intra e/ou inter departamental, incluídas no Plano Anual de Atividades. 

 

 
Meta específica 7 - Promoção da diferenciação pedagógica e a diversidade. 

 

Objetivo 25 - Implementar estratégias diversificadas de acordo com aprendizagens prévias, ritmos, necessidades e desempenhos individuais, de modo a aumentar o 

sucesso escolar. 

Objetivo 26 - Integrar os diferentes saberes dando significado às aprendizagens realizadas, através do desenvolvimento de abordagens interdisciplinares e da 

articulação dos conteúdos disciplinares. 

 

 
Meta específica 9 - Promoção de práticas de metodologias ativas e experimentais. 

 

Objetivo 31 - Dinamizar atividades que promovam o desenvolvimento do espírito crítico, da curiosidade e da literacia científicas. 

Objetivo 32 - Dinamizar atividades que conduzam à consolidação e/ou à ampliação de conhecimentos científicos, tornando os conteúdos programáticos mais 

significativos. 

Objetivo 33 - Dinamizar iniciativas, visitas de estudo e exposições, que contribuam para o enriquecimento cultural/artístico dos alunos. 

Objetivo 34 - Valorizar as várias aprendizagens e vivências dos alunos realizadas em diversos contextos, integrando-as na sala de aula. 

Objetivo 35 - Desenvolver e divulgar aspetos culturais e civilizacionais das línguas estrangeiras. 

 

 
Meta específica 10 - Valorização da Arte e o Desporto na educação e ensino. 
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Objetivo 39 - Promover a intervenção artística na comunidade escolar. 

 

 
Meta específica 23 - Reforço da interação com o meio aproveitando sinergias mútuas. 

 

Objetivo 75 - Estabelecer parcerias de cooperação com diversas entidades da comunidade em projetos partilhados. 

 

 
Meta específica 24 - Aumento do envolvimento no percurso escolar por parte dos alunos e dos pais e encarregados de educação. 

 

Objetivo 80 - Promover a imagem da escola junto da comunidade, de modo a que seja reconhecido o seu papel como parceira no desenvolvimento social e cultural 

da comunidade envolvente. 

 

 
Meta específica 26 - Melhoria do ambiente escolar, dentro e fora das salas de aula. 

 

Objetivo 90 - Organizar atividades promotoras de um ambiente escolar mais inclusivo. 

Objetivo 91 - Desenvolver projetos/iniciativas que contribuam para a melhoria e valorização dos espaços escolares. 

 

 
Meta específica 27 - Melhoria das condições tecnológicas de apoio ao serviço educativo. 

 

Objetivo 94 - Dinamizar a página Web do agrupamento, promovendo as diferentes atividades/iniciativas que envolvam a comunidade escolar. 

 
 

E. B. nº1 de 

Giesta 

640 Colocação de ninhos 

no Parque das 

Azenhas 

Os alunos vão colocar os 

ninhos ,que 

anteriormente pintaram e 

colocar em árvores no 

Parque das Azenhas -

Trofa 

Despertar o gosto pela 

natureza e preservação dos 

animais. 

Saída Ed. Ambiental Projeto Susana Maria 

Figueiredo 

Teixeira da 

Silva 

Articulação com o Projeto educativo do Agrupamento 

 
Meta específica 23 - Reforço da interação com o meio aproveitando sinergias mútuas. 

 

Objetivo 73 - Manter e implementar protocolos e parcerias com instituições e entidades de referência em áreas como o ensino, a saúde, a cultura, a ciência e o lazer. 

 
 

E. B. nº1 de 

Giesta 

641 Árvore dos desejos Os alunos são 

convidados a formular 

Conhecer as espécies 

florestais do Parque das 

Saída Ed. Ambiental Projeto Maria 

Manuela 

http://paa.pt/gestao/ver2.asp?ref=640
http://paa.pt/gestao/ver2.asp?ref=641
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um desejo "Se eu vivesse 

no parque das Azenhas". 

Esta atividade é 

complementada com a 

atividade" É com certeza 

uma espécie". 

Azenhas. Conhecer um 

conjunto de árvores 

autóctones relevantes para a 

flora da região. Valorizar as 

aprendizagens realizadas 

fora do ambiente escolar. 

Moreira da 

Silva 

Articulação com o Projeto educativo do Agrupamento 

 
Meta específica 9 - Promoção de práticas de metodologias ativas e experimentais. 

 

Objetivo 31 - Dinamizar atividades que promovam o desenvolvimento do espírito crítico, da curiosidade e da literacia científicas. 

Objetivo 32 - Dinamizar atividades que conduzam à consolidação e/ou à ampliação de conhecimentos científicos, tornando os conteúdos programáticos mais 

significativos. 

Objetivo 33 - Dinamizar iniciativas, visitas de estudo e exposições, que contribuam para o enriquecimento cultural/artístico dos alunos. 

 

 
Meta específica 20 - Promoção de valores de solidariedade. 

 

Objetivo 64 - Promover uma cultura de abertura ao meio local e ao mundo, alicerçada numa educação para a paz, solidariedade, saúde e ambiente. 

 

 
Meta específica 23 - Reforço da interação com o meio aproveitando sinergias mútuas. 

 

Objetivo 75 - Estabelecer parcerias de cooperação com diversas entidades da comunidade em projetos partilhados. 

 
 

E. B. nº1 de 

Giesta 

642 Cantinho das ervas 

aromáticas na escola. 

A atividade realiza-se na 

escola e é dinamizada 

com o apoio de técnicos 

do setor do ambiente da 

Câmara Municipal da 

Trofa. 

Tornar o espaço da escola 

mais agradável. Contribuir 

para uma alimentação 

saudável. Dar significado às 

aprendizagens e estudar de 

uma forma lúdica e prática. 

Interna Ed. Ambiental Projeto Maria 

Manuela 

Moreira da 

Silva 

Articulação com o Projeto educativo do Agrupamento 

 
Meta específica 9 - Promoção de práticas de metodologias ativas e experimentais. 

 

Objetivo 31 - Dinamizar atividades que promovam o desenvolvimento do espírito crítico, da curiosidade e da literacia científicas. 

Objetivo 32 - Dinamizar atividades que conduzam à consolidação e/ou à ampliação de conhecimentos científicos, tornando os conteúdos programáticos mais 

significativos. 

 

http://paa.pt/gestao/ver2.asp?ref=642
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Meta específica 19 - Desenvolver uma cultura de intervenção nos espaços escolares. 

 

Objetivo 59 - Envolver, anualmente, um grupo/turma em um projeto (por escola) de valorização do espaço escolar. 

Objetivo 60 - Dinamizar artisticamente os espaços escolares. 

 

 
Meta específica 23 - Reforço da interação com o meio aproveitando sinergias mútuas. 

 

Objetivo 73 - Manter e implementar protocolos e parcerias com instituições e entidades de referência em áreas como o ensino, a saúde, a cultura, a ciência e o lazer. 

Objetivo 75 - Estabelecer parcerias de cooperação com diversas entidades da comunidade em projetos partilhados. 

 
 

E. B. nº1 de 

Giesta 

643 Reciclar é Ganhar 14 Sensibilização para a 

separação de resíduos e 

para a política dos 5R's. 

Desenvolver a sensibilidade 

para a preservação do meio 

ambiente.Sensibilizar as 

crianças para a temática da 

separação de residuos. 

Sensibilizar para a politica 

dos 5R's. Fomentar a 

separação seletiva e 

redução dos residuos assim 

como a sua utlilização de 

objetos recicláveis. 

Interna Ed. Ambiental Concurso Maria 

Manuela 

Moreira da 

Silva 

Articulação com o Projeto educativo do Agrupamento 

 
Meta específica 9 - Promoção de práticas de metodologias ativas e experimentais. 

 

Objetivo 31 - Dinamizar atividades que promovam o desenvolvimento do espírito crítico, da curiosidade e da literacia científicas. 

Objetivo 32 - Dinamizar atividades que conduzam à consolidação e/ou à ampliação de conhecimentos científicos, tornando os conteúdos programáticos mais 

significativos. 

Objetivo 34 - Valorizar as várias aprendizagens e vivências dos alunos realizadas em diversos contextos, integrando-as na sala de aula. 

 

 
Meta específica 20 - Promoção de valores de solidariedade. 

 

Objetivo 61 - Concretizar anualmente dois projetos de articulação com dinâmicas sociais existentes na comunidade. 

Objetivo 64 - Promover uma cultura de abertura ao meio local e ao mundo, alicerçada numa educação para a paz, solidariedade, saúde e ambiente. 

 
 

E. B. nº1 de 711 teatro" Limpa Palavras Os alunos do 3º e 4º ano Incutir hábitos de leitura e Saída Ed. Artística Projeto Maria Emília 

http://paa.pt/gestao/ver2.asp?ref=643
http://paa.pt/gestao/ver2.asp?ref=711
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Giesta ". irão assistir a uma peça 

de teatro no Foram xxi 

_Trofa .No Âmbito do 

projeto À Barca à Barca . 

escrita. Conhecer novas 

formas de expressão . 

Pontes 

Martins Pires 

Articulação com o Projeto educativo do Agrupamento 

 
Meta específica 9 - Promoção de práticas de metodologias ativas e experimentais. 

 

Objetivo 33 - Dinamizar iniciativas, visitas de estudo e exposições, que contribuam para o enriquecimento cultural/artístico dos alunos. 

 

 
Meta específica 10 - Valorização da Arte e o Desporto na educação e ensino. 

 

Objetivo 39 - Promover a intervenção artística na comunidade escolar. 

 
 

E. B. nº1 de 

Giesta 

712 Festival de Teatro da 

Trofa: "A Formigável 

Cigarra " 

Levar os alunos a assistir 

ao Teatro "A Formigável 

Cigarra " . 

Compreender a linguagem 

teatral ; Explorar os sons do 

corpo como objetos sonoros 

expressivos; Apreciar 

momentos Musicais 

Expressivos. Alargar os 

interesses e proporcionar 

outras vivências. 

Saída Ed. Social Comemoração Maria 

Manuela 

Moreira da 

Silva 

Articulação com o Projeto educativo do Agrupamento 

 
Meta específica 10 - Valorização da Arte e o Desporto na educação e ensino. 

 

Objetivo 39 - Promover a intervenção artística na comunidade escolar. 

 
 

E. B. nº1 de 

Giesta 

731 Visita de Ano ao Zoo 

da Maia . 

Os alunos do 1º ano vão 

visitar o Zoo da Maia . 

Promover o convívio entre 

os alunos. Conhecer e 

contactar de perto com 

alguns animais. Saber 

preservar a fauna e a flora 

do meio ambiente. 

Saída Ed. Ambiental Visita de estudo Susana Maria 

Figueiredo 

Teixeira da 

Silva 

Articulação com o Projeto educativo do Agrupamento 

 
Meta específica 9 - Promoção de práticas de metodologias ativas e experimentais. 

http://paa.pt/gestao/ver2.asp?ref=712
http://paa.pt/gestao/ver2.asp?ref=731
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Objetivo 32 - Dinamizar atividades que conduzam à consolidação e/ou à ampliação de conhecimentos científicos, tornando os conteúdos programáticos mais 

significativos. 

Objetivo 33 - Dinamizar iniciativas, visitas de estudo e exposições, que contribuam para o enriquecimento cultural/artístico dos alunos. 

 
 

E. B. nº1 de 

Giesta 

732 Hora do conto e do 

saber "Os autores 

somos nós ". 

A turma do 3º ano vai à 

casa da cultura da Trofa 

realizar a atividade "Os 

autores somos nós ". 

Incutir o gosto pela leitura . 

Proporcionar aos alunos 

atividades novas e 

diferentes. 

Saída Ed. Literária Visita de estudo Maria Emília 

Pontes 

Martins Pires 

Articulação com o Projeto educativo do Agrupamento 

 
Meta específica 9 - Promoção de práticas de metodologias ativas e experimentais. 

 

Objetivo 33 - Dinamizar iniciativas, visitas de estudo e exposições, que contribuam para o enriquecimento cultural/artístico dos alunos. 

 
 

E. B. nº1 de 

Giesta 

733 Hora do Conto e do 

Saber - O comboio na 

Trofa. 

Os alunos visitam a 

antiga estação dos 

comboios na Alameda e 

assistem à explicação da 

história dos comboios na 

Trofa. 

Conhecer a história dos 

caminhos de ferro na Trofa 

Contactar com fontes 

históricas. 

Saída Ed. Histórica Visita de estudo Maria 

Manuela 

Moreira da 

Silva 

Articulação com o Projeto educativo do Agrupamento 

 
Meta específica 9 - Promoção de práticas de metodologias ativas e experimentais. 

 

Objetivo 31 - Dinamizar atividades que promovam o desenvolvimento do espírito crítico, da curiosidade e da literacia científicas. 

Objetivo 32 - Dinamizar atividades que conduzam à consolidação e/ou à ampliação de conhecimentos científicos, tornando os conteúdos programáticos mais 

significativos. 

 
 

E. B. nº1 de 

Giesta 

734 A Proteção Civil vai à 

Escola do Castro - 

demonstração de 

meios 

Esta atividade dirigida a 

todos os alunos das 

escolas do 1ºciclo, vai 

consistir na 

demonstração de meios 

de socorro, no espaço da 

Escola do Castro. 

Conhecer os meios de 

socorro com os quais as 

pessoas podem contar; 

Saída Ed. Social Prática simulada Maria 

Manuela 

Moreira da 

Silva 

Articulação com o Projeto educativo do Agrupamento 

http://paa.pt/gestao/ver2.asp?ref=732
http://paa.pt/gestao/ver2.asp?ref=733
http://paa.pt/gestao/ver2.asp?ref=734
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Meta específica 6 - Articulação entre ciclos. 

 

Objetivo 18 - Concretizar quatro projetos/atividades aglutinadoras que integrem o pré-escolar e/ou um ou mais ciclos e/ou secundário. 

Objetivo 19 - Desenvolver duas atividades, por ano letivo, que integrem alunos do pré-escolar, do Ensino Básico e/ou Ensino Secundário, com proximidade de 

transição, ano de escolaridade ou de estabelecimento. 

 

 
Meta específica 9 - Promoção de práticas de metodologias ativas e experimentais. 

 

Objetivo 34 - Valorizar as várias aprendizagens e vivências dos alunos realizadas em diversos contextos, integrando-as na sala de aula. 

 
 

E. B. nº1 de 

Cerro 

53 Quinta da Gruta - 

Visita de Estudo do 1º 

Ano 

Vamos realizar uma 

visita aos espaços 

proporcionados pela 

Quinta. Vamos poder 

observar animais e 

plantas de diferentes 

espécies em contexto o 

mais natural possível, 

vamos poder apreciar 

alguns dos seus hábitos e 

vamos trabalhar na 

oficina "Da farinha ao 

pão caseiro". 

- Proporcionar o contato 

com um ambiente e um 

espaço diferente do dia a 

dia; - Alargar o campo 

experiencial do aluno; - 

Proporcionar momentos de 

convìvio e de partilha. 

Saída Ed. Ambiental Visita de estudo Maria 

Filomena 

Afonso da 

Costa 

Articulação com o Projeto educativo do Agrupamento 

 
Meta específica 9 - Promoção de práticas de metodologias ativas e experimentais. 

 

Objetivo 32 - Dinamizar atividades que conduzam à consolidação e/ou à ampliação de conhecimentos científicos, tornando os conteúdos programáticos mais 

significativos. 

Objetivo 33 - Dinamizar iniciativas, visitas de estudo e exposições, que contribuam para o enriquecimento cultural/artístico dos alunos. 

Objetivo 34 - Valorizar as várias aprendizagens e vivências dos alunos realizadas em diversos contextos, integrando-as na sala de aula. 

 
 

E. B. nº1 de 

Cerro 

272 Receção aos alunos do 

pré-escolar e 1º ano de 

escolaridade. 

Conhecimento da 

educadora ou do docente 

titular da turma, 

conhecimentos dos 

espaços físicos do 

Promover a integração dos 

alunos no estabelecimento. 

Interna Ed. Social Convívio Paula Cristina 

da Silva 

Ferreira da 

Costa 

http://paa.pt/gestao/ver2.asp?ref=53
http://paa.pt/gestao/ver2.asp?ref=272
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estabelecimento, 

Elaboração de um painel 

e lanche convívio. 

Articulação com o Projeto educativo do Agrupamento 

 
Meta específica 6 - Articulação entre ciclos. 

 

Objetivo 18 - Concretizar quatro projetos/atividades aglutinadoras que integrem o pré-escolar e/ou um ou mais ciclos e/ou secundário. 

 
 

E. B. nº1 de 

Cerro 

273 Dia Mundial da 

Alimentação - 

Através de atividades 

realizadas em comum 

com caráter 

interdisciplinar, as 

crianças serão alertadas 

para a importância de 

uma alimentação 

equilibrada e um estilo 

de vida saudável.(sopa, 

Batidos...) 

Desenvolver hábitos de 

uma alimentação saudável. 

Interna Ed. Para a saúde Comemoração Flora Teixeira 

Articulação com o Projeto educativo do Agrupamento 

 
Meta específica 6 - Articulação entre ciclos. 

 

Objetivo 19 - Desenvolver duas atividades, por ano letivo, que integrem alunos do pré-escolar, do Ensino Básico e/ou Ensino Secundário, com proximidade de 

transição, ano de escolaridade ou de estabelecimento. 

 
 

E. B. nº1 de 

Cerro 

274 Feira do Outono A Feira do outono, vai-

se realizar em 

articulação com o pré-

escolar, no espaço 

interior da escola. Esta 

atividade tem a 

participação da 

Associação de Pais e 

pais/encarregados de 

educação. Serão 

montadas várias bancas 

com produtos da época, 

os quais serão oferecidos 

Promover a interação entre 

diferentes culturas e faixas 

etárias. 

Interna Ed. Social Convívio Paula Cristina 

da Silva 

Ferreira da 

Costa 

http://paa.pt/gestao/ver2.asp?ref=273
http://paa.pt/gestao/ver2.asp?ref=274
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pelos pais para venda a 

todos os presentes 

interessados. 

Articulação com o Projeto educativo do Agrupamento 

 
Meta específica 6 - Articulação entre ciclos. 

 

Objetivo 19 - Desenvolver duas atividades, por ano letivo, que integrem alunos do pré-escolar, do Ensino Básico e/ou Ensino Secundário, com proximidade de 

transição, ano de escolaridade ou de estabelecimento. 

 
 

E. B. nº1 de 

Cerro 

275 Magusto Os alunos, à roda da 

fogueira, vão comer 

castanhas, cantar 

canções , adivinhas, 

provérbios e outras 

atividades relacionadas 

com o S.Martinho. 

Proporcionar aos alunos um 

convívio harmonioso e dar 

a conhecer as tradições. 

Interna Ed. Social Comemoração Flora Teixeira 

Articulação com o Projeto educativo do Agrupamento 

 
Meta específica 6 - Articulação entre ciclos. 

 

Objetivo 19 - Desenvolver duas atividades, por ano letivo, que integrem alunos do pré-escolar, do Ensino Básico e/ou Ensino Secundário, com proximidade de 

transição, ano de escolaridade ou de estabelecimento. 

 

 
Meta específica 7 - Promoção da diferenciação pedagógica e a diversidade. 

 

Objetivo 26 - Integrar os diferentes saberes dando significado às aprendizagens realizadas, através do desenvolvimento de abordagens interdisciplinares e da 

articulação dos conteúdos disciplinares. 

 
 

E. B. nº1 de 

Cerro 

276 Atividade de 

encerramento do 1º 

período. 

Espetáculo das crianças 

para a comunidade 

educativa. 

- Promover vivências 

diversificadas; - Promover 

hábitos culturais; - 

Proporcionar aos alunos 

momentos de convívio. 

Interna Ed. Social Comemoração Paula Cristina 

da Silva 

Ferreira da 

Costa 

Articulação com o Projeto educativo do Agrupamento 

 
Meta específica 6 - Articulação entre ciclos. 

http://paa.pt/gestao/ver2.asp?ref=275
http://paa.pt/gestao/ver2.asp?ref=276
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Objetivo 19 - Desenvolver duas atividades, por ano letivo, que integrem alunos do pré-escolar, do Ensino Básico e/ou Ensino Secundário, com proximidade de 

transição, ano de escolaridade ou de estabelecimento. 

 

 
Meta específica 9 - Promoção de práticas de metodologias ativas e experimentais. 

 

Objetivo 33 - Dinamizar iniciativas, visitas de estudo e exposições, que contribuam para o enriquecimento cultural/artístico dos alunos. 

 
 

E. B. nº1 de 

Cerro 

277 Janeiras Os alunos vão reunir-se 

junto à igreja para aí 

cantarem as janeiras para 

a comunidade. 

Com esta atividade, os 

alunos irão desenvolver o 

seu espírito de partilha e 

confraternização, do 

conhecimento dos costumes 

e tradições na área onde 

moram. 

Saída Ed. Social Comemoração Flora Teixeira 

Articulação com o Projeto educativo do Agrupamento 

 
Meta específica 6 - Articulação entre ciclos. 

 

Objetivo 19 - Desenvolver duas atividades, por ano letivo, que integrem alunos do pré-escolar, do Ensino Básico e/ou Ensino Secundário, com proximidade de 

transição, ano de escolaridade ou de estabelecimento. 

 

 
Meta específica 24 - Aumento do envolvimento no percurso escolar por parte dos alunos e dos pais e encarregados de educação. 

 

Objetivo 77 - Abrir, às famílias dos alunos, três iniciativas anuais do Agrupamento/ Estabelecimento de Educação e Ensino. 

Objetivo 80 - Promover a imagem da escola junto da comunidade, de modo a que seja reconhecido o seu papel como parceira no desenvolvimento social e cultural 

da comunidade envolvente. 

 
 

E. B. nº1 de 

Cerro 

278 Carnaval - As crianças farão um 

desfile de Carnaval na 

escola. 

Incentivar a vivência de 

tradições e momentos de 

partilha dessas tradições; 

Promover a relação e o 

trabalho colaborativo entre 

diferentes parceiros da 

comunidade educativa; 

Favorecer o contato das 

Interna Ed. Social Comemoração Paula Cristina 

da Silva 

Ferreira da 

Costa 

http://paa.pt/gestao/ver2.asp?ref=277
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crianças com diferentes 

espaços relacionais. 

Articulação com o Projeto educativo do Agrupamento 

 
Meta específica 6 - Articulação entre ciclos. 

 

Objetivo 19 - Desenvolver duas atividades, por ano letivo, que integrem alunos do pré-escolar, do Ensino Básico e/ou Ensino Secundário, com proximidade de 

transição, ano de escolaridade ou de estabelecimento. 

 
 

E. B. nº1 de 

Cerro 

279 Encerramento do 2º 

período 

Os alunos irão ao teatro-

musical 

Contactar com diferentes 

formas de arte. Saber estar 

em salas de espetáculos. 

Saída Ed. Artística Convívio Flora Teixeira 

Articulação com o Projeto educativo do Agrupamento 

 
Meta específica 6 - Articulação entre ciclos. 

 

Objetivo 19 - Desenvolver duas atividades, por ano letivo, que integrem alunos do pré-escolar, do Ensino Básico e/ou Ensino Secundário, com proximidade de 

transição, ano de escolaridade ou de estabelecimento. 

 

 
Meta específica 9 - Promoção de práticas de metodologias ativas e experimentais. 

 

Objetivo 33 - Dinamizar iniciativas, visitas de estudo e exposições, que contribuam para o enriquecimento cultural/artístico dos alunos. 

 
 

E. B. nº1 de 

Cerro 

280 Dia Mundial da 

Criança 

Atividades lúdicas 

envolvendo todas as 

crianças deste 

estabelecimento de 

ensino. 

Adquirir conhecimentos de 

forma lúdica; Promover a 

socialização. 

Interna Ed. Social Comemoração Paula Cristina 

da Silva 

Ferreira da 

Costa 

Articulação com o Projeto educativo do Agrupamento 

 
Meta específica 6 - Articulação entre ciclos. 

 

Objetivo 19 - Desenvolver duas atividades, por ano letivo, que integrem alunos do pré-escolar, do Ensino Básico e/ou Ensino Secundário, com proximidade de 

transição, ano de escolaridade ou de estabelecimento. 

 
 

E. B. nº1 de 281 A Minha Nova Escola Visita à turma do 1º ano Articulação entre ciclos Interna Ed. Social Convívio Flora Teixeira 

http://paa.pt/gestao/ver2.asp?ref=279
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Cerro 

Articulação com o Projeto educativo do Agrupamento 

 
Meta específica 6 - Articulação entre ciclos. 

 

Objetivo 19 - Desenvolver duas atividades, por ano letivo, que integrem alunos do pré-escolar, do Ensino Básico e/ou Ensino Secundário, com proximidade de 

transição, ano de escolaridade ou de estabelecimento. 

 
 

E. B. nº1 de 

Cerro 

282 A minha Nova escola- 

4º ano 

Os alunos irão participar 

em algumas atividades 

na escola que 

frequentarão no próximo 

ano letivo. 

Conhecer algum do 

funcionamento da nova 

escola 

Saída Ed. Social Convívio Paula Cristina 

da Silva 

Ferreira da 

Costa 

Articulação com o Projeto educativo do Agrupamento 

 
Meta específica 6 - Articulação entre ciclos. 

 

Objetivo 19 - Desenvolver duas atividades, por ano letivo, que integrem alunos do pré-escolar, do Ensino Básico e/ou Ensino Secundário, com proximidade de 

transição, ano de escolaridade ou de estabelecimento. 

 
 

E. B. nº1 de 

Cerro 

283 Atividade de 

encerramento do ano 

letivo - 

Na escola, com a 

participação de todos, 

será organizado um 

lanche convívio. 

Conviver de forma saudável 

com os seus pares. 

Experienciar o valor da 

partilha. 

Interna Ed. Social Convívio Paula Cristina 

da Silva 

Ferreira da 

Costa 

Articulação com o Projeto educativo do Agrupamento 

 
Meta específica 6 - Articulação entre ciclos. 

 

Objetivo 19 - Desenvolver duas atividades, por ano letivo, que integrem alunos do pré-escolar, do Ensino Básico e/ou Ensino Secundário, com proximidade de 

transição, ano de escolaridade ou de estabelecimento. 

 

 
Meta específica 24 - Aumento do envolvimento no percurso escolar por parte dos alunos e dos pais e encarregados de educação. 

 

Objetivo 79 - Promover momentos de encontro da comunidade que criem e reforcem elos entre os seus membros. 

 
 

E. B. nº1 de 284 Atividades de Esta atividade pretende Promover a ação Interna Ed. Social AAAF Flora Teixeira 

http://paa.pt/gestao/ver2.asp?ref=282
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Cerro Animação e Apoio à 

Família . 

responder às 

necessidades das 

famílias, mantendo as 

crianças mais tempo 

ocupadas na escola, ao 

mesmo tempo que 

procura proporcionar 

tarefas lúdicas e de 

fruição às crianças a 

quem se destinam, tendo 

como principal objetivo 

o seu bem estar. 

pedagógica, concertada 

entre os diversos parceiros 

educativos em presença. 

Criar respostas pedagógicas 

adequadas às necessidades 

dos alunos e das suas 

famílias. 

Articulação com o Projeto educativo do Agrupamento 

 
Meta específica 28 - Promoção de tempos com qualidade, para ocupação dos alunos após atividade letiva. 

 

Objetivo 95 - Valorizar e supervisionar tempos lúdicos diversificados para ocupação dos alunos após atividade letiva. 

 
 

E. B. nº1 de 

Cerro 

286 Leitura" Vai e Vem". Leitura " Vai e Vem”, é 

um projeto do Plano 

Nacional de Leitura para 

o Pré escolar, que 

promove a leitura em 

família. Vai ser realizada 

semanalmente com um 

número estipulado de 

crianças da sala, que vão 

levar para casa uma 

história e uma folha de 

registo para elaborar 

junto com a família. 

Foram enviados também 

para casa vários 

documentos 

informativos que têm 

como objetivo informar 

sobre a importância dos 

livros, e informação para 

explicar como se vai 

processar esta leitura Vai 

-Estimular na criança o 

gosto pelos livros; - Criar e 

valorizar práticas 

pedagógicas que 

possibilitem a descoberta 

do prazer da leitura; -

Promover a leitura em 

contexto familiar; -

Valorizar a leitura como um 

meio de informação de 

transmissão do saber e da 

cultura; -Estabelecer 

parcerias que proporcionem 

momentos de aquisição de 

competências no domínio 

da expressão oral e escrita; 

-Contribuir na aquisição de 

um espírito crítico e na 

interiorização de valores 

que promovam a cidadania 

Interna Ed. Literária Projeto Flora Teixeira 

http://paa.pt/gestao/ver2.asp?ref=286
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Vem e as 

responsabilidades que 

isto acarreta, como seja 

preencher a folha de 

registo e enviá-la 

novamente para o jardim 

de infância. 

Articulação com o Projeto educativo do Agrupamento 

 
Meta específica 7 - Promoção da diferenciação pedagógica e a diversidade. 

 

Objetivo 25 - Implementar estratégias diversificadas de acordo com aprendizagens prévias, ritmos, necessidades e desempenhos individuais, de modo a aumentar o 

sucesso escolar. 

 
 

E. B. nº1 de 

Cerro 

287 PRESSE Implementar atividades 

no âmbito do Programa 

de Educação para a 

Saúde e Educação 

Sexual. 

Adquirir competências e 

promover valores 

fundamentais à vivência da 

sexualidade de forma 

responsável. 

Interna Ed. Para a saúde Outro Paula Cristina 

da Silva 

Ferreira da 

Costa 

Articulação com o Projeto educativo do Agrupamento 

 
Meta específica 18 - Desenvolver competências nos alunos que lhes permitam escolhas informadas e seguras no campo da saúde e da sexualidade. 

 

Objetivo 57 - Implementar no mínimo três atividades no âmbito da Promoção da Educação para a Saúde e Educação Sexual, por ano letivo. 

 
 

E. B. nº1 de 

Cerro 

288 PRESSE Esta atividade está 

inserida na componente 

do currículo de Oferta 

Complementar, onde são 

realizadas tarefas do 

caderno PRESSE, no 

âmbito das áreas 

temáticas propostas 

naquele caderno. 

Desenvolver nos alunos 

competências básicas no 

âmbito da promoção da 

educação para a saúde - 

Educação Sexual em meio 

escolar. 

Interna Ed. Para a saúde Projeto Maria 

Filomena 

Afonso da 

Costa 

Articulação com o Projeto educativo do Agrupamento 

 
Meta específica 18 - Desenvolver competências nos alunos que lhes permitam escolhas informadas e seguras no campo da saúde e da sexualidade. 

 

http://paa.pt/gestao/ver2.asp?ref=287
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Objetivo 56 - Garantir que o Programa Regional de Educação Sexual em Saúde Escolar (PRESSE) é implementado efetivamente em todas as turmas. 

Objetivo 57 - Implementar no mínimo três atividades no âmbito da Promoção da Educação para a Saúde e Educação Sexual, por ano letivo. 

 
 

E. B. nº1 de 

Cerro 

289 Passezinho-– 

Programa de 

Alimentação Saudável 

em Saúde Escolar 

Implementar atividades 

no âmbito do Programa 

de Educação para a 

Saúde . 

Adquirir competências e 

promover valores 

fundamentais à vivência 

saudáveis. 

Interna Ed. Para a saúde Projeto Flora Teixeira 

Articulação com o Projeto educativo do Agrupamento 

 
Meta específica 18 - Desenvolver competências nos alunos que lhes permitam escolhas informadas e seguras no campo da saúde e da sexualidade. 

 

Objetivo 57 - Implementar no mínimo três atividades no âmbito da Promoção da Educação para a Saúde e Educação Sexual, por ano letivo. 

 

 
Meta específica 23 - Reforço da interação com o meio aproveitando sinergias mútuas. 

 

Objetivo 73 - Manter e implementar protocolos e parcerias com instituições e entidades de referência em áreas como o ensino, a saúde, a cultura, a ciência e o lazer. 

Objetivo 74 - Manter a adesão aos programas nacionais/regionais em vigor envolvendo 70% das turmas. 

 
 

E. B. nº1 de 

Cerro 

290 Projeto "Sobe" -Saúde 

oral e Bibliotecas 

escolares 

Este projeto vai ser 

desenvolvido ao longo 

do ano. Iniciar-se-á com 

uma reunião com 

Encarregados de 

Educação para 

sensibilização e 

informação sobre a 

aplicação do projeto. 

Posteriormente, serão 

desenvolvidas atividades 

presentes no Guia para 

Educadores, do Projeto 

SOBE, de acordo com o 

nível etário. Far-se-à o 

preenchimento do 

quadro de escovagem, 

em casa com a família, 

leitura de algumas obras 

incluídas no Kit SOBE e 

Promover a tomada de 

consciência da saúde oral 

para o bem estar da criança 

-Aproveitar as sinergias 

positivas da literatura para 

infância no processo de 

aprendizagem ao longo da 

vida - Envolver as famílias 

na promoção da saúde oral 

Interna Ed. Para a saúde Projeto Flora Teixeira 

http://paa.pt/gestao/ver2.asp?ref=289
http://paa.pt/gestao/ver2.asp?ref=290


Página 226 de 451 

a divulgação das 

atividades realizadas no 

âmbito do projeto 

SOBE. 

Articulação com o Projeto educativo do Agrupamento 

 
Meta específica 7 - Promoção da diferenciação pedagógica e a diversidade. 

 

Objetivo 20 - Valorizar as Orientações Curriculares para a Educação Pré-escolar e as respetivas metas na organização de uma pedagogia estruturada respeitando o 

carater lúdico. 

Objetivo 25 - Implementar estratégias diversificadas de acordo com aprendizagens prévias, ritmos, necessidades e desempenhos individuais, de modo a aumentar o 

sucesso escolar. 

 

 
Meta específica 23 - Reforço da interação com o meio aproveitando sinergias mútuas. 

 

Objetivo 73 - Manter e implementar protocolos e parcerias com instituições e entidades de referência em áreas como o ensino, a saúde, a cultura, a ciência e o lazer. 

Objetivo 74 - Manter a adesão aos programas nacionais/regionais em vigor envolvendo 70% das turmas. 

Objetivo 75 - Estabelecer parcerias de cooperação com diversas entidades da comunidade em projetos partilhados. 

 
 

E. B. nº1 de 

Cerro 

291 Projeto PASSE Esta atividade está 

inserida na componente 

do currículo de Oferta 

Complementar. Os 

alunos ao longo do ano 

vão realizar atividades 

no âmbito da saúde e da 

importância de uma 

alimentação saudável. 

Aumentar o leque de 

informação sobre saúde e 

alimentação saudável. 

sensibilizar os alunos para a 

importância de uma 

alimentação saudável. 

Interna Ed. Para a saúde Projeto Paula Cristina 

da Silva 

Ferreira da 

Costa 

Articulação com o Projeto educativo do Agrupamento 

 
Meta específica 18 - Desenvolver competências nos alunos que lhes permitam escolhas informadas e seguras no campo da saúde e da sexualidade. 

 

Objetivo 57 - Implementar no mínimo três atividades no âmbito da Promoção da Educação para a Saúde e Educação Sexual, por ano letivo. 

 

 
Meta específica 23 - Reforço da interação com o meio aproveitando sinergias mútuas. 

 

Objetivo 73 - Manter e implementar protocolos e parcerias com instituições e entidades de referência em áreas como o ensino, a saúde, a cultura, a ciência e o lazer. 

http://paa.pt/gestao/ver2.asp?ref=291
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Objetivo 74 - Manter a adesão aos programas nacionais/regionais em vigor envolvendo 70% das turmas. 

 
 

E. B. nº1 de 

Cerro 

292 PASSE - Programa 

Alimentação Saudável 

em Saúde Escolar 

(EA1) 

Os alunos irão 

desenvolver atividades 

no âmbito da Educação 

Alimentar, Promoção da 

Saúde e da Expressão e 

Educação Física e 

Motora, Musical e 

Dramática. 

Desenvolver atividades 

promotoras de saúde 

baseadas nas 5 dimensões 

das escolas promotoras de 

saúde: organizacional, 

curricular, psicossocial, 

ecológica e comunitárias. 

Interna Ed. Para a saúde Projeto Maria 

Filomena 

Afonso da 

Costa 

Articulação com o Projeto educativo do Agrupamento 

 
Meta específica 7 - Promoção da diferenciação pedagógica e a diversidade. 

 

Objetivo 26 - Integrar os diferentes saberes dando significado às aprendizagens realizadas, através do desenvolvimento de abordagens interdisciplinares e da 

articulação dos conteúdos disciplinares. 

 

 
Meta específica 23 - Reforço da interação com o meio aproveitando sinergias mútuas. 

 

Objetivo 73 - Manter e implementar protocolos e parcerias com instituições e entidades de referência em áreas como o ensino, a saúde, a cultura, a ciência e o lazer. 

Objetivo 75 - Estabelecer parcerias de cooperação com diversas entidades da comunidade em projetos partilhados. 

 
 

E. B. nº1 de 

Cerro 

293 Atividade Física e 

Desportiva 

Aulas de Educação 

Física. 

Proporcionar aos alunos 

atividades físicas e 

desportivas. 

Interna Ed. Desportiva AEC Paula Cristina 

da Silva 

Ferreira da 

Costa 

Articulação com o Projeto educativo do Agrupamento 

 
Meta específica 10 - Valorização da Arte e o Desporto na educação e ensino. 

 

Objetivo 40 - Valorizar as Atividades Extra Curriculares nos vários ciclos de ensino. 

 
 

E. B. nº1 de 

Cerro 

294 Ensino da Música Contacto com 

instrumentos musicais e 

sensibilização/iniciação 

ao ensino da música. 

Sensibilizar para a música; 

Aprender conceitos 

relacionados com a 

atividade; Explorar 

Interna Ed. Musical AEC Paula Cristina 

da Silva 

Ferreira da 

Costa 

http://paa.pt/gestao/ver2.asp?ref=292
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instrumentos musicais. 

Articulação com o Projeto educativo do Agrupamento 

 
Meta específica 10 - Valorização da Arte e o Desporto na educação e ensino. 

 

Objetivo 40 - Valorizar as Atividades Extra Curriculares nos vários ciclos de ensino. 

 
 

E. B. nº1 de 

Cerro 

295 Ensino da Música - 1.º 

Ciclo 

Contacto com 

instrumentos musicais e 

sensibilização/iniciação 

ao ensino da música. 

Sensibilizar para a música; 

- Aprender conceitos 

relacionados com a 

atividade; - Explorar 

instrumentos musicais. 

Interna Ed. Musical AEC Maria 

Filomena 

Afonso da 

Costa 

Articulação com o Projeto educativo do Agrupamento 

 
Meta específica 10 - Valorização da Arte e o Desporto na educação e ensino. 

 

Objetivo 40 - Valorizar as Atividades Extra Curriculares nos vários ciclos de ensino. 

 
 

E. B. nº1 de 

Cerro 

296 Atividade Física e 

Desportiva - 1.º Ciclo 

Aulas de Educação 

Física. 

Proporcionar aos alunos 

atividades físicas e 

desportivas. 

Interna Ed. Desportiva AEC Maria 

Filomena 

Afonso da 

Costa 

Articulação com o Projeto educativo do Agrupamento 

 
Meta específica 10 - Valorização da Arte e o Desporto na educação e ensino. 

 

Objetivo 40 - Valorizar as Atividades Extra Curriculares nos vários ciclos de ensino. 

 
 

E. B. nº1 de 

Cerro 

297 Expressão Lúdico 

Expressiva - 1.º Ciclo. 

Contacto com diversos 

materiais e realização de 

trabalhos manuais. 

Sensibilizar para a 

arte.Aprender conceitos 

relacionados com as 

atividades. Explorar 

diversos materiais. 

Interna Ed. Artística AEC Maria 

Filomena 

Afonso da 

Costa 

Articulação com o Projeto educativo do Agrupamento 

 
Meta específica 10 - Valorização da Arte e o Desporto na educação e ensino. 

http://paa.pt/gestao/ver2.asp?ref=295
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Objetivo 40 - Valorizar as Atividades Extra Curriculares nos vários ciclos de ensino. 

 
 

E. B. nº1 de 

Cerro 

298 Assembleia de Escola Plenário de alunos, com 

debate sobre os assuntos 

previamente propostos 

em assembleia de turma, 

seguido de apresentação 

de estratégias de 

melhoria. 

Fomentar a consciência 

social e cidadania em 

ambiente escolar. 

Interna Ed. Social Formação 

contínua 

Paula Cristina 

da Silva 

Ferreira da 

Costa 

Articulação com o Projeto educativo do Agrupamento 

 
Meta específica 17 - Garantir aos alunos momentos de autoavaliação indutores de autonomia e de co-responsabilização. 

 

Objetivo 53 - Promover a discussão de direitos e de deveres do Estatuto do Aluno em todas as turmas. 

 

 
Meta específica 20 - Promoção de valores de solidariedade. 

 

Objetivo 62 - Integrar, na planificação de cada grupo/turma, uma ação anual de melhoria de qualidade da comunidade educativa, que valorize comportamentos 

cívicos. 

 
 

E. B. nº1 de 

Cerro 

299 Projeto Integrado da 

Educação para a 

Ciência 

Realização de 

experiências no pré -

escolar 

Promover a literacia 

cientifica.Desenvolver o 

gosto pela 

Ciência.Incentivar a 

experimentação. Despertar 

a curiosidade ,o gosto, o 

sentido da observação do 

mundo à sua volta e o 

interesse das crianças para 

fenómenos no seu 

quotidiano. 

Interna Ed. Científica Projeto Flora Teixeira 

Articulação com o Projeto educativo do Agrupamento 

 
Meta específica 9 - Promoção de práticas de metodologias ativas e experimentais. 

 

Objetivo 29 - Dinamizar Oficinas de Ciência Experimental. 

http://paa.pt/gestao/ver2.asp?ref=298
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Objetivo 31 - Dinamizar atividades que promovam o desenvolvimento do espírito crítico, da curiosidade e da literacia científicas. 

Objetivo 32 - Dinamizar atividades que conduzam à consolidação e/ou à ampliação de conhecimentos científicos, tornando os conteúdos programáticos mais 

significativos. 

Objetivo 33 - Dinamizar iniciativas, visitas de estudo e exposições, que contribuam para o enriquecimento cultural/artístico dos alunos. 

Objetivo 34 - Valorizar as várias aprendizagens e vivências dos alunos realizadas em diversos contextos, integrando-as na sala de aula. 

 
 

E. B. nº1 de 

Cerro 

511 Ida ao teatro - 

"Fábrica de chocolate" 

A comunidade escolar 

deste estabelecimento irá 

assistir ao teatro " 

Fábrica de chocolate". 

Estimular o 

desenvolvimento cultural e 

artistico dos alunos; 

Despertar o desejo pelo 

conhecimento. 

Saída Ed. Artística Visita de estudo Paula Cristina 

da Silva 

Ferreira da 

Costa 

Articulação com o Projeto educativo do Agrupamento 

 
Meta específica 6 - Articulação entre ciclos. 

 

Objetivo 19 - Desenvolver duas atividades, por ano letivo, que integrem alunos do pré-escolar, do Ensino Básico e/ou Ensino Secundário, com proximidade de 

transição, ano de escolaridade ou de estabelecimento. 

 

 
Meta específica 10 - Valorização da Arte e o Desporto na educação e ensino. 

 

Objetivo 39 - Promover a intervenção artística na comunidade escolar. 

 
 

E. B. nº1 de 

Cerro 

551 Ida ao circo A comunidade escolar 

deste estabelecimento irá 

assistir a um circo. 

Estimular o 

desenvolvimento cultural e 

artistico dos alunos; 

Despertar o desejo pelo 

conhecimento. 

Saída Ed. Artística Visita de estudo Paula Cristina 

da Silva 

Ferreira da 

Costa 

Articulação com o Projeto educativo do Agrupamento 

 
Meta específica 6 - Articulação entre ciclos. 

 

Objetivo 19 - Desenvolver duas atividades, por ano letivo, que integrem alunos do pré-escolar, do Ensino Básico e/ou Ensino Secundário, com proximidade de 

transição, ano de escolaridade ou de estabelecimento. 

 

 
Meta específica 10 - Valorização da Arte e o Desporto na educação e ensino. 

 

http://paa.pt/gestao/ver2.asp?ref=511
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Objetivo 39 - Promover a intervenção artística na comunidade escolar. 

 
 

E. B. nº1 de 

Cerro 

552 Regimento da fruta Distrubuição de fruta, 

pelos alunos, duas vezes 

por semana. 

Incentivo ao consumo de 

fruta. 

Interna Ed. Para a saúde Projeto Maria 

Filomena 

Afonso da 

Costa 

Articulação com o Projeto educativo do Agrupamento 

 
Meta específica 18 - Desenvolver competências nos alunos que lhes permitam escolhas informadas e seguras no campo da saúde e da sexualidade. 

 

Objetivo 57 - Implementar no mínimo três atividades no âmbito da Promoção da Educação para a Saúde e Educação Sexual, por ano letivo. 

 
 

E. B. nº1 de 

Cerro 

613 Let's read! Os alunos irão ler livros 

em inglês, quer em 

contexto de sala de aula, 

quer em casa em 

conjunto com a família. 

Dessas leituras resultarão 

trabalhos alusivos às 

histórias lidas, que serão 

divulgados à 

comunidade escolar 

oportunamente. 

Decorrerá também uma 

feira do livro (English 

Book Fair), onde os 

alunos poderão adquirir 

e familiarizar-se com 

livros na língua inglesa 

adequados ao seu nível 

etário e linguístico. 

Ouvir ler e ler obras de 

literatura e textos de língua 

inglesa. Desenvolver o 

gosto pelo livro. 

Desenvolver o gosto pela 

língua inglesa. Incentivar o 

gosto pela leitura por lazer 

e como complemento das 

aprendizagens. Aperfeiçoar 

o domínio da comunicação 

oral e escrita. Facilitar o 

acesso a livros em inglês 

para todos os níveis e 

idades. Divulgar trabalhos 

realizados no âmbito da 

leitura ao longo do ano 

letivo. Aproximar a língua 

inglesa das famílias dos 

alunos, que por vezes 

sentem dificuldades em 

apoiá-los nesta área. 

Saída Ed. Literária Projeto Vera Luísa 

Lopes 

Martins 

Articulação com o Projeto educativo do Agrupamento 

 
Meta específica 2 - Melhoria dos resultados escolares dos alunos. 

 

Objetivo 3 - Melhorar a taxa de transição no 4º ano, superando a média nacional. 

http://paa.pt/gestao/ver2.asp?ref=552
http://paa.pt/gestao/ver2.asp?ref=613
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Meta específica 5 - Promoção do trabalho cooperativo dos docentes. 

 

Objetivo 17 - Promover, anualmente, 20% de atividades de articulação intra e/ou inter departamental, incluídas no Plano Anual de Atividades. 

 

 
Meta específica 7 - Promoção da diferenciação pedagógica e a diversidade. 

 

Objetivo 25 - Implementar estratégias diversificadas de acordo com aprendizagens prévias, ritmos, necessidades e desempenhos individuais, de modo a aumentar o 

sucesso escolar. 

Objetivo 26 - Integrar os diferentes saberes dando significado às aprendizagens realizadas, através do desenvolvimento de abordagens interdisciplinares e da 

articulação dos conteúdos disciplinares. 

 

 
Meta específica 9 - Promoção de práticas de metodologias ativas e experimentais. 

 

Objetivo 31 - Dinamizar atividades que promovam o desenvolvimento do espírito crítico, da curiosidade e da literacia científicas. 

Objetivo 32 - Dinamizar atividades que conduzam à consolidação e/ou à ampliação de conhecimentos científicos, tornando os conteúdos programáticos mais 

significativos. 

Objetivo 33 - Dinamizar iniciativas, visitas de estudo e exposições, que contribuam para o enriquecimento cultural/artístico dos alunos. 

Objetivo 34 - Valorizar as várias aprendizagens e vivências dos alunos realizadas em diversos contextos, integrando-as na sala de aula. 

Objetivo 35 - Desenvolver e divulgar aspetos culturais e civilizacionais das línguas estrangeiras. 

 

 
Meta específica 10 - Valorização da Arte e o Desporto na educação e ensino. 

 

Objetivo 39 - Promover a intervenção artística na comunidade escolar. 

 

 
Meta específica 23 - Reforço da interação com o meio aproveitando sinergias mútuas. 

 

Objetivo 75 - Estabelecer parcerias de cooperação com diversas entidades da comunidade em projetos partilhados. 

 

 
Meta específica 24 - Aumento do envolvimento no percurso escolar por parte dos alunos e dos pais e encarregados de educação. 

 

Objetivo 80 - Promover a imagem da escola junto da comunidade, de modo a que seja reconhecido o seu papel como parceira no desenvolvimento social e cultural 

da comunidade envolvente. 
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Meta específica 26 - Melhoria do ambiente escolar, dentro e fora das salas de aula. 

 

Objetivo 90 - Organizar atividades promotoras de um ambiente escolar mais inclusivo. 

Objetivo 91 - Desenvolver projetos/iniciativas que contribuam para a melhoria e valorização dos espaços escolares. 

 

 
Meta específica 27 - Melhoria das condições tecnológicas de apoio ao serviço educativo. 

 

Objetivo 94 - Dinamizar a página Web do agrupamento, promovendo as diferentes atividades/iniciativas que envolvam a comunidade escolar. 

 
 

E. B. nº1 de 

Cerro 

684 Festival de Teatro da 

Trofa - Peça de Teatro 

"A formidável cigarra" 

A comunidade escolar 

deste estabelecimento irá 

assistir à peça de teatro " 

A formidável cigarra". 

Estimular o 

desenvolvimento cultural e 

artistico dos alunos; 

Despertar o desejo pelo 

conhecimento. 

Saída Ed. Artística Comemoração Paula Cristina 

da Silva 

Ferreira da 

Costa 

Articulação com o Projeto educativo do Agrupamento 

 
Meta específica 10 - Valorização da Arte e o Desporto na educação e ensino. 

 

Objetivo 39 - Promover a intervenção artística na comunidade escolar. 

 
 

E. B. nº1 de 

Cerro 

685 Visita de Estudo à 

Nau Quinhentista/ 

Alfandega Régia, Vila 

do Conde. 

Visita "à Nau 

Quinhentista/ Alfandega 

Régia, Vila do Conde". 

Formar para a cidadania; 

Conhecer e participar com 

responsabilidade em locais 

diferentes; Proporcionar aos 

alunos aprendizagens fora 

do contexto escolar. 

Saída Ed. Científica Visita de estudo Paula Cristina 

da Silva 

Ferreira da 

Costa 

Articulação com o Projeto educativo do Agrupamento 

 
Meta específica 9 - Promoção de práticas de metodologias ativas e experimentais. 

 

Objetivo 32 - Dinamizar atividades que conduzam à consolidação e/ou à ampliação de conhecimentos científicos, tornando os conteúdos programáticos mais 

significativos. 

Objetivo 33 - Dinamizar iniciativas, visitas de estudo e exposições, que contribuam para o enriquecimento cultural/artístico dos alunos. 

 
 

E. B. nº1 de 686 Tratamento de água ou Os alunos irão assistir a Aprender as várias fases do Interna Ed. Ambiental Outro Paula Cristina 

http://paa.pt/gestao/ver2.asp?ref=684
http://paa.pt/gestao/ver2.asp?ref=685
http://paa.pt/gestao/ver2.asp?ref=686
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Cerro tratamento de águas 

residuais 

um filme sobre o 

processo de tratamento 

de uma ETA ou ETAR. 

Realização de um jogo 

sob a forma de um 

dominó, que representa 

componentes de um 

sistema de abastecimento 

de água. 

ciclo da água. da Silva 

Ferreira da 

Costa 

Articulação com o Projeto educativo do Agrupamento 

 
Meta específica 23 - Reforço da interação com o meio aproveitando sinergias mútuas. 

 

Objetivo 73 - Manter e implementar protocolos e parcerias com instituições e entidades de referência em áreas como o ensino, a saúde, a cultura, a ciência e o lazer. 

Objetivo 75 - Estabelecer parcerias de cooperação com diversas entidades da comunidade em projetos partilhados. 

 
 

E. B. nº1 de 

Cerro 

687 Tudo acaba no mar Partindo do tema "Tudo 

acaba no mar" e com 

base num texto, 

promover a aplicação 

dos conteúdos 

programáticos das 

diferentes áreas na 

expressão plástica. 

Consciencialização dos 

alunos para o problema da 

poluição dos mares e de 

seus malefícios. 

Interna Ed. Ambiental Outro Paula Cristina 

da Silva 

Ferreira da 

Costa 

Articulação com o Projeto educativo do Agrupamento 

 
Meta específica 23 - Reforço da interação com o meio aproveitando sinergias mútuas. 

 

Objetivo 73 - Manter e implementar protocolos e parcerias com instituições e entidades de referência em áreas como o ensino, a saúde, a cultura, a ciência e o lazer. 

Objetivo 75 - Estabelecer parcerias de cooperação com diversas entidades da comunidade em projetos partilhados. 

 
 

E. B. nº1 de 

Cerro 

688 Recicla se souberes Ação de sensibilização 

que consiste na 

consciencialização 

ambiental para a 

problemática dos 

resíduos. Dinamização 

de um jogo. 

Sensibilizar para a 

preservação da natureza; 

Promover a consciência 

ambiental.Sensibilização 

para a preservação da 

natureza. 

Interna Ed. Ambiental Palestra Paula Cristina 

da Silva 

Ferreira da 

Costa 

http://paa.pt/gestao/ver2.asp?ref=687
http://paa.pt/gestao/ver2.asp?ref=688
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Articulação com o Projeto educativo do Agrupamento 

 
Meta específica 20 - Promoção de valores de solidariedade. 

 

Objetivo 64 - Promover uma cultura de abertura ao meio local e ao mundo, alicerçada numa educação para a paz, solidariedade, saúde e ambiente. 

 

 
Meta específica 23 - Reforço da interação com o meio aproveitando sinergias mútuas. 

 

Objetivo 73 - Manter e implementar protocolos e parcerias com instituições e entidades de referência em áreas como o ensino, a saúde, a cultura, a ciência e o lazer. 

Objetivo 75 - Estabelecer parcerias de cooperação com diversas entidades da comunidade em projetos partilhados. 

 
 

E. B. nº1 de 

Cerro 

689 É com certeza uma 

espécie 

Criação de um jogo que 

permita dar a conhecer e 

identificar as árvores 

características da nossa 

região e os recursos que 

dela advêm. 

Promover o convívio entre 

alunos, professores e 

assistentes operacionais; 

Valorização das 

aprendizagens 

desenvolvidas na visita; 

Desenvolver o gosto por 

conhecer melhor a sua 

região. 

Saída Ed. Ambiental Visita de estudo Paula Cristina 

da Silva 

Ferreira da 

Costa 

Articulação com o Projeto educativo do Agrupamento 

 
Meta específica 6 - Articulação entre ciclos. 

 

Objetivo 19 - Desenvolver duas atividades, por ano letivo, que integrem alunos do pré-escolar, do Ensino Básico e/ou Ensino Secundário, com proximidade de 

transição, ano de escolaridade ou de estabelecimento. 

 

 
Meta específica 23 - Reforço da interação com o meio aproveitando sinergias mútuas. 

 

Objetivo 73 - Manter e implementar protocolos e parcerias com instituições e entidades de referência em áreas como o ensino, a saúde, a cultura, a ciência e o lazer. 

Objetivo 75 - Estabelecer parcerias de cooperação com diversas entidades da comunidade em projetos partilhados. 

 
 

E. B. nº1 de 

Cerro 

696 Feira Anual da Trofa Visita à feira 

nomeadamente visita ao 

stand e aos diversos 

animais 

Sensibilizar as crianças para 

a importância dos animais e 

meio envolvente 

Saída Ed. Ambiental Feira Flora Teixeira 

http://paa.pt/gestao/ver2.asp?ref=689
http://paa.pt/gestao/ver2.asp?ref=696
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Articulação com o Projeto educativo do Agrupamento 

 
Meta específica 9 - Promoção de práticas de metodologias ativas e experimentais. 

 

Objetivo 31 - Dinamizar atividades que promovam o desenvolvimento do espírito crítico, da curiosidade e da literacia científicas. 

Objetivo 33 - Dinamizar iniciativas, visitas de estudo e exposições, que contribuam para o enriquecimento cultural/artístico dos alunos. 

 
 

E. B. nº1 de 

Cerro 

697 Ida ao Teatro - Limpa 

palavras 

Os alunos irão assistir a 

uma peça de teatro 

"Limpa palavras" no 

âmbito do projeto À 

barca, À braca. 

Diversificar métodos e 

espaços de aprendizagem. 

Saída Ed. Artística Visita de estudo Paula Cristina 

da Silva 

Ferreira da 

Costa 

Articulação com o Projeto educativo do Agrupamento 

 
Meta específica 7 - Promoção da diferenciação pedagógica e a diversidade. 

 

Objetivo 25 - Implementar estratégias diversificadas de acordo com aprendizagens prévias, ritmos, necessidades e desempenhos individuais, de modo a aumentar o 

sucesso escolar. 

Objetivo 26 - Integrar os diferentes saberes dando significado às aprendizagens realizadas, através do desenvolvimento de abordagens interdisciplinares e da 

articulação dos conteúdos disciplinares. 

 

 
Meta específica 9 - Promoção de práticas de metodologias ativas e experimentais. 

 

Objetivo 33 - Dinamizar iniciativas, visitas de estudo e exposições, que contribuam para o enriquecimento cultural/artístico dos alunos. 

Objetivo 34 - Valorizar as várias aprendizagens e vivências dos alunos realizadas em diversos contextos, integrando-as na sala de aula. 

 
 

E. B. nº1 de 

Cerro 

728 Viagem de Finalistas 

do 4.º ano de 

escolaridade - os 

alunos irão à 

Kidzania. 

Os alunos do 4.º ano de 

escolaridade vão 

conhecer Lisboa, numa 

viagem realizada de 

avião. Irão à Kidzania, 

parque temático 

construído na escala das 

crianças para estas 

poderem "brincar aos 

adultos" num ambiente 

altamente realista. 

Conhecer novos meios de 

transporte e novos 

territórios. Conhecer as 

várias profissões e trabalhar 

nas que mais gostarem. 

Promover o esforço e a 

poupança. 

Saída Ed. Científica Visita de estudo Paula Cristina 

da Silva 

Ferreira da 

Costa 

http://paa.pt/gestao/ver2.asp?ref=697
http://paa.pt/gestao/ver2.asp?ref=728
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Articulação com o Projeto educativo do Agrupamento 

 
Meta específica 9 - Promoção de práticas de metodologias ativas e experimentais. 

 

Objetivo 31 - Dinamizar atividades que promovam o desenvolvimento do espírito crítico, da curiosidade e da literacia científicas. 

Objetivo 34 - Valorizar as várias aprendizagens e vivências dos alunos realizadas em diversos contextos, integrando-as na sala de aula. 

 
 

E. B. nº1 de 

Cerro 

749 Comemoração do Mês 

dos Maus Tratos 

Infantis -Florir é 

Prevenir 

Iniciamos por explorar o 

tema depois por cada 

crianças fez um flor em 

família e montamos as 

floreiras que foram 

expostas na Rua Conde 

S. Bento-Trofa 

Sensibilizar as crianças e 

familiares da temática 

Saída Ed. Social Exposição Flora Teixeira 

Articulação com o Projeto educativo do Agrupamento 

 
Meta específica 7 - Promoção da diferenciação pedagógica e a diversidade. 

 

Objetivo 26 - Integrar os diferentes saberes dando significado às aprendizagens realizadas, através do desenvolvimento de abordagens interdisciplinares e da 

articulação dos conteúdos disciplinares. 

 

 
Meta específica 20 - Promoção de valores de solidariedade. 

 

Objetivo 64 - Promover uma cultura de abertura ao meio local e ao mundo, alicerçada numa educação para a paz, solidariedade, saúde e ambiente. 

 

 
Meta específica 26 - Melhoria do ambiente escolar, dentro e fora das salas de aula. 

 

Objetivo 88 - Envolver encarregados de educação em 2 projetos de melhoria de espaços escolares. 

 
 

E. B. nº2 de 

Cerro 

166 Receção dos alunos Receção das 

crianças/alunos. 

Conhecimento dos 

diferentes espaços 

escolares. Lanche 

convívio. 

Integração das crianças e 

dos alunos no meio escolar. 

Interna Ed. Social Convívio Maria Alina 

Alves 

Almeida 

Azevedo 

Articulação com o Projeto educativo do Agrupamento 

http://paa.pt/gestao/ver2.asp?ref=749
http://paa.pt/gestao/ver2.asp?ref=166
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Meta específica 7 - Promoção da diferenciação pedagógica e a diversidade. 

 

Objetivo 20 - Valorizar as Orientações Curriculares para a Educação Pré-escolar e as respetivas metas na organização de uma pedagogia estruturada respeitando o 

carater lúdico. 

 

 
Meta específica 26 - Melhoria do ambiente escolar, dentro e fora das salas de aula. 

 

Objetivo 90 - Organizar atividades promotoras de um ambiente escolar mais inclusivo. 

 
 

E. B. nº2 de 

Cerro 

167 Dia Mundial da 

Alimentação 

As crianças e os alunos 

realizarão atividades 

relacionadas com a 

saúde alimentar. As 

crianças do pré- escolar 

farão uma espetada de 

fruta para todas as 

crianças e alunos da 

escola. 

Sensibilizar os alunos para 

uma alimentação 

equilibrada e saudável. 

Interna Ed. Para a saúde Comemoração José Carlos 

Mendonça 

Campos 

Articulação com o Projeto educativo do Agrupamento 

 
Meta específica 9 - Promoção de práticas de metodologias ativas e experimentais. 

 

Objetivo 34 - Valorizar as várias aprendizagens e vivências dos alunos realizadas em diversos contextos, integrando-as na sala de aula. 

 

 
Meta específica 18 - Desenvolver competências nos alunos que lhes permitam escolhas informadas e seguras no campo da saúde e da sexualidade. 

 

Objetivo 57 - Implementar no mínimo três atividades no âmbito da Promoção da Educação para a Saúde e Educação Sexual, por ano letivo. 

 
 

E. B. nº2 de 

Cerro 

168 São 

Martinho/Magusto 

Os alunos, à roda da 

fogueira, vão comer 

castanhas, cantar 

canções , adivinhas, 

provérbios e outras 

actividades relacionadas 

com o S.Martinho. 

Proporcionar aos alunos um 

convívio harmonioso. 

Interna Ed. Social Comemoração Martinha de 

Carvalho 

Rebelo 

http://paa.pt/gestao/ver2.asp?ref=167
http://paa.pt/gestao/ver2.asp?ref=168
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Articulação com o Projeto educativo do Agrupamento 

 
Meta específica 7 - Promoção da diferenciação pedagógica e a diversidade. 

 

Objetivo 20 - Valorizar as Orientações Curriculares para a Educação Pré-escolar e as respetivas metas na organização de uma pedagogia estruturada respeitando o 

carater lúdico. 

Objetivo 26 - Integrar os diferentes saberes dando significado às aprendizagens realizadas, através do desenvolvimento de abordagens interdisciplinares e da 

articulação dos conteúdos disciplinares. 

 
 

E. B. nº2 de 

Cerro 

169 Atividade 

encerramento do 1º 

período. 

As crianças irão assistir a 

um Musical, no 

Marshopping em 

Matosinhos. 

Desenvolver hábitos 

culturais ; proporcionar aos 

alunos convívio com os 

alunos de Cerro1 e com as 

respetivas comunidades 

educativas. 

Saída Ed. Social Convívio Maria Alina 

Alves 

Almeida 

Azevedo 

Articulação com o Projeto educativo do Agrupamento 

 
Meta específica 6 - Articulação entre ciclos. 

 

Objetivo 19 - Desenvolver duas atividades, por ano letivo, que integrem alunos do pré-escolar, do Ensino Básico e/ou Ensino Secundário, com proximidade de 

transição, ano de escolaridade ou de estabelecimento. 

 

 
Meta específica 9 - Promoção de práticas de metodologias ativas e experimentais. 

 

Objetivo 33 - Dinamizar iniciativas, visitas de estudo e exposições, que contribuam para o enriquecimento cultural/artístico dos alunos. 

 
 

E. B. nº2 de 

Cerro 

170 Cantar as Janeiras Cantar as janeiras para a 

comunidade educativa 

do Cerro1 e Cerro 2 no 

largo da igreja. 

Conhecer as tradições 

locais. Promover a 

interacção 

escola/comunidade. 

Saída Ed. Social Comemoração José Carlos 

Mendonça 

Campos 

Articulação com o Projeto educativo do Agrupamento 

 
Meta específica 6 - Articulação entre ciclos. 

 

Objetivo 19 - Desenvolver duas atividades, por ano letivo, que integrem alunos do pré-escolar, do Ensino Básico e/ou Ensino Secundário, com proximidade de 

transição, ano de escolaridade ou de estabelecimento. 

 

http://paa.pt/gestao/ver2.asp?ref=169
http://paa.pt/gestao/ver2.asp?ref=170
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Meta específica 24 - Aumento do envolvimento no percurso escolar por parte dos alunos e dos pais e encarregados de educação. 

 

Objetivo 77 - Abrir, às famílias dos alunos, três iniciativas anuais do Agrupamento/ Estabelecimento de Educação e Ensino. 

Objetivo 80 - Promover a imagem da escola junto da comunidade, de modo a que seja reconhecido o seu papel como parceira no desenvolvimento social e cultural 

da comunidade envolvente. 

 
 

E. B. nº2 de 

Cerro 

171 Carnaval. As crianças farão um 

desfile de Carnaval na 

escola. 

Incentivar a vivência de 

tradições e momentos de 

partilha dessas tradições; 

Promover a relação e o 

trabalho colaborativo entre 

diferentes parceiros da 

comunidade educativa; 

Favorecer a imagem do 

jardim de infância como 

elemento a valorar junto da 

comunidade; Favorecer o 

contacto das crianças com 

diferentes espaços 

relacionais. 

Interna Ed. Social Comemoração Martinha de 

Carvalho 

Rebelo 

Articulação com o Projeto educativo do Agrupamento 

 
Meta específica 6 - Articulação entre ciclos. 

 

Objetivo 19 - Desenvolver duas atividades, por ano letivo, que integrem alunos do pré-escolar, do Ensino Básico e/ou Ensino Secundário, com proximidade de 

transição, ano de escolaridade ou de estabelecimento. 

 
 

E. B. nº2 de 

Cerro 

172 Atividade de 

encerramento do 2º 

período . 

As crianças deste 

estabelecimento de 

ensino vão a um Musical 

no Forum da Maia - " 

"Pinóquio" 

Valorizar o convívio e a 

partilha entre a comunidade 

escolar e comunidade 

envolvente. Estimular o 

interesse pelas histórias. 

Saída Ed. Social Convívio Maria Alina 

Alves 

Almeida 

Azevedo 

Articulação com o Projeto educativo do Agrupamento 

 
Meta específica 6 - Articulação entre ciclos. 

 

Objetivo 19 - Desenvolver duas atividades, por ano letivo, que integrem alunos do pré-escolar, do Ensino Básico e/ou Ensino Secundário, com proximidade de 

http://paa.pt/gestao/ver2.asp?ref=171
http://paa.pt/gestao/ver2.asp?ref=172
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transição, ano de escolaridade ou de estabelecimento. 

 

 
Meta específica 9 - Promoção de práticas de metodologias ativas e experimentais. 

 

Objetivo 33 - Dinamizar iniciativas, visitas de estudo e exposições, que contribuam para o enriquecimento cultural/artístico dos alunos. 

 
 

E. B. nº2 de 

Cerro 

173 Feira de Outono. Realização de uma 

venda de produtos do 

outono no espaço escolar 

com vista ao 

reconhecimento e 

manutenção das 

tradições locais e ao 

envolvimento da 

comunidade educativa. 

Envolver a comunidade 

educativa em atividades 

escolares; Criar gosto pelas 

tradições populares. 

Interna Ed. Social Comemoração José Carlos 

Mendonça 

Campos 

Articulação com o Projeto educativo do Agrupamento 

 
Meta específica 6 - Articulação entre ciclos. 

 

Objetivo 18 - Concretizar quatro projetos/atividades aglutinadoras que integrem o pré-escolar e/ou um ou mais ciclos e/ou secundário. 

 
 

E. B. nº2 de 

Cerro 

174 Clube de Proteção 

Civil 

O Exercício de 

Evacuação é o abandono 

de todos os alunos, 

funcionários e 

professores do seu local 

de trabalho e reuni-los 

num local pré-definido, 

de forma rápida e segura, 

cumprindo plenamente 

as regras do Plano de 

Evacuação Geral da 

Escola. 

Desenvolver e reforçar uma 

cultura de segurança, 

promovendo uma cidadania 

ativa e participativa. 

Promover atitudes de 

comportamentos adequados 

em situações de 

emergência. 

Interna Ed. Social Formação 

contínua 

Martinha de 

Carvalho 

Rebelo 

Articulação com o Projeto educativo do Agrupamento 

 
Meta específica 5 - Promoção do trabalho cooperativo dos docentes. 

 

http://paa.pt/gestao/ver2.asp?ref=173
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Objetivo 17 - Promover, anualmente, 20% de atividades de articulação intra e/ou inter departamental, incluídas no Plano Anual de Atividades. 

 

 
Meta específica 9 - Promoção de práticas de metodologias ativas e experimentais. 

 

Objetivo 32 - Dinamizar atividades que conduzam à consolidação e/ou à ampliação de conhecimentos científicos, tornando os conteúdos programáticos mais 

significativos. 

 
 

E. B. nº2 de 

Cerro 

175 Atividade de 

encerramento do ano 

letivo no 

NaturWaterPark - 

Parque de Diversões 

de Douro. 

Convívio entre os 

alunos, professores, 

assistentes operacionais 

e pais/encarregados de 

educação . 

Proporcionar um momento 

de convívio aos alunos. 

Saída Ed. Social Convívio Maria Alina 

Alves 

Almeida 

Azevedo 

Articulação com o Projeto educativo do Agrupamento 

 
Meta específica 9 - Promoção de práticas de metodologias ativas e experimentais. 

 

Objetivo 33 - Dinamizar iniciativas, visitas de estudo e exposições, que contribuam para o enriquecimento cultural/artístico dos alunos. 

Objetivo 34 - Valorizar as várias aprendizagens e vivências dos alunos realizadas em diversos contextos, integrando-as na sala de aula. 

 

 
Meta específica 24 - Aumento do envolvimento no percurso escolar por parte dos alunos e dos pais e encarregados de educação. 

 

Objetivo 77 - Abrir, às famílias dos alunos, três iniciativas anuais do Agrupamento/ Estabelecimento de Educação e Ensino. 

 
 

E. B. nº2 de 

Cerro 

176 Dia Mundial da 

Criança . 

Atividades lúdicas. 

Envolver todos os alunos 

e crianças deste 

estabelecimento de 

ensino. Participam todos 

os docentes e não 

docentes. 

Adquirir conhecimentos de 

forma lúdica e promover a 

socialização. 

Interna Ed. Social Comemoração Martinha de 

Carvalho 

Rebelo 

Articulação com o Projeto educativo do Agrupamento 

 
Meta específica 6 - Articulação entre ciclos. 

 

Objetivo 19 - Desenvolver duas atividades, por ano letivo, que integrem alunos do pré-escolar, do Ensino Básico e/ou Ensino Secundário, com proximidade de 

http://paa.pt/gestao/ver2.asp?ref=175
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transição, ano de escolaridade ou de estabelecimento. 

 
 

E. B. nº2 de 

Cerro 

177 Passe A atividade decorrerá na 

aplicação em sala de aula 

de diversas atividades 

que promovam a 

alimentação saudável. 

Incentivar os alunos e as 

suas famílias a adotar 

hábitos saudáveis na sua 

alimentação. Promover 

junto dos alunos a 

importância de uma 

alimentação equilibrada e 

variada. 

Interna Ed. Social Projeto José Carlos 

Mendonça 

Campos 

Articulação com o Projeto educativo do Agrupamento 

 
Meta específica 18 - Desenvolver competências nos alunos que lhes permitam escolhas informadas e seguras no campo da saúde e da sexualidade. 

 

Objetivo 57 - Implementar no mínimo três atividades no âmbito da Promoção da Educação para a Saúde e Educação Sexual, por ano letivo. 

 
 

E. B. nº2 de 

Cerro 

178 PASSE A atividade decorrerá na 

aplicação em sala de aula 

de diversas atividades 

que promovam a 

alimentação saudável. 

Incentivar os alunos e suas 

famílias a adotar hábitos 

saudáveis na sua 

alimentação. Promover 

junto dos alunos a 

importância de uma 

alimentação equilibrada e 

variada 

Interna Ed. Para a saúde Projeto Martinha de 

Carvalho 

Rebelo 

Articulação com o Projeto educativo do Agrupamento 

 
Meta específica 18 - Desenvolver competências nos alunos que lhes permitam escolhas informadas e seguras no campo da saúde e da sexualidade. 

 

Objetivo 57 - Implementar no mínimo três atividades no âmbito da Promoção da Educação para a Saúde e Educação Sexual, por ano letivo. 

 
 

E. B. nº2 de 

Cerro 

179 PRESSE Esta atividade está 

inserida na componente 

do currículo de Oferta 

Complementar, onde são 

realizadas tarefas do 

caderno PRESSE, no 

âmbito das áreas 

Desenvolver nos alunos 

competências básicas no 

âmbito da promoção da 

educação para a saúde - 

Educação Sexual em meio 

escolar. 

Interna Ed. Para a saúde Projeto José Carlos 

Mendonça 

Campos 

http://paa.pt/gestao/ver2.asp?ref=177
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temáticas daquele 

caderno. 

Articulação com o Projeto educativo do Agrupamento 

 
Meta específica 18 - Desenvolver competências nos alunos que lhes permitam escolhas informadas e seguras no campo da saúde e da sexualidade. 

 

Objetivo 56 - Garantir que o Programa Regional de Educação Sexual em Saúde Escolar (PRESSE) é implementado efetivamente em todas as turmas. 

 
 

E. B. nº2 de 

Cerro 

180 PRESSE Esta atividade está 

inserida na componente 

do currículo de Oferta 

Complementar, onde são 

realizadas tarefas do 

caderno PRESSE, no 

âmbito das áreas 

temáticas daquele 

caderno. 

Desenvolver nos alunos 

competências básicas no 

âmbito da promoção da 

educação para a saúde - 

Educação Sexual em meio 

escolar. 

Interna Ed. Para a saúde Projeto Martinha de 

Carvalho 

Rebelo 

Articulação com o Projeto educativo do Agrupamento 

 
Meta específica 18 - Desenvolver competências nos alunos que lhes permitam escolhas informadas e seguras no campo da saúde e da sexualidade. 

 

Objetivo 57 - Implementar no mínimo três atividades no âmbito da Promoção da Educação para a Saúde e Educação Sexual, por ano letivo. 

 
 

E. B. nº2 de 

Cerro 

181 Atividades de 

Animação e Apoio à 

Família 

Esta atividade pretende 

responder às 

necessidades das 

famílias, mantendo as 

crianças mais tempo 

ocupadas na escola, ao 

mesmo tempo que 

procura proporcionar 

tarefas lúdicas e de 

fruição às crianças a 

quem se destinam, tendo 

como principal objetivo 

o seu bem estar. 

Promover a ação 

pedagógica, concertada 

entre os diversos parceiros 

educativos em presença. 

Criar respostas pedagógicas 

adequadas às necessidades 

dos alunos e das suas 

famílias. 

Interna Ed. Social AAAF Maria Alina 

Alves 

Almeida 

Azevedo 

Articulação com o Projeto educativo do Agrupamento 
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Meta específica 28 - Promoção de tempos com qualidade, para ocupação dos alunos após atividade letiva. 

 

Objetivo 95 - Valorizar e supervisionar tempos lúdicos diversificados para ocupação dos alunos após atividade letiva. 

 
 

E. B. nº2 de 

Cerro 

182 Leitura em Vai e Vem 

(Plano Nacional de 

Leitura) 

Leitura em Vai e Vem, é 

um projeto do Plano 

Nacional de Leitura para 

o Pré escolar, que 

promove a leitura em 

família, que se vai iniciar 

neste segundo período. 

Vai ser realizada 

semanalmente com um 

número estipulado de 

crianças da sala, que vão 

levar para casa uma 

história e uma folha de 

registo para elaborar 

junto com a família. 

Foram enviados também 

para casa vários 

documentos 

informativos que têm 

como objetivo informar 

sobre a importância dos 

livros, e informação para 

explicar como se vai 

processar esta leitura Vai 

Vem e as 

responsabilidades que 

isto acarreta, como seja 

preencher a folha de 

registo e enviá-la 

novamente para o jardim 

de infância. 

-Estimular na criança o 

gosto pelos livros; - Criar e 

valorizar práticas 

pedagógicas que 

possibilitem a descoberta 

do prazer da leitura; -

Promover a leitura em 

contexto familiar; -

Valorizar a leitura como um 

meio de informação de 

transmissão do saber e da 

cultura; -Estabelecer 

parcerias que proporcionem 

momentos de aquisição de 

competências no domínio 

da expressão oral e escrita; 

-Contribuir na aquisição de 

um espírito crítico e na 

interiorização de valores 

que promovam a cidadania 

Interna Ed. Literária Projeto Maria Alina 

Alves 

Almeida 

Azevedo 

Articulação com o Projeto educativo do Agrupamento 

 
Meta específica 7 - Promoção da diferenciação pedagógica e a diversidade. 

 

Objetivo 25 - Implementar estratégias diversificadas de acordo com aprendizagens prévias, ritmos, necessidades e desempenhos individuais, de modo a aumentar o 
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sucesso escolar. 

 

 
Meta específica 23 - Reforço da interação com o meio aproveitando sinergias mútuas. 

 

Objetivo 75 - Estabelecer parcerias de cooperação com diversas entidades da comunidade em projetos partilhados. 

 
 

E. B. nº2 de 

Cerro 

183 Passezinho. As crianças vão poder 

experimentar de forma 

pedagógica mas 

simultâneamente muito 

lúdica, alimentos, refletir 

na sua importância para 

a nossa saúde e bem 

estar, e vivenciar hábitos 

saudáveis (alimentares, 

cuidados de higiene e 

saúde...) 

- Fomentar hábitos de 

higiene e saúde; - Promover 

hábitos alimentares 

saudáveis; - Favorecer 

experiências diversificadas 

no âmbito dos cuidados de 

saúde de forma lúdica. 

Interna Ed. Para a saúde Projeto Maria Alina 

Alves 

Almeida 

Azevedo 

Articulação com o Projeto educativo do Agrupamento 

 
Meta específica 18 - Desenvolver competências nos alunos que lhes permitam escolhas informadas e seguras no campo da saúde e da sexualidade. 

 

Objetivo 57 - Implementar no mínimo três atividades no âmbito da Promoção da Educação para a Saúde e Educação Sexual, por ano letivo. 

 

 
Meta específica 23 - Reforço da interação com o meio aproveitando sinergias mútuas. 

 

Objetivo 73 - Manter e implementar protocolos e parcerias com instituições e entidades de referência em áreas como o ensino, a saúde, a cultura, a ciência e o lazer. 

Objetivo 74 - Manter a adesão aos programas nacionais/regionais em vigor envolvendo 70% das turmas. 

 
 

E. B. nº2 de 

Cerro 

184 Ensino da Música Contacto com 

instrumentos musicais e 

sensibilização /iniciação 

ao ensino da música e 

outras atividades 

artisticas. 

Sensibilizar para a música e 

para outras atividades 

artisticas. 

Interna Ed. Artística AEC José Carlos 

Mendonça 

Campos 

Articulação com o Projeto educativo do Agrupamento 

 

http://paa.pt/gestao/ver2.asp?ref=183
http://paa.pt/gestao/ver2.asp?ref=184


Página 247 de 451 

Meta específica 10 - Valorização da Arte e o Desporto na educação e ensino. 

 

Objetivo 37 - Dinamizar as Oficinas Artísticas e Musicais. 

Objetivo 40 - Valorizar as Atividades Extra Curriculares nos vários ciclos de ensino. 

 
 

E. B. nº2 de 

Cerro 

185 Ensino da Música Contacto com 

instrumentos musicais e 

sensibilização /iniciação 

ao ensino da música e 

outras atividades 

artisticas. 

Sensibilizar para a música e 

para outras atividades 

artisticas. 

Interna Ed. Artística AEC Martinha de 

Carvalho 

Rebelo 

Articulação com o Projeto educativo do Agrupamento 

 
Meta específica 10 - Valorização da Arte e o Desporto na educação e ensino. 

 

Objetivo 37 - Dinamizar as Oficinas Artísticas e Musicais. 

Objetivo 39 - Promover a intervenção artística na comunidade escolar. 

 
 

E. B. nº2 de 

Cerro 

186 Atividades Lúdico-

Expressivas 

Os alunos desenvolverão 

atividades ligadas ás 

artes e expressões 

plásticas. 

Sensibilizar para a 

atividades artisticas. 

Interna Ed. Artística AEC José Carlos 

Mendonça 

Campos 

Articulação com o Projeto educativo do Agrupamento 

 
Meta específica 10 - Valorização da Arte e o Desporto na educação e ensino. 

 

Objetivo 37 - Dinamizar as Oficinas Artísticas e Musicais. 

Objetivo 39 - Promover a intervenção artística na comunidade escolar. 

Objetivo 40 - Valorizar as Atividades Extra Curriculares nos vários ciclos de ensino. 

 
 

E. B. nº2 de 

Cerro 

187 Atividade Física e 

Desportiva 

Aulas de atividade física 

e desportiva. 

Proporcinar aos alunos 

atividades desportivas. 

Interna Ed. Desportiva AEC José Carlos 

Mendonça 

Campos 

Articulação com o Projeto educativo do Agrupamento 

 
Meta específica 10 - Valorização da Arte e o Desporto na educação e ensino. 
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Objetivo 39 - Promover a intervenção artística na comunidade escolar. 

Objetivo 40 - Valorizar as Atividades Extra Curriculares nos vários ciclos de ensino. 

 
 

E. B. nº2 de 

Cerro 

188 Atividade Física e 

Desportiva 

Aulas de atividade física 

e desportiva. 

Proporcinar aos alunos 

atividades desportivas. 

Interna Ed. Desportiva AEC Martinha de 

Carvalho 

Rebelo 

Articulação com o Projeto educativo do Agrupamento 

 
Meta específica 10 - Valorização da Arte e o Desporto na educação e ensino. 

 

Objetivo 39 - Promover a intervenção artística na comunidade escolar. 

Objetivo 40 - Valorizar as Atividades Extra Curriculares nos vários ciclos de ensino. 

 
 

E. B. nº2 de 

Cerro 

489 Festa de Natal Esta atividade de 

encerramento do 1º 

periodo consta da 

participação da 

comunidade escolar 

deste estabelecimento na 

festa de Natal promovida 

em conjunto com as 

escolas de Cerro 1 e 2 a 

realizar no dia 13 de 

dezembro , no salão 

Paroquial de Alvarelhos. 

Promover a imagem da 

escola; promover tempos de 

convívio entre a 

comunidade educativa; 

Saída Ed. Social Convívio Martinha de 

Carvalho 

Rebelo 

Articulação com o Projeto educativo do Agrupamento 

 
Meta específica 6 - Articulação entre ciclos. 

 

Objetivo 18 - Concretizar quatro projetos/atividades aglutinadoras que integrem o pré-escolar e/ou um ou mais ciclos e/ou secundário. 

 

 
Meta específica 10 - Valorização da Arte e o Desporto na educação e ensino. 

 

Objetivo 39 - Promover a intervenção artística na comunidade escolar. 

Objetivo 40 - Valorizar as Atividades Extra Curriculares nos vários ciclos de ensino. 
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Meta específica 24 - Aumento do envolvimento no percurso escolar por parte dos alunos e dos pais e encarregados de educação. 

 

Objetivo 77 - Abrir, às famílias dos alunos, três iniciativas anuais do Agrupamento/ Estabelecimento de Educação e Ensino. 

Objetivo 79 - Promover momentos de encontro da comunidade que criem e reforcem elos entre os seus membros. 

Objetivo 80 - Promover a imagem da escola junto da comunidade, de modo a que seja reconhecido o seu papel como parceira no desenvolvimento social e cultural 

da comunidade envolvente. 

 
 

E. B. nº2 de 

Cerro 

490 Projeto Integrado de 

Educação para a 

Ciência. 

Realização de 

experiências no pré- 

escolar. 

Promover a literacia 

cientifica. Desenvolver o 

gosto pela ciência. 

Incentivar a 

experimentação. Despertar 

a curiosidade,o gosto ,o 

sentido de observação do 

mundo à sua volta e o 

interesse das crianças para 

fenómenos no seu 

quotidiano. 

Interna Ed. Científica Projeto Maria Alina 

Alves 

Almeida 

Azevedo 

Articulação com o Projeto educativo do Agrupamento 

 
Meta específica 9 - Promoção de práticas de metodologias ativas e experimentais. 

 

Objetivo 29 - Dinamizar Oficinas de Ciência Experimental. 

Objetivo 31 - Dinamizar atividades que promovam o desenvolvimento do espírito crítico, da curiosidade e da literacia científicas. 

Objetivo 32 - Dinamizar atividades que conduzam à consolidação e/ou à ampliação de conhecimentos científicos, tornando os conteúdos programáticos mais 

significativos. 

Objetivo 33 - Dinamizar iniciativas, visitas de estudo e exposições, que contribuam para o enriquecimento cultural/artístico dos alunos. 

Objetivo 34 - Valorizar as várias aprendizagens e vivências dos alunos realizadas em diversos contextos, integrando-as na sala de aula. 

 
 

E. B. nº2 de 

Cerro 

491 Centro Ciência Viva.-

Vila do Conde 

Vamos realizar uma 

visita aos espaços do 

Centro Ciência Viva. 

Vamos ver uma 

exposição relacionada 

com a água no corpo e 

no sangue. 

- Proporcionar o contato 

com um ambiente e um 

espaço diferente do dia a 

dia; - Alargar o campo 

experiencial do aluno; - 

Proporcionar momentos de 

convívio e de partilha. 

Saída Ed. Para a saúde Visita de estudo Martinha de 

Carvalho 

Rebelo 

Articulação com o Projeto educativo do Agrupamento 
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Meta específica 9 - Promoção de práticas de metodologias ativas e experimentais. 

 

Objetivo 31 - Dinamizar atividades que promovam o desenvolvimento do espírito crítico, da curiosidade e da literacia científicas. 

Objetivo 32 - Dinamizar atividades que conduzam à consolidação e/ou à ampliação de conhecimentos científicos, tornando os conteúdos programáticos mais 

significativos. 

Objetivo 33 - Dinamizar iniciativas, visitas de estudo e exposições, que contribuam para o enriquecimento cultural/artístico dos alunos. 

Objetivo 34 - Valorizar as várias aprendizagens e vivências dos alunos realizadas em diversos contextos, integrando-as na sala de aula. 

 
 

E. B. nº2 de 

Cerro 

492 Visita de estudo ao 

Planetário do Porto. 

Visita de estudo 

Planetário. 

Formar para a Cidadania Saída Ed. Social Visita de estudo José Carlos 

Mendonça 

Campos 

Articulação com o Projeto educativo do Agrupamento 

 
Meta específica 6 - Articulação entre ciclos. 

 

Objetivo 18 - Concretizar quatro projetos/atividades aglutinadoras que integrem o pré-escolar e/ou um ou mais ciclos e/ou secundário. 

 

 
Meta específica 9 - Promoção de práticas de metodologias ativas e experimentais. 

 

Objetivo 33 - Dinamizar iniciativas, visitas de estudo e exposições, que contribuam para o enriquecimento cultural/artístico dos alunos. 

Objetivo 34 - Valorizar as várias aprendizagens e vivências dos alunos realizadas em diversos contextos, integrando-as na sala de aula. 

 
 

E. B. nº2 de 

Cerro 

493 Hora do Conto e do 

Saber 

As crianças ouvem a 

narração de um conto e 

realizam atividades sobre 

o mesmo. 

Contactar com a literatura 

infantil de autores 

portugueses ou 

estrangeiros. 

Saída Ed. Literária Tertúlia Maria Alina 

Alves 

Almeida 

Azevedo 

Articulação com o Projeto educativo do Agrupamento 

 
Meta específica 9 - Promoção de práticas de metodologias ativas e experimentais. 

 

Objetivo 31 - Dinamizar atividades que promovam o desenvolvimento do espírito crítico, da curiosidade e da literacia científicas. 

 
 

E. B. nº2 de 

Cerro 

555 Ida ao Circo. A comunidade escolar 

deste estabelecimento irá 

assistir a um espetáculo 

de circo. 

Estimular o 

desenvolvimento cultural e 

artistico dos alunos; 

Despertar o desejo pelo 

Saída Ed. Artística Convívio Martinha de 

Carvalho 

Rebelo 
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conhecimento. 

Articulação com o Projeto educativo do Agrupamento 

 
Meta específica 10 - Valorização da Arte e o Desporto na educação e ensino. 

 

Objetivo 39 - Promover a intervenção artística na comunidade escolar. 

 
 

E. B. nº2 de 

Cerro 

596 Let's read! Os alunos irão ler livros 

em inglês, quer em 

contexto de sala de aula, 

quer em casa em 

conjunto com a família. 

Dessas leituras resultarão 

trabalhos alusivos às 

histórias lidas, que serão 

divulgados à 

comunidade escolar 

oportunamente. 

Decorrerá também uma 

feira do livro (English 

Book Fair), onde os 

alunos poderão adquirir 

e familiarizar-se com 

livros na língua inglesa 

adequados ao seu nível 

etário e linguístico. 

Ouvir ler e ler obras de 

literatura e textos de língua 

inglesa. Desenvolver o 

gosto pelo livro. 

Desenvolver o gosto pela 

língua inglesa. Incentivar o 

gosto pela leitura por lazer 

e como complemento das 

aprendizagens. Aperfeiçoar 

o domínio da comunicação 

oral e escrita. Facilitar o 

acesso a livros em inglês 

para todos os níveis e 

idades. Divulgar trabalhos 

realizados no âmbito da 

leitura ao longo do ano 

letivo. Aproximar a língua 

inglesa das famílias dos 

alunos, que por vezes 

sentem dificuldades em 

apoiá-los nesta área. 

Saída Ed. Literária Projeto Vera Luísa 

Lopes 

Martins 

Articulação com o Projeto educativo do Agrupamento 

 
Meta específica 2 - Melhoria dos resultados escolares dos alunos. 

 

Objetivo 3 - Melhorar a taxa de transição no 4º ano, superando a média nacional. 

 

 
Meta específica 5 - Promoção do trabalho cooperativo dos docentes. 

 

Objetivo 17 - Promover, anualmente, 20% de atividades de articulação intra e/ou inter departamental, incluídas no Plano Anual de Atividades. 
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Meta específica 7 - Promoção da diferenciação pedagógica e a diversidade. 

 

Objetivo 25 - Implementar estratégias diversificadas de acordo com aprendizagens prévias, ritmos, necessidades e desempenhos individuais, de modo a aumentar o 

sucesso escolar. 

Objetivo 26 - Integrar os diferentes saberes dando significado às aprendizagens realizadas, através do desenvolvimento de abordagens interdisciplinares e da 

articulação dos conteúdos disciplinares. 

 

 
Meta específica 9 - Promoção de práticas de metodologias ativas e experimentais. 

 

Objetivo 31 - Dinamizar atividades que promovam o desenvolvimento do espírito crítico, da curiosidade e da literacia científicas. 

Objetivo 32 - Dinamizar atividades que conduzam à consolidação e/ou à ampliação de conhecimentos científicos, tornando os conteúdos programáticos mais 

significativos. 

Objetivo 33 - Dinamizar iniciativas, visitas de estudo e exposições, que contribuam para o enriquecimento cultural/artístico dos alunos. 

Objetivo 34 - Valorizar as várias aprendizagens e vivências dos alunos realizadas em diversos contextos, integrando-as na sala de aula. 

Objetivo 35 - Desenvolver e divulgar aspetos culturais e civilizacionais das línguas estrangeiras. 

 

 
Meta específica 10 - Valorização da Arte e o Desporto na educação e ensino. 

 

Objetivo 39 - Promover a intervenção artística na comunidade escolar. 

 

 
Meta específica 23 - Reforço da interação com o meio aproveitando sinergias mútuas. 

 

Objetivo 75 - Estabelecer parcerias de cooperação com diversas entidades da comunidade em projetos partilhados. 

 

 
Meta específica 24 - Aumento do envolvimento no percurso escolar por parte dos alunos e dos pais e encarregados de educação. 

 

Objetivo 80 - Promover a imagem da escola junto da comunidade, de modo a que seja reconhecido o seu papel como parceira no desenvolvimento social e cultural 

da comunidade envolvente. 

 

 
Meta específica 26 - Melhoria do ambiente escolar, dentro e fora das salas de aula. 

 

Objetivo 90 - Organizar atividades promotoras de um ambiente escolar mais inclusivo. 

Objetivo 91 - Desenvolver projetos/iniciativas que contribuam para a melhoria e valorização dos espaços escolares. 
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Meta específica 27 - Melhoria das condições tecnológicas de apoio ao serviço educativo. 

 

Objetivo 94 - Dinamizar a página Web do agrupamento, promovendo as diferentes atividades/iniciativas que envolvam a comunidade escolar. 

 
 

E. B. nº2 de 

Cerro 

633 Projeto " A Barca"- 

Robertices 

Leitura expressiva de 

contos e consequente 

discussão a propósito das 

ideias e valores 

predominantes. 

Promover o gosto pela 

leitura; fomentar uma 

educação para os valores. 

Interna Ed. Literária Projeto Martinha de 

Carvalho 

Rebelo 

Articulação com o Projeto educativo do Agrupamento 

 
Meta específica 5 - Promoção do trabalho cooperativo dos docentes. 

 

Objetivo 17 - Promover, anualmente, 20% de atividades de articulação intra e/ou inter departamental, incluídas no Plano Anual de Atividades. 

 
 

E. B. nº2 de 

Cerro 

665 A Proteção Civil vai à 

escola 

As crianças ouvirão uma 

palestra com a Proteção 

Civil. Nesta atividade 

irão identificar os 

diferentes agentes de 

proteção civil e o papel 

de cada um, a realizar 

em contexto escolar 

Desenvolver uma cultura de 

segurança.Conhecer os 

principais objetivos da 

Proteção Civil. Identificar 

os agentes e o papel de cada 

um. 

Saída Ed. Social Palestra Maria Alina 

Alves 

Almeida 

Azevedo 

Articulação com o Projeto educativo do Agrupamento 

 
Meta específica 20 - Promoção de valores de solidariedade. 

 

Objetivo 62 - Integrar, na planificação de cada grupo/turma, uma ação anual de melhoria de qualidade da comunidade educativa, que valorize comportamentos 

cívicos. 

Objetivo 64 - Promover uma cultura de abertura ao meio local e ao mundo, alicerçada numa educação para a paz, solidariedade, saúde e ambiente. 

 

 
Meta específica 23 - Reforço da interação com o meio aproveitando sinergias mútuas. 

 

Objetivo 75 - Estabelecer parcerias de cooperação com diversas entidades da comunidade em projetos partilhados. 

 
 

http://paa.pt/gestao/ver2.asp?ref=633
http://paa.pt/gestao/ver2.asp?ref=665
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E. B. nº2 de 

Cerro 

666 Vamos poupar água Identificar os principais 

efeitos de falta de água. 

Sensibilizar a comunidade 

para a problemática da 

escassez da água e a 

importância de preservar 

este recurso vital. Promover 

hábitos de consumo e 

exploração sustentável da 

água. 

Interna Ed. Ambiental Projeto Maria Alina 

Alves 

Almeida 

Azevedo 

Articulação com o Projeto educativo do Agrupamento 

 
Meta específica 5 - Promoção do trabalho cooperativo dos docentes. 

 

Objetivo 17 - Promover, anualmente, 20% de atividades de articulação intra e/ou inter departamental, incluídas no Plano Anual de Atividades. 

 

 
Meta específica 7 - Promoção da diferenciação pedagógica e a diversidade. 

 

Objetivo 26 - Integrar os diferentes saberes dando significado às aprendizagens realizadas, através do desenvolvimento de abordagens interdisciplinares e da 

articulação dos conteúdos disciplinares. 

 

 
Meta específica 20 - Promoção de valores de solidariedade. 

 

Objetivo 64 - Promover uma cultura de abertura ao meio local e ao mundo, alicerçada numa educação para a paz, solidariedade, saúde e ambiente. 

 
 

E. B. nº2 de 

Cerro 

667 A proteção da floresta A sensibilização realiza-

se com a visita a um 

espaço florestal que 

tenha deposição de 

resíduos. 

Sensibilizar para a 

necessidade da limpeza dos 

terrenos; alertar para a não 

deposição de resíduos na 

floresta; despertar nos 

alunos a consciência cívica 

da educação ambiental de 

modo a que se tornem 

adultos responsáveis nesta 

vertente. 

Saída Ed. Ambiental Projeto Maria Alina 

Alves 

Almeida 

Azevedo 

Articulação com o Projeto educativo do Agrupamento 

 
Meta específica 7 - Promoção da diferenciação pedagógica e a diversidade. 

 

http://paa.pt/gestao/ver2.asp?ref=666
http://paa.pt/gestao/ver2.asp?ref=667
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Objetivo 20 - Valorizar as Orientações Curriculares para a Educação Pré-escolar e as respetivas metas na organização de uma pedagogia estruturada respeitando o 

carater lúdico. 

 

 
Meta específica 23 - Reforço da interação com o meio aproveitando sinergias mútuas. 

 

Objetivo 75 - Estabelecer parcerias de cooperação com diversas entidades da comunidade em projetos partilhados. 

 
 

E. B. nº2 de 

Cerro 

668 Tratamento de água ou 

tratamento de águas 

residuais 

Técnicos vem à escola 

com um conjunto de 

atividades pré-

preparadas para 

desenvolver com os 

alunos. 

Proporcionar atividades de 

enriquecimento e 

sensibilização sobre o tema 

da água 

Interna Ed. Ambiental Palestra Martinha de 

Carvalho 

Rebelo 

Articulação com o Projeto educativo do Agrupamento 

 
Meta específica 9 - Promoção de práticas de metodologias ativas e experimentais. 

 

Objetivo 31 - Dinamizar atividades que promovam o desenvolvimento do espírito crítico, da curiosidade e da literacia científicas. 

 

 
Meta específica 26 - Melhoria do ambiente escolar, dentro e fora das salas de aula. 

 

Objetivo 90 - Organizar atividades promotoras de um ambiente escolar mais inclusivo. 

 
 

E. B. nº2 de 

Cerro 

669 Feira Anual da Trofa As crianças irão visitar a 

feira, onde poderão 

contactar diretamente 

com os animais que 

pertencem ao seu meio 

envolvente. 

Mostrar às crianças a 

diversividade de animais 

domésticos existentes na 

zona onde moram e as suas 

características que os 

diferenciam. 

Saída Ed. Ambiental Feira Maria Alina 

Alves 

Almeida 

Azevedo 

Articulação com o Projeto educativo do Agrupamento 

 
Meta específica 23 - Reforço da interação com o meio aproveitando sinergias mútuas. 

 

Objetivo 73 - Manter e implementar protocolos e parcerias com instituições e entidades de referência em áreas como o ensino, a saúde, a cultura, a ciência e o lazer. 

Objetivo 75 - Estabelecer parcerias de cooperação com diversas entidades da comunidade em projetos partilhados. 

 

http://paa.pt/gestao/ver2.asp?ref=668
http://paa.pt/gestao/ver2.asp?ref=669
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E. B. nº2 de 

Cerro 

674 Recicla se souberes Sensibilizar as crianças 

para a reciclagem. 

Sensibilizar para a 

preservação da natureza; 

promover a consciência 

ambiental. 

Interna Ed. Ambiental Concurso Maria Alina 

Alves 

Almeida 

Azevedo 

Articulação com o Projeto educativo do Agrupamento 

 
Meta específica 7 - Promoção da diferenciação pedagógica e a diversidade. 

 

Objetivo 20 - Valorizar as Orientações Curriculares para a Educação Pré-escolar e as respetivas metas na organização de uma pedagogia estruturada respeitando o 

carater lúdico. 

 
 

E. B. nº2 de 

Cerro 

675 Aromáticas Técnicos deslocam-se à 

escola no sentido de 

desenvolver atividade 

para os alunos. 

Conhecer a diversidade das 

plantas aromáticas. 

Interna Ed. Científica Projeto José Carlos 

Mendonça 

Campos 

Articulação com o Projeto educativo do Agrupamento 

 
Meta específica 9 - Promoção de práticas de metodologias ativas e experimentais. 

 

Objetivo 31 - Dinamizar atividades que promovam o desenvolvimento do espírito crítico, da curiosidade e da literacia científicas. 

Objetivo 32 - Dinamizar atividades que conduzam à consolidação e/ou à ampliação de conhecimentos científicos, tornando os conteúdos programáticos mais 

significativos. 

Objetivo 34 - Valorizar as várias aprendizagens e vivências dos alunos realizadas em diversos contextos, integrando-as na sala de aula. 

 
 

E. B. nº2 de 

Cerro 

690 Ida ao Teatro - No dia 27 de março, as 

crianças irão assistir a 

uma peça de teatro 

musical, no salão 

paroquial de Alvarelhos. 

Diversificar métodos e 

espaços de aprendizagem. 

Saída Ed. Artística Visita de estudo José Carlos 

Mendonça 

Campos 

Articulação com o Projeto educativo do Agrupamento 

 
Meta específica 7 - Promoção da diferenciação pedagógica e a diversidade. 

 

Objetivo 25 - Implementar estratégias diversificadas de acordo com aprendizagens prévias, ritmos, necessidades e desempenhos individuais, de modo a aumentar o 

sucesso escolar. 

Objetivo 26 - Integrar os diferentes saberes dando significado às aprendizagens realizadas, através do desenvolvimento de abordagens interdisciplinares e da 

articulação dos conteúdos disciplinares. 

http://paa.pt/gestao/ver2.asp?ref=674
http://paa.pt/gestao/ver2.asp?ref=675
http://paa.pt/gestao/ver2.asp?ref=690
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Meta específica 9 - Promoção de práticas de metodologias ativas e experimentais. 

 

Objetivo 33 - Dinamizar iniciativas, visitas de estudo e exposições, que contribuam para o enriquecimento cultural/artístico dos alunos. 

 
 

E. B. nº2 de 

Cerro 

698 Encontro Lusófono 

/Feira do livro 

Assistir às sessões de 

animação da leitura, no 

Encontro Lusófono e 

visita à Feira do livro. 

Incentivar o gosto pela 

leitura. Proporcionar o 

contacto com um ambiente 

e um espaço diferente do 

dia a dia; Proporcionar 

momentos lúdicos e de 

prazer às crianças. 

Saída Ed. Literária Visita de estudo Maria Alina 

Alves 

Almeida 

Azevedo 

Articulação com o Projeto educativo do Agrupamento 

 
Meta específica 7 - Promoção da diferenciação pedagógica e a diversidade. 

 

Objetivo 20 - Valorizar as Orientações Curriculares para a Educação Pré-escolar e as respetivas metas na organização de uma pedagogia estruturada respeitando o 

carater lúdico. 

Objetivo 25 - Implementar estratégias diversificadas de acordo com aprendizagens prévias, ritmos, necessidades e desempenhos individuais, de modo a aumentar o 

sucesso escolar. 

 
 

E. B. nº2 de 

Cerro 

716 Concurso "Reciclar é 

ganhar 14" 

Ao longo do ano, toda a 

comunidade educativa 

fará a recolha de tampas. 

promover a consciência 

ambiental; separar a maior 

quantidade de tampas para 

a realização do concurso. 

Interna Ed. Ambiental Concurso Maria Alina 

Alves 

Almeida 

Azevedo 

Articulação com o Projeto educativo do Agrupamento 

 
Meta específica 6 - Articulação entre ciclos. 

 

Objetivo 19 - Desenvolver duas atividades, por ano letivo, que integrem alunos do pré-escolar, do Ensino Básico e/ou Ensino Secundário, com proximidade de 

transição, ano de escolaridade ou de estabelecimento. 

 

 
Meta específica 23 - Reforço da interação com o meio aproveitando sinergias mútuas. 

 

Objetivo 74 - Manter a adesão aos programas nacionais/regionais em vigor envolvendo 70% das turmas. 

 

http://paa.pt/gestao/ver2.asp?ref=698
http://paa.pt/gestao/ver2.asp?ref=716
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E. B. nº2 de 

Cerro 

717 Mês da Prevenção dos 

maus tratos- Prevenir 

é florir 

Elaboração de floreiras 

que ficarão colocadas na 

Rua Conde São Bento 

para alertar a população 

sobre a prevenção dos 

maus tratos. 

- Promover uma maior 

consciencialização face aos 

maus tratos. 

Saída Ed. Social Exposição Maria Alina 

Alves 

Almeida 

Azevedo 

Articulação com o Projeto educativo do Agrupamento 

 
Meta específica 20 - Promoção de valores de solidariedade. 

 

Objetivo 63 - Concretizar projetos promotores de solidariedade face à diferença. 

Objetivo 64 - Promover uma cultura de abertura ao meio local e ao mundo, alicerçada numa educação para a paz, solidariedade, saúde e ambiente. 

 

 
Meta específica 26 - Melhoria do ambiente escolar, dentro e fora das salas de aula. 

 

Objetivo 89 - Diminuir, em 10%, as situações de violência em ambiente escolar. 

Objetivo 90 - Organizar atividades promotoras de um ambiente escolar mais inclusivo. 

 
 

E. B. nº2 de 

Cerro 

752 Colónia Balnear Colónia Balnear 

destinada às crianças do 

Pré-escolar ao longo de 

uma semana. As crianças 

irão usufruir dos 

benefícios da frequência 

da praia de Vila Chã 

desenvolvendo 

atividades lúdicas. 

Promover convivio salutar 

entre as crianças e adultos 

em espaços externos à 

escola ; solidificar regras de 

convivência e inter ajuda 

entre os pares. 

Saída Ed. Para a saúde Convívio Maria Alina 

Alves 

Almeida 

Azevedo 

Articulação com o Projeto educativo do Agrupamento 

 
Meta específica 7 - Promoção da diferenciação pedagógica e a diversidade. 

 

Objetivo 20 - Valorizar as Orientações Curriculares para a Educação Pré-escolar e as respetivas metas na organização de uma pedagogia estruturada respeitando o 

carater lúdico. 

 

 
Meta específica 9 - Promoção de práticas de metodologias ativas e experimentais. 

 

http://paa.pt/gestao/ver2.asp?ref=717
http://paa.pt/gestao/ver2.asp?ref=752
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Objetivo 33 - Dinamizar iniciativas, visitas de estudo e exposições, que contribuam para o enriquecimento cultural/artístico dos alunos. 

 
 

E. B. nº2 de 

Cerro 

756 Encontro Lusófono de 

Literatura Infanto - 

Juvenil - 1ºciclo 

Ida à Trofa apresentar 

uma peça de teatro. 

Proporcionar momentos de 

diversão e fantasia. 

Favorecer o imaginário e a 

criatividade. Alargar novos 

horizontes. 

Saída Ed. Literária Outro Martinha de 

Carvalho 

Rebelo 

Articulação com o Projeto educativo do Agrupamento 

 
Meta específica 9 - Promoção de práticas de metodologias ativas e experimentais. 

 

Objetivo 33 - Dinamizar iniciativas, visitas de estudo e exposições, que contribuam para o enriquecimento cultural/artístico dos alunos. 

Objetivo 34 - Valorizar as várias aprendizagens e vivências dos alunos realizadas em diversos contextos, integrando-as na sala de aula. 

 
 

GD de 

Português 

111 Clube AudioLivro Realização de CDs de 

livros constantes no PNL 

em formato áudio. 

Melhorar a capacidade de 

leitura dos alunos. 

Capacitar as BE com um 

conjunto de livros em 

formato áudio para 

utilização de alunos e 

professores 

Interna Ed. Literária Projeto António 

Monteiro 

Silva 

Articulação com o Projeto educativo do Agrupamento 

 
Meta específica 2 - Melhoria dos resultados escolares dos alunos. 

 

Objetivo 4 - Melhorar a taxa de transição no 6º ano, igualando a média nacional. 

Objetivo 5 - Melhorar a taxa de transição no 9º ano, igualando a média nacional. 

Objetivo 6 - Melhorar os resultados da avaliação externa no 9º ano a Português atingindo uma taxa de sucesso superior à média concelhia e nacional. 

Objetivo 8 - Aumentar a taxa de sucesso a Inglês para 80% no final do 6º ano. 

Objetivo 11 - Aumentar para 53% a percentagem de alunos que terminem o Ensino Básico, aprovados em todas as disciplinas (sucesso pleno). 

Objetivo 12 - Garantir que 80% dos alunos concluem o 3º ciclo do Ensino Básico em 3 anos. 

 

 
Meta específica 6 - Articulação entre ciclos. 

 

Objetivo 18 - Concretizar quatro projetos/atividades aglutinadoras que integrem o pré-escolar e/ou um ou mais ciclos e/ou secundário. 

Objetivo 19 - Desenvolver duas atividades, por ano letivo, que integrem alunos do pré-escolar, do Ensino Básico e/ou Ensino Secundário, com proximidade de 

transição, ano de escolaridade ou de estabelecimento. 

http://paa.pt/gestao/ver2.asp?ref=756
http://paa.pt/gestao/ver2.asp?ref=111
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Meta específica 7 - Promoção da diferenciação pedagógica e a diversidade. 

 

Objetivo 24 - Identificar, anualmente, exemplos de práticas de trabalho colaborativo nos grupos disciplinares e departamentos, registando-as em ata. 

Objetivo 25 - Implementar estratégias diversificadas de acordo com aprendizagens prévias, ritmos, necessidades e desempenhos individuais, de modo a aumentar o 

sucesso escolar. 

 

 
Meta específica 10 - Valorização da Arte e o Desporto na educação e ensino. 

 

Objetivo 37 - Dinamizar as Oficinas Artísticas e Musicais. 

Objetivo 40 - Valorizar as Atividades Extra Curriculares nos vários ciclos de ensino. 

 
 

GD de 

Português 

112 Concurso de leitura de 

Português. 

Na turma, o docente 

procederá à seleção de 

dois alunos para cada 

fase do concurso (1ª e 2ª 

eliminatórias). Esses 

alunos lerão um texto, 

previamente selecionado 

pelos docentes de 

Português. A final será 

disputada pelos alunos 

apurados nas 

eliminatórias anteriores. 

Fomentar o gosto pela 

leitura e incentivar os 

alunos para a leitura 

recreativa. 

Interna Ed. Literária Concurso Ana Isabel 

Basto 

Serdoura 

Moreira 

Ribeiro 

Articulação com o Projeto educativo do Agrupamento 

 
Meta específica 5 - Promoção do trabalho cooperativo dos docentes. 

 

Objetivo 17 - Promover, anualmente, 20% de atividades de articulação intra e/ou inter departamental, incluídas no Plano Anual de Atividades. 

 

 
Meta específica 7 - Promoção da diferenciação pedagógica e a diversidade. 

 

Objetivo 26 - Integrar os diferentes saberes dando significado às aprendizagens realizadas, através do desenvolvimento de abordagens interdisciplinares e da 

articulação dos conteúdos disciplinares. 

 

 

http://paa.pt/gestao/ver2.asp?ref=112
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Meta específica 9 - Promoção de práticas de metodologias ativas e experimentais. 

 

Objetivo 31 - Dinamizar atividades que promovam o desenvolvimento do espírito crítico, da curiosidade e da literacia científicas. 

 

 
Meta específica 24 - Aumento do envolvimento no percurso escolar por parte dos alunos e dos pais e encarregados de educação. 

 

Objetivo 80 - Promover a imagem da escola junto da comunidade, de modo a que seja reconhecido o seu papel como parceira no desenvolvimento social e cultural 

da comunidade envolvente. 

 
 

GD de 

Português 

113 Ida ao Teatro. Deslocação à Biblioteca 

Almeida Garrett- Porto, 

para assistir à encenação 

da obra " Os Piratas" de 

Manuel António Pina . 

Desenvolver o gosto pela 

leitura e dramatização de 

obras literárias; Consolidar 

conhecimentos adquiridos 

sobre texto narrativo e texto 

dramático; Promover a 

articulação de saberes. 

Saída Ed. Literária Visita de estudo Lucinda da 

Conceição de 

Barros 

Ferreira 

Articulação com o Projeto educativo do Agrupamento 

 
Meta específica 2 - Melhoria dos resultados escolares dos alunos. 

 

Objetivo 4 - Melhorar a taxa de transição no 6º ano, igualando a média nacional. 

 

 
Meta específica 5 - Promoção do trabalho cooperativo dos docentes. 

 

Objetivo 17 - Promover, anualmente, 20% de atividades de articulação intra e/ou inter departamental, incluídas no Plano Anual de Atividades. 

 

 
Meta específica 7 - Promoção da diferenciação pedagógica e a diversidade. 

 

Objetivo 24 - Identificar, anualmente, exemplos de práticas de trabalho colaborativo nos grupos disciplinares e departamentos, registando-as em ata. 

Objetivo 26 - Integrar os diferentes saberes dando significado às aprendizagens realizadas, através do desenvolvimento de abordagens interdisciplinares e da 

articulação dos conteúdos disciplinares. 

 

 
Meta específica 9 - Promoção de práticas de metodologias ativas e experimentais. 

 

Objetivo 31 - Dinamizar atividades que promovam o desenvolvimento do espírito crítico, da curiosidade e da literacia científicas. 

http://paa.pt/gestao/ver2.asp?ref=113
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Objetivo 32 - Dinamizar atividades que conduzam à consolidação e/ou à ampliação de conhecimentos científicos, tornando os conteúdos programáticos mais 

significativos. 

Objetivo 33 - Dinamizar iniciativas, visitas de estudo e exposições, que contribuam para o enriquecimento cultural/artístico dos alunos. 

 

 
Meta específica 10 - Valorização da Arte e o Desporto na educação e ensino. 

 

Objetivo 40 - Valorizar as Atividades Extra Curriculares nos vários ciclos de ensino. 

 
 

GD de 

Português 

339 Ida ao teatro - 

"Leandro, rei da 

Helíria" e visita ao 

Mosteiro de Tibães - 

Braga (articulação 

com a disciplina de 

História). 

Atividade destinada a 

todas as turmas do 7º 

ano das escolas de 

Coronado e Castro e 

turmas do CEF 1º ano. 

Desenvolver o espírito 

crítico; conhecer as 

características do texto 

dramático; visualizar uma 

obra estudada em sala de 

aula. 

Saída Ed. Literária Visita de estudo Francisco 

Marto Afonso 

Fernandes 

Articulação com o Projeto educativo do Agrupamento 

 
Meta específica 9 - Promoção de práticas de metodologias ativas e experimentais. 

 

Objetivo 33 - Dinamizar iniciativas, visitas de estudo e exposições, que contribuam para o enriquecimento cultural/artístico dos alunos. 

Objetivo 34 - Valorizar as várias aprendizagens e vivências dos alunos realizadas em diversos contextos, integrando-as na sala de aula. 

 

 
Meta específica 10 - Valorização da Arte e o Desporto na educação e ensino. 

 

Objetivo 36 - Dinamizar o Núcleo de Teatro do Agrupamento. 

Objetivo 37 - Dinamizar as Oficinas Artísticas e Musicais. 

 
 

GD de 

Português 

341 Ida ao teatro - 9º Ano Ida ao teatro assistir à 

peça "Auto da Barca do 

Inferno" Visita a Braga 

interdisciplinar 

Despertar o interesse para o 

estudo do texto dramático; 

Consciencializar os alunos 

para a importância do 

teatro; Proporcionar aos 

alunos o contacto com o 

meio teatral; Sensibilizar os 

alunos para a transformação 

do texto narrativo em texto 

dramático; Aprofundar a 

Saída Ed. Literária Visita de estudo Isabel Morais 

Silva 

http://paa.pt/gestao/ver2.asp?ref=339
http://paa.pt/gestao/ver2.asp?ref=341
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relação de amizade e de 

cooperação entre 

aluno/professor e 

professor/aluno; Consolidar 

o estudo feito na aula da 

obra "Auto da Barca do 

Inferno" de Gil Vicente; 

Fomentar o 

desenvolvimento integral 

dos alunos; Utilizar 

recursos complementares 

de aprendizagem. 

Articulação com o Projeto educativo do Agrupamento 

 
Meta específica 2 - Melhoria dos resultados escolares dos alunos. 

 

Objetivo 5 - Melhorar a taxa de transição no 9º ano, igualando a média nacional. 

 

 
Meta específica 10 - Valorização da Arte e o Desporto na educação e ensino. 

 

Objetivo 36 - Dinamizar o Núcleo de Teatro do Agrupamento. 

Objetivo 37 - Dinamizar as Oficinas Artísticas e Musicais. 

Objetivo 39 - Promover a intervenção artística na comunidade escolar. 

 
 

GD de 

Português 

528 Ida ao teatro 

Secundário 

Peça de teatro- "Ser 

Pesoa" 

- Despertar o interesse pelo 

texto poético; - Sensibilizar 

os alunos para a 

transformação do texto em 

texto dramático; - Fomentar 

o desenvolvimento integral 

e cultural dos alunos. 

Saída Ed. Artística Visita de estudo Isabel Morais 

Silva 

Articulação com o Projeto educativo do Agrupamento 

 
Meta específica 10 - Valorização da Arte e o Desporto na educação e ensino. 

 

Objetivo 36 - Dinamizar o Núcleo de Teatro do Agrupamento. 

Objetivo 39 - Promover a intervenção artística na comunidade escolar. 

Objetivo 40 - Valorizar as Atividades Extra Curriculares nos vários ciclos de ensino. 

http://paa.pt/gestao/ver2.asp?ref=528
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Meta específica 12 - Motivação para o sucesso. 

 

Objetivo 46 - Promover o contacto dos alunos do ensino secundário com realidades laborais/académicas que promovam o compromisso dos mesmos com melhoria 

dos seus desempenhos. 

 
 

GD de 

Português 

692 Ida ao teatro. Deslocação ao Fórum da 

Trofa, dos alunos do 5º 

ano, para assistir à 

encenação da obra "O 

príncipe Nabo", 

atividade dos teatros 

portáteis, no âmbito do 

"Projeto à Barca ". 

Desenvolver o gosto pela 

leitura e dramatização de 

obras literárias e consolidar 

conhecimentos adquiridos 

sobre o texto dramático. 

Saída Ed. Literária Projeto Maria Teresa 

Crespo 

Pereira Dias 

Moreira 

Trindade 

Articulação com o Projeto educativo do Agrupamento 

 
Meta específica 7 - Promoção da diferenciação pedagógica e a diversidade. 

 

Objetivo 26 - Integrar os diferentes saberes dando significado às aprendizagens realizadas, através do desenvolvimento de abordagens interdisciplinares e da 

articulação dos conteúdos disciplinares. 

 

 
Meta específica 9 - Promoção de práticas de metodologias ativas e experimentais. 

 

Objetivo 31 - Dinamizar atividades que promovam o desenvolvimento do espírito crítico, da curiosidade e da literacia científicas. 

Objetivo 32 - Dinamizar atividades que conduzam à consolidação e/ou à ampliação de conhecimentos científicos, tornando os conteúdos programáticos mais 

significativos. 

Objetivo 33 - Dinamizar iniciativas, visitas de estudo e exposições, que contribuam para o enriquecimento cultural/artístico dos alunos. 

 

 
Meta específica 10 - Valorização da Arte e o Desporto na educação e ensino. 

 

Objetivo 36 - Dinamizar o Núcleo de Teatro do Agrupamento. 

Objetivo 40 - Valorizar as Atividades Extra Curriculares nos vários ciclos de ensino. 

 
 

GD de 

Português 

693 Ida ao teatro. Deslocação ao Fórum da 

Trofa dos alunos do 7º 

Desenvolver o gosto pela 

leitura e dramatização de 

Saída Ed. Literária Projeto Maria Teresa 

Crespo 

http://paa.pt/gestao/ver2.asp?ref=692
http://paa.pt/gestao/ver2.asp?ref=693
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ano para assistir à 

encenação da obra 

"Bichos", atividade dos 

teatros portáteis, no 

âmbito do "Projeto à 

Barca". 

obras literárias e consolidar 

conhecimentos adquiridos 

sobre o texto dramático. 

Pereira Dias 

Moreira 

Trindade 

Articulação com o Projeto educativo do Agrupamento 

 
Meta específica 7 - Promoção da diferenciação pedagógica e a diversidade. 

 

Objetivo 26 - Integrar os diferentes saberes dando significado às aprendizagens realizadas, através do desenvolvimento de abordagens interdisciplinares e da 

articulação dos conteúdos disciplinares. 

 

 
Meta específica 9 - Promoção de práticas de metodologias ativas e experimentais. 

 

Objetivo 31 - Dinamizar atividades que promovam o desenvolvimento do espírito crítico, da curiosidade e da literacia científicas. 

Objetivo 32 - Dinamizar atividades que conduzam à consolidação e/ou à ampliação de conhecimentos científicos, tornando os conteúdos programáticos mais 

significativos. 

Objetivo 33 - Dinamizar iniciativas, visitas de estudo e exposições, que contribuam para o enriquecimento cultural/artístico dos alunos. 

 

 
Meta específica 10 - Valorização da Arte e o Desporto na educação e ensino. 

 

Objetivo 36 - Dinamizar o Núcleo de Teatro do Agrupamento. 

Objetivo 40 - Valorizar as Atividades Extra Curriculares nos vários ciclos de ensino. 

 
 

GD de Inglês 116 Concurso de leitura de 

Inglês. 

Na turma, o docente 

procederá à seleção de 

dois alunos para cada 

fase do concurso (1ª e 2ª 

eliminatórias). Esses 

alunos irão lerão um 

texto, previamente 

selecionado pelos 

docentes de Inglês. A 

final será disputada pelos 

alunos apurados nas 

eliminatórias anteriores. 

Incentivar os alunos para a 

leitura recreativa em Inglês. 

Fomentar o gosto pela 

leitura em língua 

estrangeira. 

Interna Ed. Literária Concurso Delfina Maria 

de Sá Martins 

Moreira 

http://paa.pt/gestao/ver2.asp?ref=116
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Articulação com o Projeto educativo do Agrupamento 

 
Meta específica 5 - Promoção do trabalho cooperativo dos docentes. 

 

Objetivo 17 - Promover, anualmente, 20% de atividades de articulação intra e/ou inter departamental, incluídas no Plano Anual de Atividades. 

 

 
Meta específica 7 - Promoção da diferenciação pedagógica e a diversidade. 

 

Objetivo 26 - Integrar os diferentes saberes dando significado às aprendizagens realizadas, através do desenvolvimento de abordagens interdisciplinares e da 

articulação dos conteúdos disciplinares. 

 

 
Meta específica 9 - Promoção de práticas de metodologias ativas e experimentais. 

 

Objetivo 31 - Dinamizar atividades que promovam o desenvolvimento do espírito crítico, da curiosidade e da literacia científicas. 

 

 
Meta específica 24 - Aumento do envolvimento no percurso escolar por parte dos alunos e dos pais e encarregados de educação. 

 

Objetivo 80 - Promover a imagem da escola junto da comunidade, de modo a que seja reconhecido o seu papel como parceira no desenvolvimento social e cultural 

da comunidade envolvente. 

 
 

GD de Inglês 117 Comemoração do 

Halloween 

Os alunos elaboram 

trabalhos ao seu gosto, 

de acordo com a tradição 

Britânica de Halloween, 

que serão expostas na 

biblioteca ou em outro 

espaço adequado. 

Criação de vassouras 

alusivas ao Halloween 

para exposições no 

agrupamento e 

participação no concurso 

"Vassouras à Solta" 

promovida e integrado 

no TROFA 3G 

Conhecer e respeitar 

tradições e costumes de 

outros países. 

Interna Ed. Social Comemoração Dorinda 

Maria da 

Silva Moreira 

Articulação com o Projeto educativo do Agrupamento 

http://paa.pt/gestao/ver2.asp?ref=117
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Meta específica 2 - Melhoria dos resultados escolares dos alunos. 

 

Objetivo 8 - Aumentar a taxa de sucesso a Inglês para 80% no final do 6º ano. 

 

 
Meta específica 9 - Promoção de práticas de metodologias ativas e experimentais. 

 

Objetivo 33 - Dinamizar iniciativas, visitas de estudo e exposições, que contribuam para o enriquecimento cultural/artístico dos alunos. 

Objetivo 35 - Desenvolver e divulgar aspetos culturais e civilizacionais das línguas estrangeiras. 

 

 
Meta específica 19 - Desenvolver uma cultura de intervenção nos espaços escolares. 

 

Objetivo 60 - Dinamizar artisticamente os espaços escolares. 

 

 
Meta específica 24 - Aumento do envolvimento no percurso escolar por parte dos alunos e dos pais e encarregados de educação. 

 

Objetivo 77 - Abrir, às famílias dos alunos, três iniciativas anuais do Agrupamento/ Estabelecimento de Educação e Ensino. 

 
 

GD de Inglês 118 St Valentine O dia de S. Valentim 

será celebrado com troca 

de mensagens de 

amor/amizade em 

coordenação com ETA. 

Conhecer e respeitar 

tradições e costumes de 

outros países. Incentivar os 

alunos para a escrita 

recreativa em Inglês. 

Fomentar o gosto pela 

escrita em língua 

estrangeira. 

Interna Ed. Social Comemoração Elisabete 

Maria Ribeiro 

Neves de 

Sousa 

Articulação com o Projeto educativo do Agrupamento 

 
Meta específica 5 - Promoção do trabalho cooperativo dos docentes. 

 

Objetivo 17 - Promover, anualmente, 20% de atividades de articulação intra e/ou inter departamental, incluídas no Plano Anual de Atividades. 

 

 
Meta específica 6 - Articulação entre ciclos. 

 

Objetivo 18 - Concretizar quatro projetos/atividades aglutinadoras que integrem o pré-escolar e/ou um ou mais ciclos e/ou secundário. 

http://paa.pt/gestao/ver2.asp?ref=118
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Meta específica 9 - Promoção de práticas de metodologias ativas e experimentais. 

 

Objetivo 35 - Desenvolver e divulgar aspetos culturais e civilizacionais das línguas estrangeiras. 

 

 
Meta específica 10 - Valorização da Arte e o Desporto na educação e ensino. 

 

Objetivo 40 - Valorizar as Atividades Extra Curriculares nos vários ciclos de ensino. 

 

 
Meta específica 26 - Melhoria do ambiente escolar, dentro e fora das salas de aula. 

 

Objetivo 90 - Organizar atividades promotoras de um ambiente escolar mais inclusivo. 

 
 

GD de Inglês 119 SuperTmatik Trata-se de um jogo de 

cartas que permite o 

treino e a consolidação 

de conhe cimentos 

vocabulares em inglês. A 

competição decorre 

inteiramente nas 

instalações da escola e 

consiste nas seguintes 

fases: 1- Campeonato 

intra-turma; 2- 

Campeonato inter-turma; 

3- Grande final online. 

Fomentar o interesse pela 

aprendizagem; contribuir 

para a aquisição, 

consolidação e ampliação 

de vocabulário em inglês; 

reforçar a componente 

lúdica no processo de 

ensino-aprendizagem; 

promover o convívio entre 

alunos e professores. 

Interna Outra Concurso Delfina Maria 

de Sá Martins 

Moreira 

Articulação com o Projeto educativo do Agrupamento 

 
Meta específica 2 - Melhoria dos resultados escolares dos alunos. 

 

Objetivo 4 - Melhorar a taxa de transição no 6º ano, igualando a média nacional. 

Objetivo 8 - Aumentar a taxa de sucesso a Inglês para 80% no final do 6º ano. 

Objetivo 12 - Garantir que 80% dos alunos concluem o 3º ciclo do Ensino Básico em 3 anos. 

 
 

GD de Inglês 120 Clube AudioLivro Realização de CDs de Melhorar a capacidade de Interna Ed. Literária Projeto António 

http://paa.pt/gestao/ver2.asp?ref=119
http://paa.pt/gestao/ver2.asp?ref=120
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livros em língua inglesa 

em formato áudio. 

leitura dos alunos. 

Capacitar as BE com um 

conjunto de livros em 

formato áudio para 

utilização de alunos e 

professores. 

Monteiro 

Silva 

Articulação com o Projeto educativo do Agrupamento 

 
Meta específica 2 - Melhoria dos resultados escolares dos alunos. 

 

Objetivo 4 - Melhorar a taxa de transição no 6º ano, igualando a média nacional. 

Objetivo 5 - Melhorar a taxa de transição no 9º ano, igualando a média nacional. 

Objetivo 8 - Aumentar a taxa de sucesso a Inglês para 80% no final do 6º ano. 

Objetivo 9 - Aumentar a taxa de sucesso a Inglês para 75% no final do 9º ano. 

Objetivo 11 - Aumentar para 53% a percentagem de alunos que terminem o Ensino Básico, aprovados em todas as disciplinas (sucesso pleno). 

Objetivo 12 - Garantir que 80% dos alunos concluem o 3º ciclo do Ensino Básico em 3 anos. 

 

 
Meta específica 5 - Promoção do trabalho cooperativo dos docentes. 

 

Objetivo 17 - Promover, anualmente, 20% de atividades de articulação intra e/ou inter departamental, incluídas no Plano Anual de Atividades. 

 

 
Meta específica 6 - Articulação entre ciclos. 

 

Objetivo 18 - Concretizar quatro projetos/atividades aglutinadoras que integrem o pré-escolar e/ou um ou mais ciclos e/ou secundário. 

Objetivo 19 - Desenvolver duas atividades, por ano letivo, que integrem alunos do pré-escolar, do Ensino Básico e/ou Ensino Secundário, com proximidade de 

transição, ano de escolaridade ou de estabelecimento. 

 

 
Meta específica 7 - Promoção da diferenciação pedagógica e a diversidade. 

 

Objetivo 24 - Identificar, anualmente, exemplos de práticas de trabalho colaborativo nos grupos disciplinares e departamentos, registando-as em ata. 

Objetivo 25 - Implementar estratégias diversificadas de acordo com aprendizagens prévias, ritmos, necessidades e desempenhos individuais, de modo a aumentar o 

sucesso escolar. 

 

 
Meta específica 9 - Promoção de práticas de metodologias ativas e experimentais. 

 

Objetivo 35 - Desenvolver e divulgar aspetos culturais e civilizacionais das línguas estrangeiras. 
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Meta específica 10 - Valorização da Arte e o Desporto na educação e ensino. 

 

Objetivo 37 - Dinamizar as Oficinas Artísticas e Musicais. 

Objetivo 40 - Valorizar as Atividades Extra Curriculares nos vários ciclos de ensino. 

 
 

GD de 

Francês 

106 Concurso de leitura de 

Francês 

Na turma, a docente 

procederá à seleção de 

dois alunos para cada 

fase do concurso (1ª e 2ª 

eliminatórias). Esses 

alunos lerão um texto, 

previamente selecionado 

pelas docentes de 

Francês. A final será 

disputada pelos alunos 

apurados nas 

eliminatórias anteriores. 

Incentivar os alunos para a 

leitura recreativa em 

Francês. Fomentar o gosto 

pela leitura em língua 

estrangeira. 

Interna Ed. Literária Concurso Maria Teresa 

Crespo 

Pereira Dias 

Moreira 

Trindade 

Articulação com o Projeto educativo do Agrupamento 

 
Meta específica 5 - Promoção do trabalho cooperativo dos docentes. 

 

Objetivo 17 - Promover, anualmente, 20% de atividades de articulação intra e/ou inter departamental, incluídas no Plano Anual de Atividades. 

 

 
Meta específica 7 - Promoção da diferenciação pedagógica e a diversidade. 

 

Objetivo 26 - Integrar os diferentes saberes dando significado às aprendizagens realizadas, através do desenvolvimento de abordagens interdisciplinares e da 

articulação dos conteúdos disciplinares. 

 

 
Meta específica 9 - Promoção de práticas de metodologias ativas e experimentais. 

 

Objetivo 31 - Dinamizar atividades que promovam o desenvolvimento do espírito crítico, da curiosidade e da literacia científicas. 

 

 
Meta específica 24 - Aumento do envolvimento no percurso escolar por parte dos alunos e dos pais e encarregados de educação. 

 

http://paa.pt/gestao/ver2.asp?ref=106
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Objetivo 80 - Promover a imagem da escola junto da comunidade, de modo a que seja reconhecido o seu papel como parceira no desenvolvimento social e cultural 

da comunidade envolvente. 

 
 

GD de 

Francês 

107 Saint Valentin O dia de S. Valentim 

será celebrado com troca 

de mensagens de 

amor/amizade em 

coordenação com ETA. 

Promover a criatividade, 

espírito de grupo e 

incentivar a participação 

nas atividades da escola. 

Interna Ed. Artística Comemoração Mónica 

Ferraz 

Loureiro 

Articulação com o Projeto educativo do Agrupamento 

 
Meta específica 9 - Promoção de práticas de metodologias ativas e experimentais. 

 

Objetivo 33 - Dinamizar iniciativas, visitas de estudo e exposições, que contribuam para o enriquecimento cultural/artístico dos alunos. 

Objetivo 34 - Valorizar as várias aprendizagens e vivências dos alunos realizadas em diversos contextos, integrando-as na sala de aula. 

Objetivo 35 - Desenvolver e divulgar aspetos culturais e civilizacionais das línguas estrangeiras. 

 

 
Meta específica 26 - Melhoria do ambiente escolar, dentro e fora das salas de aula. 

 

Objetivo 91 - Desenvolver projetos/iniciativas que contribuam para a melhoria e valorização dos espaços escolares. 

 
 

GD de 

Francês 

108 Ciclo de Cinema 

Francês 

As turmas de francês de 

3º ciclo irão assistir a um 

filme francês a ser 

exibido na BE. 

Incentivar os alunos para o 

cinema Francês. Fomentar 

o gosto pela língua 

estrangeira. 

Interna Ed. Artística Projeto Anabela 

Maria 

Azevedo 

Guimarães 

Articulação com o Projeto educativo do Agrupamento 

 
Meta específica 7 - Promoção da diferenciação pedagógica e a diversidade. 

 

Objetivo 25 - Implementar estratégias diversificadas de acordo com aprendizagens prévias, ritmos, necessidades e desempenhos individuais, de modo a aumentar o 

sucesso escolar. 

 

 
Meta específica 9 - Promoção de práticas de metodologias ativas e experimentais. 

 

Objetivo 33 - Dinamizar iniciativas, visitas de estudo e exposições, que contribuam para o enriquecimento cultural/artístico dos alunos. 

Objetivo 35 - Desenvolver e divulgar aspetos culturais e civilizacionais das línguas estrangeiras. 

 

http://paa.pt/gestao/ver2.asp?ref=107
http://paa.pt/gestao/ver2.asp?ref=108
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Meta específica 10 - Valorização da Arte e o Desporto na educação e ensino. 

 

Objetivo 39 - Promover a intervenção artística na comunidade escolar. 

 
 

GD de 

Francês 

109 Dia Internacional dos 

Direitos Humanos 

- Apresentação de 

trabalhos apresentando 

ONG ou associações 

humanitárias francesas. 

- desenvolver a expressão 

oral/escrita; - desenvolver 

os princípios de 

solidariedade e cidadania; - 

desenvolver o trabalho 

autónomo e de pesquisa. 

Interna Ed. Social Comemoração Maria Teresa 

Crespo 

Pereira Dias 

Moreira 

Trindade 

Articulação com o Projeto educativo do Agrupamento 

 
Meta específica 7 - Promoção da diferenciação pedagógica e a diversidade. 

 

Objetivo 25 - Implementar estratégias diversificadas de acordo com aprendizagens prévias, ritmos, necessidades e desempenhos individuais, de modo a aumentar o 

sucesso escolar. 

Objetivo 26 - Integrar os diferentes saberes dando significado às aprendizagens realizadas, através do desenvolvimento de abordagens interdisciplinares e da 

articulação dos conteúdos disciplinares. 

 

 
Meta específica 9 - Promoção de práticas de metodologias ativas e experimentais. 

 

Objetivo 31 - Dinamizar atividades que promovam o desenvolvimento do espírito crítico, da curiosidade e da literacia científicas. 

Objetivo 32 - Dinamizar atividades que conduzam à consolidação e/ou à ampliação de conhecimentos científicos, tornando os conteúdos programáticos mais 

significativos. 

Objetivo 35 - Desenvolver e divulgar aspetos culturais e civilizacionais das línguas estrangeiras. 

 
 

GD de 

Francês 

110 Comemoração do Dia 

Internacional dos 

Museus 2018 

Visita de estudo ao 

Centro histórico do Porto 

Enriquecer os 

conhecimentos dos alunos 

pelo contacto com locais 

históricos; Compreender os 

monumentos enquanto 

documentos/ testemunhos 

do seu tempo histórico; 

Conhecer os pontos comuns 

entre a História de Portugal 

e a História da França; 

Proporcionar a 

Saída Ed. Histórica Visita de estudo Cristina 

Maria Correia 

Rodrigues do 

Amaral 

http://paa.pt/gestao/ver2.asp?ref=109
http://paa.pt/gestao/ver2.asp?ref=110
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interdisciplinaridade; 

Desenvolver o espírito de 

observação e o espírito 

crítico. 

Articulação com o Projeto educativo do Agrupamento 

 
Meta específica 9 - Promoção de práticas de metodologias ativas e experimentais. 

 

Objetivo 31 - Dinamizar atividades que promovam o desenvolvimento do espírito crítico, da curiosidade e da literacia científicas. 

Objetivo 33 - Dinamizar iniciativas, visitas de estudo e exposições, que contribuam para o enriquecimento cultural/artístico dos alunos. 

Objetivo 35 - Desenvolver e divulgar aspetos culturais e civilizacionais das línguas estrangeiras. 

 
 

GD de 

Francês 

114 Intercâmbio 

linguístico entre as 

turmas do 8º ano das 

escolas do 

Agrupamento 

Proporcionar aos alunos 

de francês do 8º ano a 

possibilidade de 

aprender e aprimorar a 

língua, criando 

momentos de 

diálogo/intercâmbio 

linguístico abilidade e 

autonomia. 

Praticar e assegurar 

conhecimentos da língua; 

Melhorar a capacidade 

comunicativa (oral e 

escrita); Aprimorar um 

novo idioma ( o francês); 

Vivenciar novas 

experiências . 

Interna Ed. Literária Projeto Anabela 

Maria 

Azevedo 

Guimarães 

Articulação com o Projeto educativo do Agrupamento 

 
Meta específica 9 - Promoção de práticas de metodologias ativas e experimentais. 

 

Objetivo 32 - Dinamizar atividades que conduzam à consolidação e/ou à ampliação de conhecimentos científicos, tornando os conteúdos programáticos mais 

significativos. 

Objetivo 34 - Valorizar as várias aprendizagens e vivências dos alunos realizadas em diversos contextos, integrando-as na sala de aula. 

Objetivo 35 - Desenvolver e divulgar aspetos culturais e civilizacionais das línguas estrangeiras. 

 
 

GD de 

História e 

Geografia de 

Portugal 

360 Visita de estudo à Nau 

Quinhentista e à 

Alfândega Régia - 

Museu de Construção 

Naval - Vila do 

Conde. 

Nesta visita de estudo os 

alunos do quinto ano 

irão tomar conhecimento 

da complexidade da 

organização das viagens, 

dos vários instrumentos 

de navegação, tipos de 

mercadoria, material 

cartográfico, assim 

valorizar o património 

histórico; proporcionar 

experiências diversificadas; 

desenvolver as 

competências históricas; 

contactar com fontes 

históricas de carácter 

diverso. 

Saída Ed. Histórica Visita de estudo Deolinda 

Carvalho 

Fernandes 

Moura 

http://paa.pt/gestao/ver2.asp?ref=114
http://paa.pt/gestao/ver2.asp?ref=360
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como, da história e 

funcionamento da 

Alfândega Régia; 

história da construção 

naval, tipos de barcos e 

respetivos processos 

construtivos. 

Articulação com o Projeto educativo do Agrupamento 

 
Meta específica 5 - Promoção do trabalho cooperativo dos docentes. 

 

Objetivo 17 - Promover, anualmente, 20% de atividades de articulação intra e/ou inter departamental, incluídas no Plano Anual de Atividades. 

 

 
Meta específica 7 - Promoção da diferenciação pedagógica e a diversidade. 

 

Objetivo 25 - Implementar estratégias diversificadas de acordo com aprendizagens prévias, ritmos, necessidades e desempenhos individuais, de modo a aumentar o 

sucesso escolar. 

 

 
Meta específica 9 - Promoção de práticas de metodologias ativas e experimentais. 

 

Objetivo 33 - Dinamizar iniciativas, visitas de estudo e exposições, que contribuam para o enriquecimento cultural/artístico dos alunos. 

 

 
Meta específica 14 - Promoção de uma relação pedagógica de melhoria do clima de sala de aula. 

 

Objetivo 48 - Garantir, nos Conselhos de Turma, estratégias concertadas de atuação em contexto de sala de aula. 

 

 
Meta específica 17 - Garantir aos alunos momentos de autoavaliação indutores de autonomia e de co-responsabilização. 

 

Objetivo 54 - Tornar a autoavaliação uma prática de todo o processo de ensino/aprendizagem. 

 
 

GD de 

História e 

Geografia de 

Portugal 

361 Visita ao Museu 

Militar. 

Os alunos do sexto ano 

irão tomar conhecimento 

da história do Museu 

Militar , um edifício dos 

finais do século XIX e 

Valorizar o património 

histórico; fomentar o gosto 

pela arte; alargar horizontes 

no contacto com a cultura e 

a arte; enriquecer os 

Saída Ed. Histórica Visita de estudo Maria 

Lucinda de 

Sousa Ramos 

http://paa.pt/gestao/ver2.asp?ref=361
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observar objetos que, 

pela sua antiguidade, 

raridade ou valor são 

verdadeiros testemunhos 

da história militar. 

conhecimentos adquiridos. 

Articulação com o Projeto educativo do Agrupamento 

 
Meta específica 1 - Redução da taxa de abandono. 

 

Objetivo 1 - Diminuir a taxa de abandono escolar para 0,5%. 

 

 
Meta específica 2 - Melhoria dos resultados escolares dos alunos. 

 

Objetivo 4 - Melhorar a taxa de transição no 6º ano, igualando a média nacional. 

 

 
Meta específica 5 - Promoção do trabalho cooperativo dos docentes. 

 

Objetivo 17 - Promover, anualmente, 20% de atividades de articulação intra e/ou inter departamental, incluídas no Plano Anual de Atividades. 

 

 
Meta específica 7 - Promoção da diferenciação pedagógica e a diversidade. 

 

Objetivo 25 - Implementar estratégias diversificadas de acordo com aprendizagens prévias, ritmos, necessidades e desempenhos individuais, de modo a aumentar o 

sucesso escolar. 

 

 
Meta específica 9 - Promoção de práticas de metodologias ativas e experimentais. 

 

Objetivo 31 - Dinamizar atividades que promovam o desenvolvimento do espírito crítico, da curiosidade e da literacia científicas. 

Objetivo 33 - Dinamizar iniciativas, visitas de estudo e exposições, que contribuam para o enriquecimento cultural/artístico dos alunos. 

 

 
Meta específica 14 - Promoção de uma relação pedagógica de melhoria do clima de sala de aula. 

 

Objetivo 48 - Garantir, nos Conselhos de Turma, estratégias concertadas de atuação em contexto de sala de aula. 
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Meta específica 17 - Garantir aos alunos momentos de autoavaliação indutores de autonomia e de co-responsabilização. 

 

Objetivo 54 - Tornar a autoavaliação uma prática de todo o processo de ensino/aprendizagem. 

 
 

GD de 

História e 

Geografia de 

Portugal 

599 Exposição Rosa dos 

Ventos. 

Construção de Rosa dos 

Ventos com recurso a 

materiais reutilizáveis. 

Incentivar a criatividade 

Identificação dos pontos 

cardeais e colaterais. 

Fomentar o espírito crítico. 

Interna Ed. Histórica Exposição Cidália 

Manuela 

Moreira de 

Oliveira 

Articulação com o Projeto educativo do Agrupamento 

 
Meta específica 9 - Promoção de práticas de metodologias ativas e experimentais. 

 

Objetivo 31 - Dinamizar atividades que promovam o desenvolvimento do espírito crítico, da curiosidade e da literacia científicas. 

Objetivo 32 - Dinamizar atividades que conduzam à consolidação e/ou à ampliação de conhecimentos científicos, tornando os conteúdos programáticos mais 

significativos. 

Objetivo 34 - Valorizar as várias aprendizagens e vivências dos alunos realizadas em diversos contextos, integrando-as na sala de aula. 

 

 
Meta específica 10 - Valorização da Arte e o Desporto na educação e ensino. 

 

Objetivo 39 - Promover a intervenção artística na comunidade escolar. 

 

 
Meta específica 17 - Garantir aos alunos momentos de autoavaliação indutores de autonomia e de co-responsabilização. 

 

Objetivo 54 - Tornar a autoavaliação uma prática de todo o processo de ensino/aprendizagem. 

 
 

GD de 

História 

1 Visita a Castro de 

Alvarelhos 

As turmas 7ºA1, B1 e C1 

da Escola Básica do 

Castro, no âmbito da 

(re)descoberta da 

freguesia e dos arredores 

de Alvarelhos irão visitar 

o Castro de Alvarelhos. 

Pretende-se com esta 

atividade despertar o 

interesse pela História e 

pela localidade, 

sensibilizando os alunos 

para a importância de 

preservar o património 

histórico local. 

Saída Ed. Histórica Visita de estudo Cristina 

Margarida 

Ribeiro 

Gomes 

Ferreira 

Articulação com o Projeto educativo do Agrupamento 

 
Meta específica 7 - Promoção da diferenciação pedagógica e a diversidade. 

http://paa.pt/gestao/ver2.asp?ref=599
http://paa.pt/gestao/ver2.asp?ref=1
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Objetivo 25 - Implementar estratégias diversificadas de acordo com aprendizagens prévias, ritmos, necessidades e desempenhos individuais, de modo a aumentar o 

sucesso escolar. 

Objetivo 26 - Integrar os diferentes saberes dando significado às aprendizagens realizadas, através do desenvolvimento de abordagens interdisciplinares e da 

articulação dos conteúdos disciplinares. 

 

 
Meta específica 9 - Promoção de práticas de metodologias ativas e experimentais. 

 

Objetivo 31 - Dinamizar atividades que promovam o desenvolvimento do espírito crítico, da curiosidade e da literacia científicas. 

Objetivo 32 - Dinamizar atividades que conduzam à consolidação e/ou à ampliação de conhecimentos científicos, tornando os conteúdos programáticos mais 

significativos. 

Objetivo 33 - Dinamizar iniciativas, visitas de estudo e exposições, que contribuam para o enriquecimento cultural/artístico dos alunos. 

 

 
Meta específica 20 - Promoção de valores de solidariedade. 

 

Objetivo 64 - Promover uma cultura de abertura ao meio local e ao mundo, alicerçada numa educação para a paz, solidariedade, saúde e ambiente. 

 

 
Meta específica 26 - Melhoria do ambiente escolar, dentro e fora das salas de aula. 

 

Objetivo 90 - Organizar atividades promotoras de um ambiente escolar mais inclusivo. 

 
 

GD de 

História 

2 Olimpíadas da 

História - 8º ano 

Concurso interno Estimular, de uma forma 

lúdica, o gosto pela 

disciplina de História. 

Consolidar conhecimentos. 

Interna Ed. Histórica Concurso Ana Maria da 

Silva Oliveira 

Articulação com o Projeto educativo do Agrupamento 

 
Meta específica 2 - Melhoria dos resultados escolares dos alunos. 

 

Objetivo 12 - Garantir que 80% dos alunos concluem o 3º ciclo do Ensino Básico em 3 anos. 

 

 
Meta específica 7 - Promoção da diferenciação pedagógica e a diversidade. 

 

Objetivo 25 - Implementar estratégias diversificadas de acordo com aprendizagens prévias, ritmos, necessidades e desempenhos individuais, de modo a aumentar o 

sucesso escolar. 

http://paa.pt/gestao/ver2.asp?ref=2
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Meta específica 9 - Promoção de práticas de metodologias ativas e experimentais. 

 

Objetivo 32 - Dinamizar atividades que conduzam à consolidação e/ou à ampliação de conhecimentos científicos, tornando os conteúdos programáticos mais 

significativos. 

 

 
Meta específica 28 - Promoção de tempos com qualidade, para ocupação dos alunos após atividade letiva. 

 

Objetivo 95 - Valorizar e supervisionar tempos lúdicos diversificados para ocupação dos alunos após atividade letiva. 

 
 

GD de 

História 

3 Olimpíadas da 

História - 9ºano 

Concurso interno Estimular, de uma forma 

lúdica, o gosto pela 

disciplina de História. 

Consolidar conhecimentos. 

Interna Ed. Histórica Concurso Ana Maria da 

Silva Oliveira 

Articulação com o Projeto educativo do Agrupamento 

 
Meta específica 2 - Melhoria dos resultados escolares dos alunos. 

 

Objetivo 12 - Garantir que 80% dos alunos concluem o 3º ciclo do Ensino Básico em 3 anos. 

 

 
Meta específica 7 - Promoção da diferenciação pedagógica e a diversidade. 

 

Objetivo 25 - Implementar estratégias diversificadas de acordo com aprendizagens prévias, ritmos, necessidades e desempenhos individuais, de modo a aumentar o 

sucesso escolar. 

 

 
Meta específica 9 - Promoção de práticas de metodologias ativas e experimentais. 

 

Objetivo 32 - Dinamizar atividades que conduzam à consolidação e/ou à ampliação de conhecimentos científicos, tornando os conteúdos programáticos mais 

significativos. 

 

 
Meta específica 28 - Promoção de tempos com qualidade, para ocupação dos alunos após atividade letiva. 

 

Objetivo 95 - Valorizar e supervisionar tempos lúdicos diversificados para ocupação dos alunos após atividade letiva. 

 

http://paa.pt/gestao/ver2.asp?ref=3
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GD de 

História 

4 "O Arquivo e a 

História Local, vamos 

ler um documento 

antigo" 

Análise de documentos 

antigos. 

Esta atividade tem por 

objetivo dar a conhecer um 

documento antigo, o seu 

contexto de produção e suas 

principais características, 

com ênfase na sintaxe, na 

ortografia e na forma de 

apresentação dos 

conteúdos, que diferem das 

formas utilizadas 

atualmente. Os temas 

abordados na sessão 

enquadram-se, e podem 

ajudar a complementar, os 

conteúdos lecionados na 

disciplina de História 

Interna Ed. Histórica Palestra António José 

Pinto Pereira 

Articulação com o Projeto educativo do Agrupamento 

 
Meta específica 7 - Promoção da diferenciação pedagógica e a diversidade. 

 

Objetivo 25 - Implementar estratégias diversificadas de acordo com aprendizagens prévias, ritmos, necessidades e desempenhos individuais, de modo a aumentar o 

sucesso escolar. 

 

 
Meta específica 9 - Promoção de práticas de metodologias ativas e experimentais. 

 

Objetivo 31 - Dinamizar atividades que promovam o desenvolvimento do espírito crítico, da curiosidade e da literacia científicas. 

Objetivo 32 - Dinamizar atividades que conduzam à consolidação e/ou à ampliação de conhecimentos científicos, tornando os conteúdos programáticos mais 

significativos. 

Objetivo 33 - Dinamizar iniciativas, visitas de estudo e exposições, que contribuam para o enriquecimento cultural/artístico dos alunos. 

 

 
Meta específica 13 - Otimização das diferentes vertentes da avaliação. 

 

Objetivo 47 - Aplicar os diferentes instrumentos de avaliação de acordo com os critérios definidos e aprovadas pelo Conselho Pedagógico. 

 

 
Meta específica 26 - Melhoria do ambiente escolar, dentro e fora das salas de aula. 

 

http://paa.pt/gestao/ver2.asp?ref=4
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Objetivo 90 - Organizar atividades promotoras de um ambiente escolar mais inclusivo. 

 
 

GD de 

História 

713 Visita ao Porto 

Liberal. 

Visita aos lugares 

emblemáticos do 

Liberalismo. Visita ao 

Palácio da Bolsa e ao 

Museu da Ordem de S. 

Francisco. 

Consolidar conhecimentos 

adquiridos na disciplina de 

História A -11º Ano. 

Descobrir o legado do 

Liberalismo na cidade do 

Porto. 

Saída Ed. Histórica Visita de estudo António José 

Pinto Pereira 

Articulação com o Projeto educativo do Agrupamento 

 
Meta específica 9 - Promoção de práticas de metodologias ativas e experimentais. 

 

Objetivo 31 - Dinamizar atividades que promovam o desenvolvimento do espírito crítico, da curiosidade e da literacia científicas. 

Objetivo 32 - Dinamizar atividades que conduzam à consolidação e/ou à ampliação de conhecimentos científicos, tornando os conteúdos programáticos mais 

significativos. 

Objetivo 33 - Dinamizar iniciativas, visitas de estudo e exposições, que contribuam para o enriquecimento cultural/artístico dos alunos. 

Objetivo 34 - Valorizar as várias aprendizagens e vivências dos alunos realizadas em diversos contextos, integrando-as na sala de aula. 

 
 

GD de 

História 

714 Comemoração do Dia 

Internacional dos 

Museus 2018 

Visita de estudo ao 

Museu da Ordem de S. 

Francisco 

Enriquecer os 

conhecimentos dos alunos 

pelo contacto com locais 

históricos; Compreender os 

monumentos enquanto 

documentos/ testemunhos 

do seu tempo histórico; 

Conhecer os pontos comuns 

entre a História de Portugal 

e a História da França; 

Proporcionar a 

interdisciplinaridade; 

Desenvolver o espírito de 

observação e o espírito 

crítico. 

Saída Ed. Histórica Visita de estudo António José 

Pinto Pereira 

Articulação com o Projeto educativo do Agrupamento 

 
Meta específica 9 - Promoção de práticas de metodologias ativas e experimentais. 

 

Objetivo 31 - Dinamizar atividades que promovam o desenvolvimento do espírito crítico, da curiosidade e da literacia científicas. 

http://paa.pt/gestao/ver2.asp?ref=713
http://paa.pt/gestao/ver2.asp?ref=714
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Objetivo 33 - Dinamizar iniciativas, visitas de estudo e exposições, que contribuam para o enriquecimento cultural/artístico dos alunos. 

Objetivo 34 - Valorizar as várias aprendizagens e vivências dos alunos realizadas em diversos contextos, integrando-as na sala de aula. 

 
 

GD de 

História 

753 Visita de estudo ao 

"Porto Medieval" 

Visita de estudo ao 

"Porto Medieval" com os 

alunos do curso de 

Línguas e Humanidades- 

10ºA. 

Enriquecimento dos 

conteúdos lecionados. 

Saída Ed. Histórica Visita de estudo António José 

Pinto Pereira 

Articulação com o Projeto educativo do Agrupamento 

 
Meta específica 9 - Promoção de práticas de metodologias ativas e experimentais. 

 

Objetivo 33 - Dinamizar iniciativas, visitas de estudo e exposições, que contribuam para o enriquecimento cultural/artístico dos alunos. 

Objetivo 34 - Valorizar as várias aprendizagens e vivências dos alunos realizadas em diversos contextos, integrando-as na sala de aula. 

 
 

GD de 

Geografia 

473 "Comemoração do Dia 

da Europa" 

Jogos didáticos e 

workshop de culinária. 

Comemorar o Dia da 

Europa, através da pesquisa 

e seleção de informação 

sobre os países membros da 

UE; divulgar aspetos 

geográficos, históricos, 

económicos, culturais , 

sociais e gastronómicos. 

Interna Ed. Científica Comemoração Lucília 

Marques 

Assunção 

Articulação com o Projeto educativo do Agrupamento 

 
Meta específica 2 - Melhoria dos resultados escolares dos alunos. 

 

Objetivo 12 - Garantir que 80% dos alunos concluem o 3º ciclo do Ensino Básico em 3 anos. 

 

 
Meta específica 5 - Promoção do trabalho cooperativo dos docentes. 

 

Objetivo 17 - Promover, anualmente, 20% de atividades de articulação intra e/ou inter departamental, incluídas no Plano Anual de Atividades. 

 

 
Meta específica 7 - Promoção da diferenciação pedagógica e a diversidade. 

 

Objetivo 24 - Identificar, anualmente, exemplos de práticas de trabalho colaborativo nos grupos disciplinares e departamentos, registando-as em ata. 

http://paa.pt/gestao/ver2.asp?ref=753
http://paa.pt/gestao/ver2.asp?ref=473
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Objetivo 25 - Implementar estratégias diversificadas de acordo com aprendizagens prévias, ritmos, necessidades e desempenhos individuais, de modo a aumentar o 

sucesso escolar. 

 

 
Meta específica 9 - Promoção de práticas de metodologias ativas e experimentais. 

 

Objetivo 31 - Dinamizar atividades que promovam o desenvolvimento do espírito crítico, da curiosidade e da literacia científicas. 

Objetivo 32 - Dinamizar atividades que conduzam à consolidação e/ou à ampliação de conhecimentos científicos, tornando os conteúdos programáticos mais 

significativos. 

Objetivo 33 - Dinamizar iniciativas, visitas de estudo e exposições, que contribuam para o enriquecimento cultural/artístico dos alunos. 

Objetivo 34 - Valorizar as várias aprendizagens e vivências dos alunos realizadas em diversos contextos, integrando-as na sala de aula. 

 
 

GD de 

Geografia 

474 Exposição de "Rosa 

dos Ventos" em 3D. 

Exposição de "Rosa dos 

Ventos" construídas 

pelos alunos a partir da 

reutilização de materiais. 

Incentivar os alunos à 

realização de trabalhos 

práticos através de 

materiais reutilizados. 

Interna Ed. Ambiental Exposição Lucília 

Marques 

Assunção 

Articulação com o Projeto educativo do Agrupamento 

 
Meta específica 2 - Melhoria dos resultados escolares dos alunos. 

 

Objetivo 12 - Garantir que 80% dos alunos concluem o 3º ciclo do Ensino Básico em 3 anos. 

 

 
Meta específica 5 - Promoção do trabalho cooperativo dos docentes. 

 

Objetivo 17 - Promover, anualmente, 20% de atividades de articulação intra e/ou inter departamental, incluídas no Plano Anual de Atividades. 

 

 
Meta específica 9 - Promoção de práticas de metodologias ativas e experimentais. 

 

Objetivo 31 - Dinamizar atividades que promovam o desenvolvimento do espírito crítico, da curiosidade e da literacia científicas. 

Objetivo 32 - Dinamizar atividades que conduzam à consolidação e/ou à ampliação de conhecimentos científicos, tornando os conteúdos programáticos mais 

significativos. 

Objetivo 33 - Dinamizar iniciativas, visitas de estudo e exposições, que contribuam para o enriquecimento cultural/artístico dos alunos. 

Objetivo 34 - Valorizar as várias aprendizagens e vivências dos alunos realizadas em diversos contextos, integrando-as na sala de aula. 

 

 
Meta específica 19 - Desenvolver uma cultura de intervenção nos espaços escolares. 

 

http://paa.pt/gestao/ver2.asp?ref=474
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Objetivo 60 - Dinamizar artisticamente os espaços escolares. 

 

 
Meta específica 24 - Aumento do envolvimento no percurso escolar por parte dos alunos e dos pais e encarregados de educação. 

 

Objetivo 78 - Concretizar, anualmente, três momentos de índole formativa para pais e encarregados de educação. 

 
 

GD de 

Geografia 

475 Comemoração do Dia 

da Europa 

Jogos Didáticos e 

Workshop de Culinária 

Comemorar o Dia da 

Europa, através da pesquisa 

e seleção de informação 

sobre os países membros da 

UE; divulgar aspetos 

geográficos, históricos, 

económicos, culturais, 

sociais e gastronómicos. 

Interna Ed. Científica Comemoração Ana Cláudia 

Ribeiro da 

Fonseca 

Articulação com o Projeto educativo do Agrupamento 

 
Meta específica 2 - Melhoria dos resultados escolares dos alunos. 

 

Objetivo 12 - Garantir que 80% dos alunos concluem o 3º ciclo do Ensino Básico em 3 anos. 

 

 
Meta específica 5 - Promoção do trabalho cooperativo dos docentes. 

 

Objetivo 17 - Promover, anualmente, 20% de atividades de articulação intra e/ou inter departamental, incluídas no Plano Anual de Atividades. 

 

 
Meta específica 7 - Promoção da diferenciação pedagógica e a diversidade. 

 

Objetivo 24 - Identificar, anualmente, exemplos de práticas de trabalho colaborativo nos grupos disciplinares e departamentos, registando-as em ata. 

Objetivo 25 - Implementar estratégias diversificadas de acordo com aprendizagens prévias, ritmos, necessidades e desempenhos individuais, de modo a aumentar o 

sucesso escolar. 

 

 
Meta específica 9 - Promoção de práticas de metodologias ativas e experimentais. 

 

Objetivo 31 - Dinamizar atividades que promovam o desenvolvimento do espírito crítico, da curiosidade e da literacia científicas. 

Objetivo 32 - Dinamizar atividades que conduzam à consolidação e/ou à ampliação de conhecimentos científicos, tornando os conteúdos programáticos mais 

significativos. 

http://paa.pt/gestao/ver2.asp?ref=475
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Objetivo 33 - Dinamizar iniciativas, visitas de estudo e exposições, que contribuam para o enriquecimento cultural/artístico dos alunos. 

Objetivo 34 - Valorizar as várias aprendizagens e vivências dos alunos realizadas em diversos contextos, integrando-as na sala de aula. 

 
 

GD de 

Geografia 

476 "Exposição de Rosa-

dos-Ventos em 3D". 

Exposição de rosa-dos-

ventos construídas pelos 

alunos, a partir da 

reutilização de materiais. 

Incentivar os alunos à 

realização de trabalhos 

práticos através de 

materiais reutilizados. 

Interna Ed. Ambiental Exposição Ana Cláudia 

Ribeiro da 

Fonseca 

Articulação com o Projeto educativo do Agrupamento 

 
Meta específica 2 - Melhoria dos resultados escolares dos alunos. 

 

Objetivo 12 - Garantir que 80% dos alunos concluem o 3º ciclo do Ensino Básico em 3 anos. 

 

 
Meta específica 5 - Promoção do trabalho cooperativo dos docentes. 

 

Objetivo 17 - Promover, anualmente, 20% de atividades de articulação intra e/ou inter departamental, incluídas no Plano Anual de Atividades. 

 

 
Meta específica 9 - Promoção de práticas de metodologias ativas e experimentais. 

 

Objetivo 31 - Dinamizar atividades que promovam o desenvolvimento do espírito crítico, da curiosidade e da literacia científicas. 

Objetivo 32 - Dinamizar atividades que conduzam à consolidação e/ou à ampliação de conhecimentos científicos, tornando os conteúdos programáticos mais 

significativos. 

Objetivo 33 - Dinamizar iniciativas, visitas de estudo e exposições, que contribuam para o enriquecimento cultural/artístico dos alunos. 

Objetivo 34 - Valorizar as várias aprendizagens e vivências dos alunos realizadas em diversos contextos, integrando-as na sala de aula. 

 

 
Meta específica 19 - Desenvolver uma cultura de intervenção nos espaços escolares. 

 

Objetivo 60 - Dinamizar artisticamente os espaços escolares. 

 

 
Meta específica 24 - Aumento do envolvimento no percurso escolar por parte dos alunos e dos pais e encarregados de educação. 

 

Objetivo 77 - Abrir, às famílias dos alunos, três iniciativas anuais do Agrupamento/ Estabelecimento de Educação e Ensino. 

 
 

GD de 477 "Geocartoons" Exposição de Cartoons Sensibilizar os alunos e a Interna Ed. Científica Exposição Ana Cláudia 

http://paa.pt/gestao/ver2.asp?ref=476
http://paa.pt/gestao/ver2.asp?ref=477
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Geografia elaborados pelos alunos. comunidade educativa para 

os problemas existentes 

entre países com diferentes 

graus de desenvolvimento. 

Incentivar à pesquisa e ao 

espírito critico dos alunos 

na construção dos cartoons. 

Ribeiro da 

Fonseca 

Articulação com o Projeto educativo do Agrupamento 

 
Meta específica 2 - Melhoria dos resultados escolares dos alunos. 

 

Objetivo 12 - Garantir que 80% dos alunos concluem o 3º ciclo do Ensino Básico em 3 anos. 

 

 
Meta específica 5 - Promoção do trabalho cooperativo dos docentes. 

 

Objetivo 17 - Promover, anualmente, 20% de atividades de articulação intra e/ou inter departamental, incluídas no Plano Anual de Atividades. 

 

 
Meta específica 7 - Promoção da diferenciação pedagógica e a diversidade. 

 

Objetivo 24 - Identificar, anualmente, exemplos de práticas de trabalho colaborativo nos grupos disciplinares e departamentos, registando-as em ata. 

Objetivo 25 - Implementar estratégias diversificadas de acordo com aprendizagens prévias, ritmos, necessidades e desempenhos individuais, de modo a aumentar o 

sucesso escolar. 

 

 
Meta específica 9 - Promoção de práticas de metodologias ativas e experimentais. 

 

Objetivo 31 - Dinamizar atividades que promovam o desenvolvimento do espírito crítico, da curiosidade e da literacia científicas. 

Objetivo 32 - Dinamizar atividades que conduzam à consolidação e/ou à ampliação de conhecimentos científicos, tornando os conteúdos programáticos mais 

significativos. 

Objetivo 33 - Dinamizar iniciativas, visitas de estudo e exposições, que contribuam para o enriquecimento cultural/artístico dos alunos. 

Objetivo 34 - Valorizar as várias aprendizagens e vivências dos alunos realizadas em diversos contextos, integrando-as na sala de aula. 

 
 

GD de 

Geografia 

478 "Contrastes de 

desenvolvimento" 

Palestra/discussão sobre 

os Contrastes de 

Desenvolvimento 

Potenciar o espírito critico e 

de reflexão dos alunos e da 

comunidade educativa 

através da discussão e 

debate. 

Interna Ed. Científica Palestra Ana Cláudia 

Ribeiro da 

Fonseca 

http://paa.pt/gestao/ver2.asp?ref=478
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Articulação com o Projeto educativo do Agrupamento 

 
Meta específica 2 - Melhoria dos resultados escolares dos alunos. 

 

Objetivo 12 - Garantir que 80% dos alunos concluem o 3º ciclo do Ensino Básico em 3 anos. 

 

 
Meta específica 5 - Promoção do trabalho cooperativo dos docentes. 

 

Objetivo 17 - Promover, anualmente, 20% de atividades de articulação intra e/ou inter departamental, incluídas no Plano Anual de Atividades. 

 

 
Meta específica 7 - Promoção da diferenciação pedagógica e a diversidade. 

 

Objetivo 24 - Identificar, anualmente, exemplos de práticas de trabalho colaborativo nos grupos disciplinares e departamentos, registando-as em ata. 

Objetivo 25 - Implementar estratégias diversificadas de acordo com aprendizagens prévias, ritmos, necessidades e desempenhos individuais, de modo a aumentar o 

sucesso escolar. 

 

 
Meta específica 9 - Promoção de práticas de metodologias ativas e experimentais. 

 

Objetivo 31 - Dinamizar atividades que promovam o desenvolvimento do espírito crítico, da curiosidade e da literacia científicas. 

Objetivo 32 - Dinamizar atividades que conduzam à consolidação e/ou à ampliação de conhecimentos científicos, tornando os conteúdos programáticos mais 

significativos. 

Objetivo 33 - Dinamizar iniciativas, visitas de estudo e exposições, que contribuam para o enriquecimento cultural/artístico dos alunos. 

Objetivo 34 - Valorizar as várias aprendizagens e vivências dos alunos realizadas em diversos contextos, integrando-as na sala de aula. 

 
 

GD de 

Geografia 

479 Diversidade Cultural - 

A Europa vem ao 

Agrupamento 

Vários Jovens que estão 

a fazer voluntariado em 

Portugal irão apresentar 

a cultura dos seus países 

aos alunos das turmas de 

8º ano das escolas do 

agrupamento. 

- Promover a cidadania 

ativa; - Desenvolver o 

sentimento de pertença à 

Europa; - Desenvolver as 

línguas estrangeiras - Inglês 

e Francês 

Interna Outra Palestra Carlos Jorge 

da Silva 

Ferreira 

Articulação com o Projeto educativo do Agrupamento 

 
Meta específica 1 - Redução da taxa de abandono. 

 

Objetivo 1 - Diminuir a taxa de abandono escolar para 0,5%. 

http://paa.pt/gestao/ver2.asp?ref=479
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Meta específica 2 - Melhoria dos resultados escolares dos alunos. 

 

Objetivo 5 - Melhorar a taxa de transição no 9º ano, igualando a média nacional. 

Objetivo 9 - Aumentar a taxa de sucesso a Inglês para 75% no final do 9º ano. 

Objetivo 12 - Garantir que 80% dos alunos concluem o 3º ciclo do Ensino Básico em 3 anos. 

 

 
Meta específica 5 - Promoção do trabalho cooperativo dos docentes. 

 

Objetivo 17 - Promover, anualmente, 20% de atividades de articulação intra e/ou inter departamental, incluídas no Plano Anual de Atividades. 

 

 
Meta específica 6 - Articulação entre ciclos. 

 

Objetivo 18 - Concretizar quatro projetos/atividades aglutinadoras que integrem o pré-escolar e/ou um ou mais ciclos e/ou secundário. 

 

 
Meta específica 7 - Promoção da diferenciação pedagógica e a diversidade. 

 

Objetivo 24 - Identificar, anualmente, exemplos de práticas de trabalho colaborativo nos grupos disciplinares e departamentos, registando-as em ata. 

Objetivo 25 - Implementar estratégias diversificadas de acordo com aprendizagens prévias, ritmos, necessidades e desempenhos individuais, de modo a aumentar o 

sucesso escolar. 

Objetivo 26 - Integrar os diferentes saberes dando significado às aprendizagens realizadas, através do desenvolvimento de abordagens interdisciplinares e da 

articulação dos conteúdos disciplinares. 

 

 
Meta específica 9 - Promoção de práticas de metodologias ativas e experimentais. 

 

Objetivo 31 - Dinamizar atividades que promovam o desenvolvimento do espírito crítico, da curiosidade e da literacia científicas. 

Objetivo 32 - Dinamizar atividades que conduzam à consolidação e/ou à ampliação de conhecimentos científicos, tornando os conteúdos programáticos mais 

significativos. 

Objetivo 33 - Dinamizar iniciativas, visitas de estudo e exposições, que contribuam para o enriquecimento cultural/artístico dos alunos. 

Objetivo 34 - Valorizar as várias aprendizagens e vivências dos alunos realizadas em diversos contextos, integrando-as na sala de aula. 

Objetivo 35 - Desenvolver e divulgar aspetos culturais e civilizacionais das línguas estrangeiras. 

 

 
Meta específica 20 - Promoção de valores de solidariedade. 
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Objetivo 64 - Promover uma cultura de abertura ao meio local e ao mundo, alicerçada numa educação para a paz, solidariedade, saúde e ambiente. 

 

 
Meta específica 23 - Reforço da interação com o meio aproveitando sinergias mútuas. 

 

Objetivo 73 - Manter e implementar protocolos e parcerias com instituições e entidades de referência em áreas como o ensino, a saúde, a cultura, a ciência e o lazer. 

 

 
Meta específica 26 - Melhoria do ambiente escolar, dentro e fora das salas de aula. 

 

Objetivo 90 - Organizar atividades promotoras de um ambiente escolar mais inclusivo. 

 
 

GD de 

Geografia 

481 "Geocartoons" Exposição de Cartoons 

elaborados pelos alunos. 

Sensibilizar os alunos e a 

comunidade educativa para 

os problemas existentes nos 

países com diferentes graus 

de desenvolvimento bem 

como a falta de liberdade e 

democracia. Incentivar a 

pesquisa, o espírito crítico e 

desenvolver o sentido de 

cidadania. 

Interna Ed. Científica Exposição Margarida 

Maria 

Tavares 

Ferreira 

Articulação com o Projeto educativo do Agrupamento 

 
Meta específica 2 - Melhoria dos resultados escolares dos alunos. 

 

Objetivo 12 - Garantir que 80% dos alunos concluem o 3º ciclo do Ensino Básico em 3 anos. 

 

 
Meta específica 5 - Promoção do trabalho cooperativo dos docentes. 

 

Objetivo 17 - Promover, anualmente, 20% de atividades de articulação intra e/ou inter departamental, incluídas no Plano Anual de Atividades. 

 

 
Meta específica 7 - Promoção da diferenciação pedagógica e a diversidade. 

 

Objetivo 24 - Identificar, anualmente, exemplos de práticas de trabalho colaborativo nos grupos disciplinares e departamentos, registando-as em ata. 

Objetivo 25 - Implementar estratégias diversificadas de acordo com aprendizagens prévias, ritmos, necessidades e desempenhos individuais, de modo a aumentar o 

sucesso escolar. 

http://paa.pt/gestao/ver2.asp?ref=481
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Meta específica 9 - Promoção de práticas de metodologias ativas e experimentais. 

 

Objetivo 31 - Dinamizar atividades que promovam o desenvolvimento do espírito crítico, da curiosidade e da literacia científicas. 

Objetivo 32 - Dinamizar atividades que conduzam à consolidação e/ou à ampliação de conhecimentos científicos, tornando os conteúdos programáticos mais 

significativos. 

Objetivo 33 - Dinamizar iniciativas, visitas de estudo e exposições, que contribuam para o enriquecimento cultural/artístico dos alunos. 

Objetivo 34 - Valorizar as várias aprendizagens e vivências dos alunos realizadas em diversos contextos, integrando-as na sala de aula. 

 
 

GD de 

Geografia 

482 "Contrastes de 

Desenvolvimento" 

Palestra/Debate sobre 

diferentes níveis de 

desenvolvimento suas 

causas e consequências. 

Exposição de trabalhos. 

Potenciar o espírito crítico e 

de reflexão dos alunos e da 

comunidade educativa 

através da discussão e 

debate. 

Interna Ed. Científica Exposição Margarida 

Maria 

Tavares 

Ferreira 

Articulação com o Projeto educativo do Agrupamento 

 
Meta específica 2 - Melhoria dos resultados escolares dos alunos. 

 

Objetivo 12 - Garantir que 80% dos alunos concluem o 3º ciclo do Ensino Básico em 3 anos. 

 

 
Meta específica 5 - Promoção do trabalho cooperativo dos docentes. 

 

Objetivo 17 - Promover, anualmente, 20% de atividades de articulação intra e/ou inter departamental, incluídas no Plano Anual de Atividades. 

 

 
Meta específica 7 - Promoção da diferenciação pedagógica e a diversidade. 

 

Objetivo 24 - Identificar, anualmente, exemplos de práticas de trabalho colaborativo nos grupos disciplinares e departamentos, registando-as em ata. 

Objetivo 25 - Implementar estratégias diversificadas de acordo com aprendizagens prévias, ritmos, necessidades e desempenhos individuais, de modo a aumentar o 

sucesso escolar. 

 

 
Meta específica 9 - Promoção de práticas de metodologias ativas e experimentais. 

 

Objetivo 31 - Dinamizar atividades que promovam o desenvolvimento do espírito crítico, da curiosidade e da literacia científicas. 

Objetivo 32 - Dinamizar atividades que conduzam à consolidação e/ou à ampliação de conhecimentos científicos, tornando os conteúdos programáticos mais 

significativos. 

http://paa.pt/gestao/ver2.asp?ref=482
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Objetivo 33 - Dinamizar iniciativas, visitas de estudo e exposições, que contribuam para o enriquecimento cultural/artístico dos alunos. 

Objetivo 34 - Valorizar as várias aprendizagens e vivências dos alunos realizadas em diversos contextos, integrando-as na sala de aula. 

 
 

GD de 

Geografia 

722 Visita ao Porto. Visita a lugares 

emblemáticos da cidade, 

ao Palácio da Bolsa e 

Museu da ordem de S. 

Francisco. 

Consolidar conhecimentos 

adquiridos ao longo do 11º 

ano em Geografia A 

nomeadamente os 

respeitantes à organização 

morfofuncional do espaço 

urbano. 

Saída Ed. Científica Visita de estudo Margarida 

Maria 

Tavares 

Ferreira 

Articulação com o Projeto educativo do Agrupamento 

 
Meta específica 9 - Promoção de práticas de metodologias ativas e experimentais. 

 

Objetivo 31 - Dinamizar atividades que promovam o desenvolvimento do espírito crítico, da curiosidade e da literacia científicas. 

Objetivo 32 - Dinamizar atividades que conduzam à consolidação e/ou à ampliação de conhecimentos científicos, tornando os conteúdos programáticos mais 

significativos. 

Objetivo 33 - Dinamizar iniciativas, visitas de estudo e exposições, que contribuam para o enriquecimento cultural/artístico dos alunos. 

Objetivo 34 - Valorizar as várias aprendizagens e vivências dos alunos realizadas em diversos contextos, integrando-as na sala de aula. 

 
 

GD de EMRC 495 Encontro de alunos de 

EMRC 

Encontro de alunos de 

EMRC da Diocese do 

Porto 

Reconhecer a existencia de 

alunos que fazem a mesma 

opção de formação para a 

vida 

Saída Ed. Social Convívio José Manuel 

Maia 

Carneiro 

Articulação com o Projeto educativo do Agrupamento 

 
Meta específica 20 - Promoção de valores de solidariedade. 

 

Objetivo 64 - Promover uma cultura de abertura ao meio local e ao mundo, alicerçada numa educação para a paz, solidariedade, saúde e ambiente. 

 

 
Meta específica 23 - Reforço da interação com o meio aproveitando sinergias mútuas. 

 

Objetivo 73 - Manter e implementar protocolos e parcerias com instituições e entidades de referência em áreas como o ensino, a saúde, a cultura, a ciência e o lazer. 

 
 

GD de 

Ciências 

56 A Indaqua vem à 

escola - Coronado 

A Indaqua (Matosinhos) 

vem à escola com um 

Proporcionar atividades de 

enriquecimento e 

Interna Ed. Ambiental Formação 

contínua 

Mário Pinto 

Correia 

http://paa.pt/gestao/ver2.asp?ref=722
http://paa.pt/gestao/ver2.asp?ref=495
http://paa.pt/gestao/ver2.asp?ref=56
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Naturais conjunto de atividades 

pré-preparadas para 

desenvolver com os 

alunos das várias turmas 

desta escola. As turmas 

deslocam-se das salas de 

aula para o CRE. 

complemento curricular que 

respondam ao conceito de 

“escola a tempo inteiro”. 

Articulação com o Projeto educativo do Agrupamento 

 
Meta específica 2 - Melhoria dos resultados escolares dos alunos. 

 

Objetivo 11 - Aumentar para 53% a percentagem de alunos que terminem o Ensino Básico, aprovados em todas as disciplinas (sucesso pleno). 

 

 
Meta específica 9 - Promoção de práticas de metodologias ativas e experimentais. 

 

Objetivo 30 - Alargar a área de intervenção do Projeto Integrado de Educação para a Ciência em 20% das turmas de cada nível de educação e ensino. 

Objetivo 31 - Dinamizar atividades que promovam o desenvolvimento do espírito crítico, da curiosidade e da literacia científicas. 

 

 
Meta específica 26 - Melhoria do ambiente escolar, dentro e fora das salas de aula. 

 

Objetivo 90 - Organizar atividades promotoras de um ambiente escolar mais inclusivo. 

 
 

GD de 

Ciências 

Naturais 

57 Dia Mundial da 

Alimentação 

As crianças/alunos vão 

vivenciar este dia com 

tarefas relacionadas com 

a temática da 

alimentação saudável. 

Vão realizar trabalhos de 

grupo, partilhando entre 

si os conhecimentos que 

já possuem e adquirindo 

novos saberes. Neste 

atividade pretende-se 

realçar a importância dos 

legumes na alimentação 

saudável. 

- Sensibilizar para a 

importância de uma 

alimentação equilibrada na 

saúde; - Promover a 

partilha de conhecimentos 

entre toda a comunidade 

escolar acerca do tema. 

Interna Ed. Para a saúde Exposição Maria da 

Graça 

Rodrigues da 

Quinta Braga 

Articulação com o Projeto educativo do Agrupamento 

http://paa.pt/gestao/ver2.asp?ref=57
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Meta específica 9 - Promoção de práticas de metodologias ativas e experimentais. 

 

Objetivo 31 - Dinamizar atividades que promovam o desenvolvimento do espírito crítico, da curiosidade e da literacia científicas. 

Objetivo 32 - Dinamizar atividades que conduzam à consolidação e/ou à ampliação de conhecimentos científicos, tornando os conteúdos programáticos mais 

significativos. 

Objetivo 33 - Dinamizar iniciativas, visitas de estudo e exposições, que contribuam para o enriquecimento cultural/artístico dos alunos. 

Objetivo 34 - Valorizar as várias aprendizagens e vivências dos alunos realizadas em diversos contextos, integrando-as na sala de aula. 

 

 
Meta específica 14 - Promoção de uma relação pedagógica de melhoria do clima de sala de aula. 

 

Objetivo 49 - Reduzir, em 10%, o número de situações que conduzam a participações e processos disciplinares. 

 

 
Meta específica 18 - Desenvolver competências nos alunos que lhes permitam escolhas informadas e seguras no campo da saúde e da sexualidade. 

 

Objetivo 57 - Implementar no mínimo três atividades no âmbito da Promoção da Educação para a Saúde e Educação Sexual, por ano letivo. 

 
 

GD de 

Ciências 

Naturais 

58 Dia Mundial da 

Alimentação 

As crianças/alunos vão 

vivenciar este dia com 

tarefas relacionadas com 

a temática da 

alimentação saudável. 

Vão realizar trabalhos de 

grupo, partilhando entre 

si os conhecimentos que 

já possuem e adquirindo 

novos saberes. Nesta 

atividade pretende-se 

realçar a importãncia dos 

legumes na alimentação 

saudável. 

- Sensibilizar para a 

importância de uma 

alimentação equilibrada na 

saúde; - Promover a 

partilha de conhecimentos 

entre toda a comunidade 

escolar acerca do tema. 

Interna Ed. Para a saúde Exposição Renato Jorge 

Cardoso de 

Miranda 

Bento Pinto 

Articulação com o Projeto educativo do Agrupamento 

 
Meta específica 9 - Promoção de práticas de metodologias ativas e experimentais. 

 

Objetivo 31 - Dinamizar atividades que promovam o desenvolvimento do espírito crítico, da curiosidade e da literacia científicas. 

Objetivo 32 - Dinamizar atividades que conduzam à consolidação e/ou à ampliação de conhecimentos científicos, tornando os conteúdos programáticos mais 

http://paa.pt/gestao/ver2.asp?ref=58
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significativos. 

Objetivo 33 - Dinamizar iniciativas, visitas de estudo e exposições, que contribuam para o enriquecimento cultural/artístico dos alunos. 

Objetivo 34 - Valorizar as várias aprendizagens e vivências dos alunos realizadas em diversos contextos, integrando-as na sala de aula. 

 

 
Meta específica 14 - Promoção de uma relação pedagógica de melhoria do clima de sala de aula. 

 

Objetivo 49 - Reduzir, em 10%, o número de situações que conduzam a participações e processos disciplinares. 

 

 
Meta específica 18 - Desenvolver competências nos alunos que lhes permitam escolhas informadas e seguras no campo da saúde e da sexualidade. 

 

Objetivo 57 - Implementar no mínimo três atividades no âmbito da Promoção da Educação para a Saúde e Educação Sexual, por ano letivo. 

 
 

GD de 

Ciências 

Naturais 

59 Palestra Resinorte 

Eco-aulas 

Palestra com uma 

duração de 45 minutos 

para esclarecer a 

população escolar no que 

diz respeito à atividade 

desenvolvida pela 

RESINORTE no âmbito 

dos resíduos. 

Sensibilizar para a 

problemática dos resíduos 

sólidos urbanos; Evidenciar 

a necessidade de reduzir e 

reutilizar os resíduos 

produzidos; Alertar para a 

necessidade de reciclar os 

materiais presentes nos 

resíduos. 

Interna Ed. Ambiental Palestra José António 

da Silva Cruz 

Articulação com o Projeto educativo do Agrupamento 

 
Meta específica 5 - Promoção do trabalho cooperativo dos docentes. 

 

Objetivo 17 - Promover, anualmente, 20% de atividades de articulação intra e/ou inter departamental, incluídas no Plano Anual de Atividades. 

 

 
Meta específica 7 - Promoção da diferenciação pedagógica e a diversidade. 

 

Objetivo 26 - Integrar os diferentes saberes dando significado às aprendizagens realizadas, através do desenvolvimento de abordagens interdisciplinares e da 

articulação dos conteúdos disciplinares. 

 

 
Meta específica 9 - Promoção de práticas de metodologias ativas e experimentais. 

 

Objetivo 31 - Dinamizar atividades que promovam o desenvolvimento do espírito crítico, da curiosidade e da literacia científicas. 

http://paa.pt/gestao/ver2.asp?ref=59
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Objetivo 34 - Valorizar as várias aprendizagens e vivências dos alunos realizadas em diversos contextos, integrando-as na sala de aula. 

 

 
Meta específica 17 - Garantir aos alunos momentos de autoavaliação indutores de autonomia e de co-responsabilização. 

 

Objetivo 54 - Tornar a autoavaliação uma prática de todo o processo de ensino/aprendizagem. 

 

 
Meta específica 27 - Melhoria das condições tecnológicas de apoio ao serviço educativo. 

 

Objetivo 94 - Dinamizar a página Web do agrupamento, promovendo as diferentes atividades/iniciativas que envolvam a comunidade escolar. 

 
 

GD de 

Ciências 

Naturais 

60 Palestra Resinorte 

Eco-aulas. 

Palestra com uma 

duração de 45 minutos 

para esclarecer a 

população escolar no que 

diz respeito à atividade 

desenvolvida pela 

RESINORTE no âmbito 

dos resíduos. 

- Sensibilizar para a 

problemática dos resíduos 

sólidos urbanos; - 

Evidenciar a necessidade de 

reduzir e reutilizar os 

resíduos produzidos; - 

Alertar para a necessidade 

de reciclar os materiais 

presentes nos resíduos. 

Interna Ed. Ambiental Palestra Maria Alice 

Ribeiro da 

Cunha da 

Silva Vieira 

Articulação com o Projeto educativo do Agrupamento 

 
Meta específica 5 - Promoção do trabalho cooperativo dos docentes. 

 

Objetivo 17 - Promover, anualmente, 20% de atividades de articulação intra e/ou inter departamental, incluídas no Plano Anual de Atividades. 

 

 
Meta específica 7 - Promoção da diferenciação pedagógica e a diversidade. 

 

Objetivo 26 - Integrar os diferentes saberes dando significado às aprendizagens realizadas, através do desenvolvimento de abordagens interdisciplinares e da 

articulação dos conteúdos disciplinares. 

 

 
Meta específica 9 - Promoção de práticas de metodologias ativas e experimentais. 

 

Objetivo 31 - Dinamizar atividades que promovam o desenvolvimento do espírito crítico, da curiosidade e da literacia científicas. 

Objetivo 34 - Valorizar as várias aprendizagens e vivências dos alunos realizadas em diversos contextos, integrando-as na sala de aula. 

 

http://paa.pt/gestao/ver2.asp?ref=60


Página 295 de 451 

 
Meta específica 17 - Garantir aos alunos momentos de autoavaliação indutores de autonomia e de co-responsabilização. 

 

Objetivo 54 - Tornar a autoavaliação uma prática de todo o processo de ensino/aprendizagem. 

 

 
Meta específica 27 - Melhoria das condições tecnológicas de apoio ao serviço educativo. 

 

Objetivo 94 - Dinamizar a página Web do agrupamento, promovendo as diferentes atividades/iniciativas que envolvam a comunidade escolar. 

 
 

GD de 

Ciências 

Naturais 

61 Visita de Estudo ao 

Porto - EBC 

Visita de estudo ao Porto - Promoção da literacia 

científica. - 

Desenvolvimento do gosto 

pela Ciência. - 

Consolidação/ampliação de 

conhecimentos científicos. 

Saída Ed. Científica Visita de estudo José António 

da Silva Cruz 

Articulação com o Projeto educativo do Agrupamento 

 
Meta específica 5 - Promoção do trabalho cooperativo dos docentes. 

 

Objetivo 17 - Promover, anualmente, 20% de atividades de articulação intra e/ou inter departamental, incluídas no Plano Anual de Atividades. 

 

 
Meta específica 9 - Promoção de práticas de metodologias ativas e experimentais. 

 

Objetivo 31 - Dinamizar atividades que promovam o desenvolvimento do espírito crítico, da curiosidade e da literacia científicas. 

Objetivo 32 - Dinamizar atividades que conduzam à consolidação e/ou à ampliação de conhecimentos científicos, tornando os conteúdos programáticos mais 

significativos. 

 

 
Meta específica 17 - Garantir aos alunos momentos de autoavaliação indutores de autonomia e de co-responsabilização. 

 

Objetivo 54 - Tornar a autoavaliação uma prática de todo o processo de ensino/aprendizagem. 

 

 
Meta específica 27 - Melhoria das condições tecnológicas de apoio ao serviço educativo. 

 

Objetivo 94 - Dinamizar a página Web do agrupamento, promovendo as diferentes atividades/iniciativas que envolvam a comunidade escolar. 
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GD de 

Ciências 

Naturais 

62 Visita de estudo ao 

Porto - EBSCC 

Visita de estudo ao Porto - Promoção da literacia 

científica. - 

Desenvolvimento do gosto 

pela Ciência. - 

Consolidação/ampliação de 

conhecimentos científicos. 

Saída Ed. Científica Visita de estudo Maria Alice 

Ribeiro da 

Cunha da 

Silva Vieira 

Articulação com o Projeto educativo do Agrupamento 

 
Meta específica 5 - Promoção do trabalho cooperativo dos docentes. 

 

Objetivo 16 - Realizar anualmente três momentos de reflexão sobre práticas pedagógicas de articulação em cada um dos departamentos. 

 

 
Meta específica 9 - Promoção de práticas de metodologias ativas e experimentais. 

 

Objetivo 31 - Dinamizar atividades que promovam o desenvolvimento do espírito crítico, da curiosidade e da literacia científicas. 

Objetivo 32 - Dinamizar atividades que conduzam à consolidação e/ou à ampliação de conhecimentos científicos, tornando os conteúdos programáticos mais 

significativos. 

 

 
Meta específica 17 - Garantir aos alunos momentos de autoavaliação indutores de autonomia e de co-responsabilização. 

 

Objetivo 54 - Tornar a autoavaliação uma prática de todo o processo de ensino/aprendizagem. 

 

 
Meta específica 27 - Melhoria das condições tecnológicas de apoio ao serviço educativo. 

 

Objetivo 94 - Dinamizar a página Web do agrupamento, promovendo as diferentes atividades/iniciativas que envolvam a comunidade escolar. 

 
 

GD de 

Ciências 

Físico 

Químicas 

5 Olimpíadas Nacionais 

de Física - EBSCC 

Participação de um 

grupo de alunos/as (3) 

das turmas A, B e C do 

9.º ano no concurso 

Olimpíadas Nacionais de 

Física, organizado pela 

Sociedade Portuguesa de 

Física. 

Incentivar e desenvolver o 

gosto pela Física nos alunos 

do Ensino Básico. 

Saída Ed. Científica Concurso Eleutério 

Acúrsio 

Sousa da 

Silva 

Articulação com o Projeto educativo do Agrupamento 

http://paa.pt/gestao/ver2.asp?ref=62
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Meta específica 5 - Promoção do trabalho cooperativo dos docentes. 

 

Objetivo 17 - Promover, anualmente, 20% de atividades de articulação intra e/ou inter departamental, incluídas no Plano Anual de Atividades. 

 

 
Meta específica 9 - Promoção de práticas de metodologias ativas e experimentais. 

 

Objetivo 31 - Dinamizar atividades que promovam o desenvolvimento do espírito crítico, da curiosidade e da literacia científicas. 

Objetivo 32 - Dinamizar atividades que conduzam à consolidação e/ou à ampliação de conhecimentos científicos, tornando os conteúdos programáticos mais 

significativos. 

Objetivo 33 - Dinamizar iniciativas, visitas de estudo e exposições, que contribuam para o enriquecimento cultural/artístico dos alunos. 

 

 
Meta específica 17 - Garantir aos alunos momentos de autoavaliação indutores de autonomia e de co-responsabilização. 

 

Objetivo 54 - Tornar a autoavaliação uma prática de todo o processo de ensino/aprendizagem. 

 

 
Meta específica 27 - Melhoria das condições tecnológicas de apoio ao serviço educativo. 

 

Objetivo 94 - Dinamizar a página Web do agrupamento, promovendo as diferentes atividades/iniciativas que envolvam a comunidade escolar. 

 
 

GD de 

Ciências 

Físico 

Químicas 

6 Olimpíadas de Física - 

EBC 

Participação nas 

Olimpíadas de Física, 

concurso promovido 

pela Sociedade 

Portuguesa de Física 

Incentivar e desenvolver o 

gosto pela Física nos alunos 

do Ensino Básico, 

considerando a sua 

importância na educação 

básica dos jovens e o seu 

crescente impacto em todos 

os ramos da Ciência e 

Tecnologia. 

Saída Ed. Científica Concurso Sílvia Dalila 

Cristino da 

Silva Barros 

Articulação com o Projeto educativo do Agrupamento 

 
Meta específica 9 - Promoção de práticas de metodologias ativas e experimentais. 

 

Objetivo 31 - Dinamizar atividades que promovam o desenvolvimento do espírito crítico, da curiosidade e da literacia científicas. 

Objetivo 32 - Dinamizar atividades que conduzam à consolidação e/ou à ampliação de conhecimentos científicos, tornando os conteúdos programáticos mais 

significativos. 

http://paa.pt/gestao/ver2.asp?ref=6
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Objetivo 34 - Valorizar as várias aprendizagens e vivências dos alunos realizadas em diversos contextos, integrando-as na sala de aula. 

 
 

GD de 

Ciências 

Físico 

Químicas 

7 Olimpíadas Nacionais 

de Química - EBSCC 

Participação de um 

grupo de alunos(as) (3) 

das turmas A, B e C do 

9º ano no concurso 

Olimpíadas Nacionais de 

Química, organizado 

pela Sociedade 

Portuguesa de Química. 

Incentivar e desenvolver o 

gosto pela Química nos 

alunos do Ensíno Básico. 

Saída Ed. Científica Concurso Eleutério 

Acúrsio 

Sousa da 

Silva 

Articulação com o Projeto educativo do Agrupamento 

 
Meta específica 5 - Promoção do trabalho cooperativo dos docentes. 

 

Objetivo 17 - Promover, anualmente, 20% de atividades de articulação intra e/ou inter departamental, incluídas no Plano Anual de Atividades. 

 

 
Meta específica 9 - Promoção de práticas de metodologias ativas e experimentais. 

 

Objetivo 31 - Dinamizar atividades que promovam o desenvolvimento do espírito crítico, da curiosidade e da literacia científicas. 

Objetivo 32 - Dinamizar atividades que conduzam à consolidação e/ou à ampliação de conhecimentos científicos, tornando os conteúdos programáticos mais 

significativos. 

Objetivo 33 - Dinamizar iniciativas, visitas de estudo e exposições, que contribuam para o enriquecimento cultural/artístico dos alunos. 

 

 
Meta específica 17 - Garantir aos alunos momentos de autoavaliação indutores de autonomia e de co-responsabilização. 

 

Objetivo 54 - Tornar a autoavaliação uma prática de todo o processo de ensino/aprendizagem. 

 

 
Meta específica 27 - Melhoria das condições tecnológicas de apoio ao serviço educativo. 

 

Objetivo 94 - Dinamizar a página Web do agrupamento, promovendo as diferentes atividades/iniciativas que envolvam a comunidade escolar. 

 
 

GD de 

Ciências 

Físico 

Químicas 

8 Olimpíadas de 

Química Júnior - EBC 

Participação com alunos 

do 9º ano no concurso 

"Olimpíadas de Química 

Júnior", organizado pela 

Incentivar e desenvolver o 

gosto pela Química nos 

alunos do Ensino Básico. 

Saída Ed. Científica Concurso Sílvia Dalila 

Cristino da 

Silva Barros 

http://paa.pt/gestao/ver2.asp?ref=7
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Sociedade Portuguesa de 

Química. 

Articulação com o Projeto educativo do Agrupamento 

 
Meta específica 5 - Promoção do trabalho cooperativo dos docentes. 

 

Objetivo 17 - Promover, anualmente, 20% de atividades de articulação intra e/ou inter departamental, incluídas no Plano Anual de Atividades. 

 

 
Meta específica 9 - Promoção de práticas de metodologias ativas e experimentais. 

 

Objetivo 31 - Dinamizar atividades que promovam o desenvolvimento do espírito crítico, da curiosidade e da literacia científicas. 

Objetivo 32 - Dinamizar atividades que conduzam à consolidação e/ou à ampliação de conhecimentos científicos, tornando os conteúdos programáticos mais 

significativos. 

Objetivo 33 - Dinamizar iniciativas, visitas de estudo e exposições, que contribuam para o enriquecimento cultural/artístico dos alunos. 

 

 
Meta específica 17 - Garantir aos alunos momentos de autoavaliação indutores de autonomia e de co-responsabilização. 

 

Objetivo 54 - Tornar a autoavaliação uma prática de todo o processo de ensino/aprendizagem. 

 

 
Meta específica 27 - Melhoria das condições tecnológicas de apoio ao serviço educativo. 

 

Objetivo 94 - Dinamizar a página Web do agrupamento, promovendo as diferentes atividades/iniciativas que envolvam a comunidade escolar. 

 
 

GD de 

Ciências 

Físico 

Químicas 

9 Visita de estudo à 

BIAL 

Visita aquela unidade 

industrial com os alunos 

do 11º ano 

Fomentar nos alunos a 

componente científica e 

profissional, no sentido de 

abrir horizontes na área das 

ciências; Contacto direto 

com o mundo laboral e 

essencialmente na vertente 

de investigação científica e 

laboratorial; Aplicar 

diretamente alguns 

conteúdos referentes ao 

programa curricular da 

disciplina. 

Saída Ed. Científica Visita de estudo Albina 

Manuela 

Teixeira da 

Costa 

http://paa.pt/gestao/ver2.asp?ref=9
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Articulação com o Projeto educativo do Agrupamento 

 
Meta específica 2 - Melhoria dos resultados escolares dos alunos. 

 

Objetivo 13 - Aumentar a taxa de sucesso no Ensino Secundário, igualando a média nacional. 

 

 
Meta específica 7 - Promoção da diferenciação pedagógica e a diversidade. 

 

Objetivo 25 - Implementar estratégias diversificadas de acordo com aprendizagens prévias, ritmos, necessidades e desempenhos individuais, de modo a aumentar o 

sucesso escolar. 

Objetivo 26 - Integrar os diferentes saberes dando significado às aprendizagens realizadas, através do desenvolvimento de abordagens interdisciplinares e da 

articulação dos conteúdos disciplinares. 

 

 
Meta específica 9 - Promoção de práticas de metodologias ativas e experimentais. 

 

Objetivo 31 - Dinamizar atividades que promovam o desenvolvimento do espírito crítico, da curiosidade e da literacia científicas. 

Objetivo 32 - Dinamizar atividades que conduzam à consolidação e/ou à ampliação de conhecimentos científicos, tornando os conteúdos programáticos mais 

significativos. 

 

 
Meta específica 12 - Motivação para o sucesso. 

 

Objetivo 46 - Promover o contacto dos alunos do ensino secundário com realidades laborais/académicas que promovam o compromisso dos mesmos com melhoria 

dos seus desempenhos. 

 

 
Meta específica 23 - Reforço da interação com o meio aproveitando sinergias mútuas. 

 

Objetivo 75 - Estabelecer parcerias de cooperação com diversas entidades da comunidade em projetos partilhados. 

 
 

GD de 

Ciências 

Físico 

Químicas 

449 Visita de Estudo ao 

Porto: Casa da Música 

- EBSCC 

Visita guiada aos 

diferentes espaços 

acústicos que compõem 

a Casa da Música 

abordando conceitos 

básicos de acústica 

relacionando - os com a 

- Promoção da literacia 

científica. - 

Desenvolvimento do gosto 

pela Ciência. - 

Consolidação/ampliação de 

conhecimentos científicos. 

Saída Ed. Científica Visita de estudo Maria 

Fernanda 

Moreira da 

Silva Santos 

http://paa.pt/gestao/ver2.asp?ref=449
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propagação do som em 

recintos fechados. 

Articulação com o Projeto educativo do Agrupamento 

 
Meta específica 9 - Promoção de práticas de metodologias ativas e experimentais. 

 

Objetivo 31 - Dinamizar atividades que promovam o desenvolvimento do espírito crítico, da curiosidade e da literacia científicas. 

Objetivo 32 - Dinamizar atividades que conduzam à consolidação e/ou à ampliação de conhecimentos científicos, tornando os conteúdos programáticos mais 

significativos. 

 
 

GD de 

Ciências 

Físico 

Químicas 

459 Visita de estudo ao 

Planetário do Porto e 

Galeria da 

Biodiversidade - EBC 

Nesta atividade os 

alunos do 7º ano terão a 

possibilidade de 

compreender melhor a 

constituição do universo, 

o céu noturno e o 

sistema solar. 

Promover o conhecimento, 

a cultura da inovação, da 

investigação científica e 

tecnológica. 

Saída Ed. Científica Visita de estudo Sílvia Dalila 

Cristino da 

Silva Barros 

Articulação com o Projeto educativo do Agrupamento 

 
Meta específica 5 - Promoção do trabalho cooperativo dos docentes. 

 

Objetivo 17 - Promover, anualmente, 20% de atividades de articulação intra e/ou inter departamental, incluídas no Plano Anual de Atividades. 

 

 
Meta específica 9 - Promoção de práticas de metodologias ativas e experimentais. 

 

Objetivo 31 - Dinamizar atividades que promovam o desenvolvimento do espírito crítico, da curiosidade e da literacia científicas. 

Objetivo 32 - Dinamizar atividades que conduzam à consolidação e/ou à ampliação de conhecimentos científicos, tornando os conteúdos programáticos mais 

significativos. 

Objetivo 33 - Dinamizar iniciativas, visitas de estudo e exposições, que contribuam para o enriquecimento cultural/artístico dos alunos. 

 

 
Meta específica 17 - Garantir aos alunos momentos de autoavaliação indutores de autonomia e de co-responsabilização. 

 

Objetivo 54 - Tornar a autoavaliação uma prática de todo o processo de ensino/aprendizagem. 

 

 
Meta específica 23 - Reforço da interação com o meio aproveitando sinergias mútuas. 

 

http://paa.pt/gestao/ver2.asp?ref=459
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Objetivo 73 - Manter e implementar protocolos e parcerias com instituições e entidades de referência em áreas como o ensino, a saúde, a cultura, a ciência e o lazer. 

Objetivo 75 - Estabelecer parcerias de cooperação com diversas entidades da comunidade em projetos partilhados. 

 

 
Meta específica 26 - Melhoria do ambiente escolar, dentro e fora das salas de aula. 

 

Objetivo 90 - Organizar atividades promotoras de um ambiente escolar mais inclusivo. 

 

 
Meta específica 27 - Melhoria das condições tecnológicas de apoio ao serviço educativo. 

 

Objetivo 94 - Dinamizar a página Web do agrupamento, promovendo as diferentes atividades/iniciativas que envolvam a comunidade escolar. 

 
 

GD de 

Ciências 

Físico 

Químicas 

460 Visita de estudo ao 

Planetário do Porto e 

Galeria da 

Biodiversidade - 

EBSCC 

Nesta atividade os 

alunos do 7º ano terão a 

possibilidade de 

compreender melhor a 

constituição do universo, 

o céu noturno e o 

sistema solar. 

Promover o conhecimento, 

a cultura de inovação, da 

investigação e tecnológica. 

Saída Ed. Científica Visita de estudo Eleutério 

Acúrsio 

Sousa da 

Silva 

Articulação com o Projeto educativo do Agrupamento 

 
Meta específica 5 - Promoção do trabalho cooperativo dos docentes. 

 

Objetivo 17 - Promover, anualmente, 20% de atividades de articulação intra e/ou inter departamental, incluídas no Plano Anual de Atividades. 

 

 
Meta específica 9 - Promoção de práticas de metodologias ativas e experimentais. 

 

Objetivo 31 - Dinamizar atividades que promovam o desenvolvimento do espírito crítico, da curiosidade e da literacia científicas. 

Objetivo 32 - Dinamizar atividades que conduzam à consolidação e/ou à ampliação de conhecimentos científicos, tornando os conteúdos programáticos mais 

significativos. 

Objetivo 33 - Dinamizar iniciativas, visitas de estudo e exposições, que contribuam para o enriquecimento cultural/artístico dos alunos. 

Objetivo 34 - Valorizar as várias aprendizagens e vivências dos alunos realizadas em diversos contextos, integrando-as na sala de aula. 

 

 
Meta específica 17 - Garantir aos alunos momentos de autoavaliação indutores de autonomia e de co-responsabilização. 

 

Objetivo 54 - Tornar a autoavaliação uma prática de todo o processo de ensino/aprendizagem. 

http://paa.pt/gestao/ver2.asp?ref=460
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Meta específica 26 - Melhoria do ambiente escolar, dentro e fora das salas de aula. 

 

Objetivo 90 - Organizar atividades promotoras de um ambiente escolar mais inclusivo. 

 

 
Meta específica 27 - Melhoria das condições tecnológicas de apoio ao serviço educativo. 

 

Objetivo 94 - Dinamizar a página Web do agrupamento, promovendo as diferentes atividades/iniciativas que envolvam a comunidade escolar. 

 
 

GD de 

Ciências 

Físico 

Químicas 

461 Visita de Estudo a 

Braga EBSCC 

Visita de estudo, em 

articulação com outras 

disciplinas, a Braga. 

Exploração de ambientes 

de cariz científico. 

Incentivar e desenvolver o 

gosto pela Ciência, a 

literacia e os conhecimentos 

científicos nos alunos do 

Ensino Básico. 

Saída Ed. Científica Visita de estudo Eleutério 

Acúrsio 

Sousa da 

Silva 

Articulação com o Projeto educativo do Agrupamento 

 
Meta específica 5 - Promoção do trabalho cooperativo dos docentes. 

 

Objetivo 17 - Promover, anualmente, 20% de atividades de articulação intra e/ou inter departamental, incluídas no Plano Anual de Atividades. 

 

 
Meta específica 9 - Promoção de práticas de metodologias ativas e experimentais. 

 

Objetivo 31 - Dinamizar atividades que promovam o desenvolvimento do espírito crítico, da curiosidade e da literacia científicas. 

Objetivo 32 - Dinamizar atividades que conduzam à consolidação e/ou à ampliação de conhecimentos científicos, tornando os conteúdos programáticos mais 

significativos. 

 

 
Meta específica 17 - Garantir aos alunos momentos de autoavaliação indutores de autonomia e de co-responsabilização. 

 

Objetivo 54 - Tornar a autoavaliação uma prática de todo o processo de ensino/aprendizagem. 

 

 
Meta específica 27 - Melhoria das condições tecnológicas de apoio ao serviço educativo. 

 

Objetivo 94 - Dinamizar a página Web do agrupamento, promovendo as diferentes atividades/iniciativas que envolvam a comunidade escolar. 

 

http://paa.pt/gestao/ver2.asp?ref=461
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GD de 

Ciências 

Físico 

Químicas 

462 Visita de Estudo ao 

Porto - Casa da 

Música 

Visita guiada aos 

diferentes espaços 

acústicos que compõem 

a Casa da Música 

abordando conceitos 

básicos de acústica 

relacionando - os com a 

propagação do som em 

recintos fechados. 

- Promoção da literacia 

científica. - 

Desenvolvimento do gosto 

pela Ciência. - 

Consolidação/ampliação de 

conhecimentos científicos. 

Saída Ed. Científica Visita de estudo Maria de 

Fátima 

Teixeira Pinto 

Articulação com o Projeto educativo do Agrupamento 

 
Meta específica 9 - Promoção de práticas de metodologias ativas e experimentais. 

 

Objetivo 31 - Dinamizar atividades que promovam o desenvolvimento do espírito crítico, da curiosidade e da literacia científicas. 

Objetivo 32 - Dinamizar atividades que conduzam à consolidação e/ou à ampliação de conhecimentos científicos, tornando os conteúdos programáticos mais 

significativos. 

 
 

GD de 

Ciências 

Físico 

Químicas 

611 Visita de estudo a 

Braga EBC. 

Visita de estudo, em 

articulação com outras 

disciplinas, a Braga. 

Exploração de ambientes 

de cariiz científico. 

Incentivar e desenvolver o 

gosto pela Ciência, a 

literacia e os conhecimentos 

científicos nos alunos do 

Ensino Básico. 

Saída Ed. Científica Visita de estudo Maria de 

Fátima 

Teixeira Pinto 

Articulação com o Projeto educativo do Agrupamento 

 
Meta específica 5 - Promoção do trabalho cooperativo dos docentes. 

 

Objetivo 17 - Promover, anualmente, 20% de atividades de articulação intra e/ou inter departamental, incluídas no Plano Anual de Atividades. 

 

 
Meta específica 9 - Promoção de práticas de metodologias ativas e experimentais. 

 

Objetivo 31 - Dinamizar atividades que promovam o desenvolvimento do espírito crítico, da curiosidade e da literacia científicas. 

Objetivo 32 - Dinamizar atividades que conduzam à consolidação e/ou à ampliação de conhecimentos científicos, tornando os conteúdos programáticos mais 

significativos. 

 

 
Meta específica 17 - Garantir aos alunos momentos de autoavaliação indutores de autonomia e de co-responsabilização. 

 

http://paa.pt/gestao/ver2.asp?ref=462
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Objetivo 54 - Tornar a autoavaliação uma prática de todo o processo de ensino/aprendizagem. 

 
 

GD de 

Matemática 

10 SuperTmatik 2.º ciclo Campeonato de cálculo 

mental 

• Fomentar o interesse pela 

aprendizagem; • Contribuir 

para a aquisição, 

consolidação e ampliação 

de competências e 

conhecimentos; • Reforçar a 

componente lúdica no 

processo de ensino-

aprendizagem; • Promover 

o convívio entre alunos, 

professores e restante 

comunidade escolar. 

Interna Ed. Científica Concurso Fátima Isabel 

Martinho 

Alves Martins 

Articulação com o Projeto educativo do Agrupamento 

 
Meta específica 2 - Melhoria dos resultados escolares dos alunos. 

 

Objetivo 4 - Melhorar a taxa de transição no 6º ano, igualando a média nacional. 

Objetivo 11 - Aumentar para 53% a percentagem de alunos que terminem o Ensino Básico, aprovados em todas as disciplinas (sucesso pleno). 

 

 
Meta específica 7 - Promoção da diferenciação pedagógica e a diversidade. 

 

Objetivo 25 - Implementar estratégias diversificadas de acordo com aprendizagens prévias, ritmos, necessidades e desempenhos individuais, de modo a aumentar o 

sucesso escolar. 

 

 
Meta específica 9 - Promoção de práticas de metodologias ativas e experimentais. 

 

Objetivo 31 - Dinamizar atividades que promovam o desenvolvimento do espírito crítico, da curiosidade e da literacia científicas. 

Objetivo 32 - Dinamizar atividades que conduzam à consolidação e/ou à ampliação de conhecimentos científicos, tornando os conteúdos programáticos mais 

significativos. 

Objetivo 34 - Valorizar as várias aprendizagens e vivências dos alunos realizadas em diversos contextos, integrando-as na sala de aula. 

 
 

GD de 

Matemática 

11 SuperTmatik 2.º Ciclo 

- Escola Básica do 

Castro 

Campeonato de cálculo 

mental. 

• Fomentar o interesse pela 

aprendizagem; • Contribuir 

para a aquisição, 

consolidação e ampliação 

Interna Ed. Científica Concurso Emília 

Alexandrina 

Moreira 

Neves 

http://paa.pt/gestao/ver2.asp?ref=10
http://paa.pt/gestao/ver2.asp?ref=11
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de competências e 

conhecimentos; • Reforçar a 

componente lúdica no 

processo de ensino-

aprendizagem; • Promover 

o convívio entre alunos, 

professores e restante 

comunidade escolar. 

Articulação com o Projeto educativo do Agrupamento 

 
Meta específica 2 - Melhoria dos resultados escolares dos alunos. 

 

Objetivo 4 - Melhorar a taxa de transição no 6º ano, igualando a média nacional. 

Objetivo 11 - Aumentar para 53% a percentagem de alunos que terminem o Ensino Básico, aprovados em todas as disciplinas (sucesso pleno). 

 

 
Meta específica 7 - Promoção da diferenciação pedagógica e a diversidade. 

 

Objetivo 25 - Implementar estratégias diversificadas de acordo com aprendizagens prévias, ritmos, necessidades e desempenhos individuais, de modo a aumentar o 

sucesso escolar. 

 

 
Meta específica 9 - Promoção de práticas de metodologias ativas e experimentais. 

 

Objetivo 31 - Dinamizar atividades que promovam o desenvolvimento do espírito crítico, da curiosidade e da literacia científicas. 

Objetivo 32 - Dinamizar atividades que conduzam à consolidação e/ou à ampliação de conhecimentos científicos, tornando os conteúdos programáticos mais 

significativos. 

Objetivo 34 - Valorizar as várias aprendizagens e vivências dos alunos realizadas em diversos contextos, integrando-as na sala de aula. 

 
 

GD de 

Matemática 

12 Canguru Matemático 

sem Fronteiras - 

S.Romão do Coronado 

O Concurso consiste 

numa única prova 

realizada no mesmo dia 

em todas as Escolas. Se 

for necessário, por 

motivos de ajustamento 

ao horário letivo, a 

Escola poderá iniciar a 

prova dentro do período 

das 14h às 15h30min. As 

provas são individuais 

Estimular o gosto e o 

estudo pela Matemática. 

Atrair os alunos que têm 

receio da disciplina de 

Matemática, permitindo que 

estes descubram o lado 

lúdico da disciplina. Tentar 

que os alunos se divirtam a 

resolver questões 

matemáticas e percebam 

que conseguir resolver os 

Interna Ed. Científica Concurso Ana Paula 

Moreira 

Teixeira 

http://paa.pt/gestao/ver2.asp?ref=12
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com duração de 

1h30min. Não é 

permitido o uso de 

máquinas de calcular ou 

de computador. Os 

alunos respondem no 

enunciado da prova ou 

numa folha à parte 

(consoante a preferência 

do Professor 

Responsável) a 30 

questões de escolha 

múltipla com dificuldade 

crescente. 

problemas propostos é uma 

conquista pessoal muito 

recompensadora. Aumentar 

todos os anos o número de 

participantes no concurso a 

nível nacional e tentar 

atingir as cotas de 

participação de outros 

países. 

Articulação com o Projeto educativo do Agrupamento 

 
Meta específica 2 - Melhoria dos resultados escolares dos alunos. 

 

Objetivo 2 - Proceder precocemente à despistagem de inadaptações ou deficiências visando a orientação e encaminhamento. 

Objetivo 5 - Melhorar a taxa de transição no 9º ano, igualando a média nacional. 

Objetivo 7 - Melhorar os resultados da avaliação externa no 9º ano a Matemática atingindo uma taxa de sucesso igual ou superior à média nacional. 

 

 
Meta específica 7 - Promoção da diferenciação pedagógica e a diversidade. 

 

Objetivo 26 - Integrar os diferentes saberes dando significado às aprendizagens realizadas, através do desenvolvimento de abordagens interdisciplinares e da 

articulação dos conteúdos disciplinares. 

 

 
Meta específica 9 - Promoção de práticas de metodologias ativas e experimentais. 

 

Objetivo 31 - Dinamizar atividades que promovam o desenvolvimento do espírito crítico, da curiosidade e da literacia científicas. 

 
 

GD de 

Matemática 

13 Canguru Matemático 

sem Fronteiras Castro 

O Concurso consiste 

numa única prova 

realizada no mesmo dia 

em todas as Escolas. Se 

for necessário, por 

motivos de ajustamento 

ao horário letivo, a 

Estimular o gosto e o 

estudo pela Matemática. 

Atrair os alunos que têm 

receio da disciplina de 

Matemática, permitindo que 

estes descubram o lado 

lúdico da disciplina. Tentar 

Interna Ed. Científica Concurso Susana 

Cristina 

Gomes de 

Amorim 

http://paa.pt/gestao/ver2.asp?ref=13
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Escola poderá iniciar a 

prova dentro do período 

das 14h às 15h30min. As 

provas são individuais 

com duração de 

1h30min. Não é 

permitido o uso de 

máquinas de calcular ou 

de computador. Os 

alunos respondem no 

enunciado da prova ou 

numa folha à parte 

(consoante a preferência 

do Professor 

Responsável) a 30 

questões de escolha 

múltipla com dificuldade 

crescente. 

que os alunos se divirtam a 

resolver questões 

matemáticas e percebam 

que conseguir resolver os 

problemas propostos é uma 

conquista pessoal muito 

recompensadora. Aumentar 

todos os anos o número de 

participantes no concurso a 

nível nacional e tentar 

atingir as cotas de 

participação de outros 

países. 

Articulação com o Projeto educativo do Agrupamento 

 
Meta específica 2 - Melhoria dos resultados escolares dos alunos. 

 

Objetivo 2 - Proceder precocemente à despistagem de inadaptações ou deficiências visando a orientação e encaminhamento. 

Objetivo 5 - Melhorar a taxa de transição no 9º ano, igualando a média nacional. 

Objetivo 7 - Melhorar os resultados da avaliação externa no 9º ano a Matemática atingindo uma taxa de sucesso igual ou superior à média nacional. 

 

 
Meta específica 7 - Promoção da diferenciação pedagógica e a diversidade. 

 

Objetivo 26 - Integrar os diferentes saberes dando significado às aprendizagens realizadas, através do desenvolvimento de abordagens interdisciplinares e da 

articulação dos conteúdos disciplinares. 

 

 
Meta específica 9 - Promoção de práticas de metodologias ativas e experimentais. 

 

Objetivo 31 - Dinamizar atividades que promovam o desenvolvimento do espírito crítico, da curiosidade e da literacia científicas. 

 
 

GD de 

Matemática 

14 Magia dos números Concurso envolvendo 

atividades matemáticas 

Melhorar as taxas de 

sucesso por disciplina e 

grau de ensino; Promover 

Interna Ed. Científica Concurso Maria Irene 

Teixeira 

http://paa.pt/gestao/ver2.asp?ref=14
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processos de aprendizagem 

autónoma; Desenvolver as 

capacidades de raciocínio, 

de resolução de problemas, 

de comunicação, bem como 

a memória, o rigor, o 

espírito crítico e a 

criatividade; Promover o 

envolvimento dos alunos 

nas actividades escolares; 

Incentivar e desenvolver o 

gosto pela Matemática; 

Desenvolver o raciocínio 

lógico e o cálculo mental; 

Realizar actividades 

intelectuais que envolvam 

raciocínio matemático; 

Praticar jogos matemáticos 

de estratégia; Aprender 

matemática “a brincar”. 

Articulação com o Projeto educativo do Agrupamento 

 
Meta específica 2 - Melhoria dos resultados escolares dos alunos. 

 

Objetivo 2 - Proceder precocemente à despistagem de inadaptações ou deficiências visando a orientação e encaminhamento. 

 

 
Meta específica 7 - Promoção da diferenciação pedagógica e a diversidade. 

 

Objetivo 25 - Implementar estratégias diversificadas de acordo com aprendizagens prévias, ritmos, necessidades e desempenhos individuais, de modo a aumentar o 

sucesso escolar. 

 

 
Meta específica 9 - Promoção de práticas de metodologias ativas e experimentais. 

 

Objetivo 31 - Dinamizar atividades que promovam o desenvolvimento do espírito crítico, da curiosidade e da literacia científicas. 

Objetivo 32 - Dinamizar atividades que conduzam à consolidação e/ou à ampliação de conhecimentos científicos, tornando os conteúdos programáticos mais 

significativos. 

 
 

GD de 15 Magia dos Números Concurso envolvendo Melhorar as taxas de Interna Ed. Científica Concurso Carlos 

http://paa.pt/gestao/ver2.asp?ref=15
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Matemática atividades matemáticas sucesso por disciplina e 

grau de ensino; Promover 

processos de aprendizagem 

autónoma; Desenvolver as 

capacidades de raciocínio, 

de resolução de problemas, 

de comunicação, bem como 

a memória, o rigor, o 

espírito crítico e a 

criatividade; Promover o 

envolvimento dos alunos 

nas actividades escolares; 

Incentivar e desenvolver o 

gosto pela Matemática; 

Desenvolver o raciocínio 

lógico e o cálculo mental; 

Realizar actividades 

intelectuais que envolvam 

raciocínio matemático; 

Praticar jogos matemáticos 

de estratégia; Aprender 

matemática “a brincar”. 

Alberto 

Rocha de 

Almeida 

Articulação com o Projeto educativo do Agrupamento 

 
Meta específica 2 - Melhoria dos resultados escolares dos alunos. 

 

Objetivo 2 - Proceder precocemente à despistagem de inadaptações ou deficiências visando a orientação e encaminhamento. 

 

 
Meta específica 7 - Promoção da diferenciação pedagógica e a diversidade. 

 

Objetivo 25 - Implementar estratégias diversificadas de acordo com aprendizagens prévias, ritmos, necessidades e desempenhos individuais, de modo a aumentar o 

sucesso escolar. 

 

 
Meta específica 9 - Promoção de práticas de metodologias ativas e experimentais. 

 

Objetivo 31 - Dinamizar atividades que promovam o desenvolvimento do espírito crítico, da curiosidade e da literacia científicas. 

Objetivo 32 - Dinamizar atividades que conduzam à consolidação e/ou à ampliação de conhecimentos científicos, tornando os conteúdos programáticos mais 

significativos. 
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GD de 

Matemática 

529 Olimpíadas da 

Matemática 

Prova escrita para os 

alunos do secundário. 

Estimular a capacidade dos 

jovens para resolver 

problemas. 

Interna Ed. Científica Concurso Gracinda 

Maria 

Campos 

Moreira 

Rocha 

Articulação com o Projeto educativo do Agrupamento 

 
Meta específica 2 - Melhoria dos resultados escolares dos alunos. 

 

Objetivo 13 - Aumentar a taxa de sucesso no Ensino Secundário, igualando a média nacional. 

 
 

GD de 

Educação 

Musical 

367 Comemoração do Dia 

Mundial da Música - 

Fado, Património 

Imaterial da 

Humanidade 

A atividade é realizada 

em dois momentos, um 

em contexto de sala de 

aula no qual é trabalhado 

o género musical Fado e 

outro no dia 1 de outubro 

no qual nos intervalos 

serão divulgados à 

comunidade escolar em 

suporte áudio os fados 

mais representativos do 

gosto dos alunos. 

Dar a conhecer o género 

musical Fado no âmbito do 

Património Musical 

Português; Assinalar a data 

"Dia Mundial da Música". 

Interna Ed. Musical Comemoração Argentina 

Maria 

Marques 

Nunes 

Articulação com o Projeto educativo do Agrupamento 

 
Meta específica 9 - Promoção de práticas de metodologias ativas e experimentais. 

 

Objetivo 33 - Dinamizar iniciativas, visitas de estudo e exposições, que contribuam para o enriquecimento cultural/artístico dos alunos. 

Objetivo 34 - Valorizar as várias aprendizagens e vivências dos alunos realizadas em diversos contextos, integrando-as na sala de aula. 

 

 
Meta específica 10 - Valorização da Arte e o Desporto na educação e ensino. 

 

Objetivo 39 - Promover a intervenção artística na comunidade escolar. 

 
 

GD de 368 Atividade Musical de Participação dos alunos Proporcionar aos discentes Interna Ed. Musical Comemoração José Ernesto 

http://paa.pt/gestao/ver2.asp?ref=529
http://paa.pt/gestao/ver2.asp?ref=367
http://paa.pt/gestao/ver2.asp?ref=368
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Educação 

Musical 

Entrega dos Prémios 

de Mérito e 

Excelência 

com momentos musicais 

na cerimónia. 

a possibilidade de 

apresentação pública de 

peças musicais. 

Enriquecimento da 

cerimónia "Entrega dos 

Prémios de Mérito e 

Excelência" 

Coelho 

Tavares 

Articulação com o Projeto educativo do Agrupamento 

 
Meta específica 9 - Promoção de práticas de metodologias ativas e experimentais. 

 

Objetivo 33 - Dinamizar iniciativas, visitas de estudo e exposições, que contribuam para o enriquecimento cultural/artístico dos alunos. 

 

 
Meta específica 10 - Valorização da Arte e o Desporto na educação e ensino. 

 

Objetivo 39 - Promover a intervenção artística na comunidade escolar. 

 
 

GD de 

Educação 

Musical 

369 Concerto de Natal Apresentação de 

canções, em espaço da 

escola a determinar, 

onde serão interpretadas 

temas alusivos à época 

Natalícia 

Dar a conhecer o 

património musical 

nacional e internacional 

alusivo a esta quadra 

festiva. Proporcionar aos 

alunos a possibilidade de 

apresentarem o trabalho 

realizado nas aulas. 

Interna Ed. Musical Comemoração José Ernesto 

Coelho 

Tavares 

Articulação com o Projeto educativo do Agrupamento 

 
Meta específica 9 - Promoção de práticas de metodologias ativas e experimentais. 

 

Objetivo 31 - Dinamizar atividades que promovam o desenvolvimento do espírito crítico, da curiosidade e da literacia científicas. 

 

 
Meta específica 10 - Valorização da Arte e o Desporto na educação e ensino. 

 

Objetivo 37 - Dinamizar as Oficinas Artísticas e Musicais. 

Objetivo 39 - Promover a intervenção artística na comunidade escolar. 

 

 

http://paa.pt/gestao/ver2.asp?ref=369
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Meta específica 20 - Promoção de valores de solidariedade. 

 

Objetivo 64 - Promover uma cultura de abertura ao meio local e ao mundo, alicerçada numa educação para a paz, solidariedade, saúde e ambiente. 

 

 
Meta específica 26 - Melhoria do ambiente escolar, dentro e fora das salas de aula. 

 

Objetivo 90 - Organizar atividades promotoras de um ambiente escolar mais inclusivo. 

 
 

GD de 

Educação 

Musical 

370 Visita de estudo à 

Artave. 

Os alunos de 6º ano irão 

assistir a um concerto de 

apresentação dos 

instrumentos musicais da 

orquestra no Auditório 

da Casa das Artes de 

Vila Nova de Famalicão. 

Dar a conhecer aos alunos 

in loco o desenvolvimento 

dos alunos de uma escola 

artística e a possibilidade de 

conhecerem a orquestra 

sinfónica assistindo a um 

concerto comentado. 

Saída Ed. Musical Visita de estudo José Ernesto 

Coelho 

Tavares 

Articulação com o Projeto educativo do Agrupamento 

 
Meta específica 9 - Promoção de práticas de metodologias ativas e experimentais. 

 

Objetivo 31 - Dinamizar atividades que promovam o desenvolvimento do espírito crítico, da curiosidade e da literacia científicas. 

 

 
Meta específica 10 - Valorização da Arte e o Desporto na educação e ensino. 

 

Objetivo 39 - Promover a intervenção artística na comunidade escolar. 

 
 

GD de 

Educação 

Musical 

371 Cantar Abril com Zeca Dar a conhecer a vida e 

obra deste cantor e a 

importância da sua ação 

interventiva e luta contra 

a ditadura. 

Dar a conhecer a 

importância da música de 

intervenção. 

Interna Ed. Artística Comemoração José Ernesto 

Coelho 

Tavares 

Articulação com o Projeto educativo do Agrupamento 

 
Meta específica 10 - Valorização da Arte e o Desporto na educação e ensino. 

 

Objetivo 37 - Dinamizar as Oficinas Artísticas e Musicais. 

 
 

http://paa.pt/gestao/ver2.asp?ref=370
http://paa.pt/gestao/ver2.asp?ref=371


Página 314 de 451 

GD de 

Educação 

Musical 

372 Concurso de Flauta de 

Bisel 

Os alunos participarão 

num concurso de flauta 

de bisel devendo 

executar uma peça 

obrigatória e escolhida 

pelo professor e uma 

peça escolhidas pelo 

próprio. Todos os alunos 

estarão envolvidos na 

atividade como 

participantes ou como 

júri. 

Aprofundar o estudo da 

flauta de bisel. Desenvolver 

o gosto pela prática 

musical. Desenvolver o 

saber estar em contexto de 

performance. 

Interna Ed. Musical Concurso Argentina 

Maria 

Marques 

Nunes 

Articulação com o Projeto educativo do Agrupamento 

 
Meta específica 2 - Melhoria dos resultados escolares dos alunos. 

 

Objetivo 4 - Melhorar a taxa de transição no 6º ano, igualando a média nacional. 

 
 

GD de 

Educação 

Musical 

373 Concurso de Flauta de 

Bisel 

Os alunos participarão 

num concurso de flauta 

de bisel devendo 

executar duas peças 

escolhidas pelo próprio. 

A participação é 

facultativa. 

Aprofundar o estudo da 

flauta de bisel. 

Interna Ed. Musical Concurso José Ernesto 

Coelho 

Tavares 

Articulação com o Projeto educativo do Agrupamento 

 
Meta específica 2 - Melhoria dos resultados escolares dos alunos. 

 

Objetivo 4 - Melhorar a taxa de transição no 6º ano, igualando a média nacional. 

 

 
Meta específica 9 - Promoção de práticas de metodologias ativas e experimentais. 

 

Objetivo 31 - Dinamizar atividades que promovam o desenvolvimento do espírito crítico, da curiosidade e da literacia científicas. 

 
 

GD de 

Educação 

16 IV Corta Mato Escolar 

do Agrupamento 

Os alunos do 5º ao 12º 

ano e turmas do CEF, 

- Proporcionar aos alunos o 

vivenciar de uma 

Saída Ed. Desportiva Formação 

Prática/Desportiva 

Ricardo 

António 

http://paa.pt/gestao/ver2.asp?ref=372
http://paa.pt/gestao/ver2.asp?ref=373
http://paa.pt/gestao/ver2.asp?ref=16
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Física irão realizar uma 

competição de 

Atletismo, agrupados por 

escalão/sexo. A 

participação far-se-á 

mediante inscrição na 

prova e será realizada 

competição interescolas 

do Agrupamento, no 

complexo da Ascor. 

competição desportiva - 

Aplicar os conhecimentos 

adquiridos ao longo da 

Unidade Didáctica de 

Atletismo - Experimentar 

os recursos físicos 

existentes na comunidade, 

promovendo respeito quer 

ambiental quer cultural, 

pelo património local. 

Saldanha de 

Oliveira 

Articulação com o Projeto educativo do Agrupamento 

 
Meta específica 10 - Valorização da Arte e o Desporto na educação e ensino. 

 

Objetivo 38 - Manter a taxa de adesão acima dos 80%, em cada atividade do Clube do Desporto Escolar, tendo por referência o número de participações do ano 

letivo imediatamente anterior. 

 

 
Meta específica 24 - Aumento do envolvimento no percurso escolar por parte dos alunos e dos pais e encarregados de educação. 

 

Objetivo 77 - Abrir, às famílias dos alunos, três iniciativas anuais do Agrupamento/ Estabelecimento de Educação e Ensino. 

Objetivo 79 - Promover momentos de encontro da comunidade que criem e reforcem elos entre os seus membros. 

Objetivo 80 - Promover a imagem da escola junto da comunidade, de modo a que seja reconhecido o seu papel como parceira no desenvolvimento social e cultural 

da comunidade envolvente. 

 
 

GD de 

Educação 

Física 

17 Torneio interturmas de 

Voleibol. 

Torneio interturmas de 

anos escolares 

específicos do 5º ao 12º 

ano, incluindo a turma 

CEF A, em masculinos e 

femininos. 

Aumentar as oportunidades 

de prática desportiva de 

qualidade, na modalidade 

de Voleibol. Fomentar o 

desporto na comunidade 

escolar. Promover a 

atividade desportiva na 

comunidade escolar. 

Motivar os alunos para a 

prática de atividade 

desportiva. Desenvolver o 

espírito de grupo e de 

cooperação. 

Interna Ed. Desportiva Formação 

Prática/Desportiva 

Marcela 

Leopoldina 

Rodrigues 

Peixoto 

Articulação com o Projeto educativo do Agrupamento 

http://paa.pt/gestao/ver2.asp?ref=17
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Meta específica 10 - Valorização da Arte e o Desporto na educação e ensino. 

 

Objetivo 38 - Manter a taxa de adesão acima dos 80%, em cada atividade do Clube do Desporto Escolar, tendo por referência o número de participações do ano 

letivo imediatamente anterior. 

 
 

GD de 

Educação 

Física 

19 Torneio interturmas de 

Basquetebol. 

Torneio interturmas de 

anos escolares 

específicos do 7º ao 12º 

ano na Escola Básica e 

Secundária do Coronado 

e Torneio interturmas de 

anos escolares 

específicos do 6º ao 9º 

ano na Escola Básica de 

Castro. 

Aumentar as oportunidades 

de prática desportiva de 

qualidade, na modalidade 

de Basquetebol. Fomentar o 

desporto na comunidade 

escolar. Promover a 

atividade desportiva na 

comunidade escolar. 

Motivar os alunos para a 

prática de atividade 

desportiva. Desenvolver o 

espírito de grupo e de 

cooperação. 

Interna Ed. Desportiva Formação 

Prática/Desportiva 

Maria 

Margarida 

Magalhães 

Cardoso 

Teixeira 

Articulação com o Projeto educativo do Agrupamento 

 
Meta específica 10 - Valorização da Arte e o Desporto na educação e ensino. 

 

Objetivo 38 - Manter a taxa de adesão acima dos 80%, em cada atividade do Clube do Desporto Escolar, tendo por referência o número de participações do ano 

letivo imediatamente anterior. 

 
 

GD de 

Educação 

Física 

20 Torneio Inter escolas Torneio entre as escolas 

de S.Romão e de 

Alvarelhos, nas 

modalidades de 

Voleibol, Futsal e 

Basquetebol. 

Proporcionar aos alunos o 

convivio entre as escolas do 

Agrupamento. 

Interna Ed. Desportiva Convívio Maria 

Filomena 

Pereira da 

Fonte 

Articulação com o Projeto educativo do Agrupamento 

 
Meta específica 10 - Valorização da Arte e o Desporto na educação e ensino. 

 

Objetivo 38 - Manter a taxa de adesão acima dos 80%, em cada atividade do Clube do Desporto Escolar, tendo por referência o número de participações do ano 

letivo imediatamente anterior. 

http://paa.pt/gestao/ver2.asp?ref=19
http://paa.pt/gestao/ver2.asp?ref=20
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GD de 

Educação 

Física 

21 Torneio de Ténis de 

Mesa I 

Torneio individual de 

Ténis de Mesa, por anos 

escolares específicos do 

5º ao 9º ano, em 

masculinos e femininos. 

Aumentar as oportunidades 

de prática desportiva de 

qualidade, na modalidade 

de Ténis de mesa. Fomentar 

o desporto e promover a 

prática desportiva na 

comunidade escolar. 

Motivar os alunos para a 

prática de atividades 

desportivas. Desenvolver o 

"fair-play", a autonomia e a 

responsabilidade, como 

jogador e como árbitro. 

Interna Ed. Desportiva Formação 

Prática/Desportiva 

Aníbal Jorge 

Gonçalves 

Antunes 

Articulação com o Projeto educativo do Agrupamento 

 
Meta específica 10 - Valorização da Arte e o Desporto na educação e ensino. 

 

Objetivo 38 - Manter a taxa de adesão acima dos 80%, em cada atividade do Clube do Desporto Escolar, tendo por referência o número de participações do ano 

letivo imediatamente anterior. 

 
 

GD de 

Educação 

Física 

22 Torneio Interturmas 

de Futsal 

Torneio interturmas de 

anos escolares 

específicos do 5º ao 9º 

ano, em masculinos e 

femininos. 

Aumentar as oportunidades 

de prática desportiva de 

qualidade, na modalidade 

de Futsal. Fomentar o 

desporto e promover a 

prática desportiva (Futsal), 

na comunidade escolar. 

Motivar os alunos para a 

prática de atividades 

desportivas. Desenvolver o 

espírito de grupo e de 

cooperação no grupo de 

Futsal. Desenvolver o "fair-

play", a autonomia e a 

responsabilidade, como 

jogador e como árbitro. 

Interna Ed. Desportiva Formação 

Prática/Desportiva 

Fernando 

Marques 

Trindade 

Articulação com o Projeto educativo do Agrupamento 

http://paa.pt/gestao/ver2.asp?ref=21
http://paa.pt/gestao/ver2.asp?ref=22
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Meta específica 10 - Valorização da Arte e o Desporto na educação e ensino. 

 

Objetivo 38 - Manter a taxa de adesão acima dos 80%, em cada atividade do Clube do Desporto Escolar, tendo por referência o número de participações do ano 

letivo imediatamente anterior. 

 
 

GD de 

Educação 

Física 

469 Clube de Ténis de 

Mesa I 

Esta atividade destina-se 

aos alunos que se 

queiram inscrever 

(caráter facultativo), 

proporcionando-lhes 

uma ocupação dos 

tempos livres divertida e 

saudável. 

Aumentar as oportunidades 

de prática desportiva de 

qualidade, na modalidade 

de Ténis de mesa. Fomentar 

o desporto e promover a 

prática desportiva na 

comunidade escolar. 

Motivar os alunos para a 

prática de atividade 

desportiva. 

Interna Ed. Desportiva Formação 

Prática/Desportiva 

Aníbal Jorge 

Gonçalves 

Antunes 

Articulação com o Projeto educativo do Agrupamento 

 
Meta específica 10 - Valorização da Arte e o Desporto na educação e ensino. 

 

Objetivo 38 - Manter a taxa de adesão acima dos 80%, em cada atividade do Clube do Desporto Escolar, tendo por referência o número de participações do ano 

letivo imediatamente anterior. 

 
 

GD de 

Educação 

Tecnológica 

417 Decoração de mesas 

de Natal. 

Fomentar a criação de 

um ambiente Natalício, 

recorrendo à reutilização 

de materiais na produção 

de objetos artísticos para 

decoração de mesas. 

Fomentar a criatividade, 

recorrendo à produção de 

objetos artísticos. 

Sensibilizar a Comunidade 

Educativa para a recolha de 

materiais para reutilizar. 

Interna Ed. Artística Comemoração Luís Miguel 

Oliveira 

Coelho 

Articulação com o Projeto educativo do Agrupamento 

 
Meta específica 9 - Promoção de práticas de metodologias ativas e experimentais. 

 

Objetivo 33 - Dinamizar iniciativas, visitas de estudo e exposições, que contribuam para o enriquecimento cultural/artístico dos alunos. 

Objetivo 34 - Valorizar as várias aprendizagens e vivências dos alunos realizadas em diversos contextos, integrando-as na sala de aula. 

 

 
Meta específica 10 - Valorização da Arte e o Desporto na educação e ensino. 

http://paa.pt/gestao/ver2.asp?ref=469
http://paa.pt/gestao/ver2.asp?ref=417
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Objetivo 39 - Promover a intervenção artística na comunidade escolar. 

 

 
Meta específica 19 - Desenvolver uma cultura de intervenção nos espaços escolares. 

 

Objetivo 59 - Envolver, anualmente, um grupo/turma em um projeto (por escola) de valorização do espaço escolar. 

Objetivo 60 - Dinamizar artisticamente os espaços escolares. 

 

 
Meta específica 24 - Aumento do envolvimento no percurso escolar por parte dos alunos e dos pais e encarregados de educação. 

 

Objetivo 79 - Promover momentos de encontro da comunidade que criem e reforcem elos entre os seus membros. 

 

 
Meta específica 26 - Melhoria do ambiente escolar, dentro e fora das salas de aula. 

 

Objetivo 90 - Organizar atividades promotoras de um ambiente escolar mais inclusivo. 

Objetivo 91 - Desenvolver projetos/iniciativas que contribuam para a melhoria e valorização dos espaços escolares. 

 
 

GD de 

Educação 

Tecnológica 

533 Prevenção Rodoviária. Produção de Infografias 

sobre acidentes e mortes 

na estrada e distribuição 

de "flyers" aos 

encarregados de 

educação e professores. 

Sensibilizar os alunos e a 

comunidade escolar para os 

acidentes na estrada. 

Interna Ed. Social Exposição Mário Dias 

Moreira 

Articulação com o Projeto educativo do Agrupamento 

 
Meta específica 24 - Aumento do envolvimento no percurso escolar por parte dos alunos e dos pais e encarregados de educação. 

 

Objetivo 77 - Abrir, às famílias dos alunos, três iniciativas anuais do Agrupamento/ Estabelecimento de Educação e Ensino. 

Objetivo 79 - Promover momentos de encontro da comunidade que criem e reforcem elos entre os seus membros. 

Objetivo 80 - Promover a imagem da escola junto da comunidade, de modo a que seja reconhecido o seu papel como parceira no desenvolvimento social e cultural 

da comunidade envolvente. 

 
 

GD de 

Educação 

Tecnológica 

589 Prevenção Rodoviária 

- Parte II 

Produção de Infografias 

sobre acidentes e mortes 

na estrada em Portugal 

Sensibilizar os alunos e a 

comunidade escolar para os 

acidentes na estrada. 

Interna Ed. Social Exposição Mário Dias 

Moreira 

http://paa.pt/gestao/ver2.asp?ref=533
http://paa.pt/gestao/ver2.asp?ref=589
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Continental e 

distribuição de "flyers" 

aos encarregados de 

educação e professores. 

Articulação com o Projeto educativo do Agrupamento 

 
Meta específica 24 - Aumento do envolvimento no percurso escolar por parte dos alunos e dos pais e encarregados de educação. 

 

Objetivo 77 - Abrir, às famílias dos alunos, três iniciativas anuais do Agrupamento/ Estabelecimento de Educação e Ensino. 

Objetivo 79 - Promover momentos de encontro da comunidade que criem e reforcem elos entre os seus membros. 

Objetivo 80 - Promover a imagem da escola junto da comunidade, de modo a que seja reconhecido o seu papel como parceira no desenvolvimento social e cultural 

da comunidade envolvente. 

 
 

GD de 

Educação 

Visual 

364 Dia da Água Exposição dos trabalhos 

do Dia da Água 

Promover a criatividade e 

expressividade. 

Sensibilização para a 

importância da preservação 

da água. 

Interna Ed. Ambiental Exposição Edite 

Manuela Sá 

Azevedo 

Articulação com o Projeto educativo do Agrupamento 

 
Meta específica 9 - Promoção de práticas de metodologias ativas e experimentais. 

 

Objetivo 31 - Dinamizar atividades que promovam o desenvolvimento do espírito crítico, da curiosidade e da literacia científicas. 

 

 
Meta específica 10 - Valorização da Arte e o Desporto na educação e ensino. 

 

Objetivo 39 - Promover a intervenção artística na comunidade escolar. 

 
 

GD de 

Educação 

Visual 

365 Dia da Árvore Exposição dos trabalhos 

do Dia da Árvore 

Promover a criatividade e 

expressividade. 

Sensibilização para a 

importância da preservação 

das árvores e ambiente em 

geral. 

Interna Ed. Ambiental Exposição Maria 

Antónia 

Soares Noites 

Articulação com o Projeto educativo do Agrupamento 

 
Meta específica 9 - Promoção de práticas de metodologias ativas e experimentais. 

http://paa.pt/gestao/ver2.asp?ref=364
http://paa.pt/gestao/ver2.asp?ref=365
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Objetivo 31 - Dinamizar atividades que promovam o desenvolvimento do espírito crítico, da curiosidade e da literacia científicas. 

Objetivo 32 - Dinamizar atividades que conduzam à consolidação e/ou à ampliação de conhecimentos científicos, tornando os conteúdos programáticos mais 

significativos. 

Objetivo 33 - Dinamizar iniciativas, visitas de estudo e exposições, que contribuam para o enriquecimento cultural/artístico dos alunos. 

Objetivo 34 - Valorizar as várias aprendizagens e vivências dos alunos realizadas em diversos contextos, integrando-as na sala de aula. 

 

 
Meta específica 10 - Valorização da Arte e o Desporto na educação e ensino. 

 

Objetivo 39 - Promover a intervenção artística na comunidade escolar. 

 
 

GD de 

Educação 

Visual 

366 Sarau cultural na 

Quinta da Zurra. 

Sarau cultural (música, 

teatro,poesia e artes 

plásticas) na Quinta da 

Zurra destinado à 

comemoração de 

ABRIL. Angariação de 

donativos destinados à 

adoção de Burros de 

Miranda, património 

genético único do nosso 

país. 

Compreender o conceito de 

património. Identificar tipos 

de património. Reconhecer 

a importância do 

património para a afirmação 

da identidade regional. 

Intervir em iniciativas para 

a divulgação e preservação 

do património. Fomentar a 

participação em atividades 

coletivas. 

Saída Ed. Artística Comemoração Julieta Maria 

Barros 

Moreira Silva 

Articulação com o Projeto educativo do Agrupamento 

 
Meta específica 9 - Promoção de práticas de metodologias ativas e experimentais. 

 

Objetivo 33 - Dinamizar iniciativas, visitas de estudo e exposições, que contribuam para o enriquecimento cultural/artístico dos alunos. 

 

 
Meta específica 10 - Valorização da Arte e o Desporto na educação e ensino. 

 

Objetivo 39 - Promover a intervenção artística na comunidade escolar. 

 

 
Meta específica 24 - Aumento do envolvimento no percurso escolar por parte dos alunos e dos pais e encarregados de educação. 

 

Objetivo 79 - Promover momentos de encontro da comunidade que criem e reforcem elos entre os seus membros. 

Objetivo 80 - Promover a imagem da escola junto da comunidade, de modo a que seja reconhecido o seu papel como parceira no desenvolvimento social e cultural 

http://paa.pt/gestao/ver2.asp?ref=366
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da comunidade envolvente. 

 

 
Meta específica 26 - Melhoria do ambiente escolar, dentro e fora das salas de aula. 

 

Objetivo 90 - Organizar atividades promotoras de um ambiente escolar mais inclusivo. 

 
 

GD de 

Educação 

Visual 

416 Comemoração do Dia 

Europeu do Mar. 

Exposição de trabalhos 

alusivos ao tema. 

Sensibilizar para a 

salvaguarda dos oceanos. 

Fomentar a criatividade, 

recorrendo à produção de 

objectos artísticos, através 

da reutilização de materiais. 

Sensibilizar a Comunidade 

Educativa para a recolha de 

materiais para reutilizar. 

Promover a intervenção nos 

espaços escolares. 

Interna Ed. Ambiental Exposição Ana Isabel 

Pedroso 

Ramos dos 

Santos Frias 

Correia 

Articulação com o Projeto educativo do Agrupamento 

 
Meta específica 9 - Promoção de práticas de metodologias ativas e experimentais. 

 

Objetivo 33 - Dinamizar iniciativas, visitas de estudo e exposições, que contribuam para o enriquecimento cultural/artístico dos alunos. 

Objetivo 34 - Valorizar as várias aprendizagens e vivências dos alunos realizadas em diversos contextos, integrando-as na sala de aula. 

 

 
Meta específica 10 - Valorização da Arte e o Desporto na educação e ensino. 

 

Objetivo 39 - Promover a intervenção artística na comunidade escolar. 

 

 
Meta específica 24 - Aumento do envolvimento no percurso escolar por parte dos alunos e dos pais e encarregados de educação. 

 

Objetivo 79 - Promover momentos de encontro da comunidade que criem e reforcem elos entre os seus membros. 

 
 

GD de 

Educação 

Visual 

418 Criação de um 

ambiente Natalício. 

Fomentar a criação de 

um ambiente Natalício, 

recorrendo à reutilização 

Fomentar a criatividade, 

recorrendo à produção de 

objetos artísticos. 

Interna Ed. Artística Comemoração Ana Isabel 

Pedroso 

Ramos dos 

http://paa.pt/gestao/ver2.asp?ref=416
http://paa.pt/gestao/ver2.asp?ref=418
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de materiais na produção 

de objetos artísticos. 

Sensibilizar a Comunidade 

Educativa para a recolha de 

materiais para reutilizar. 

Santos Frias 

Correia 

Articulação com o Projeto educativo do Agrupamento 

 
Meta específica 9 - Promoção de práticas de metodologias ativas e experimentais. 

 

Objetivo 33 - Dinamizar iniciativas, visitas de estudo e exposições, que contribuam para o enriquecimento cultural/artístico dos alunos. 

Objetivo 34 - Valorizar as várias aprendizagens e vivências dos alunos realizadas em diversos contextos, integrando-as na sala de aula. 

 

 
Meta específica 10 - Valorização da Arte e o Desporto na educação e ensino. 

 

Objetivo 39 - Promover a intervenção artística na comunidade escolar. 

 

 
Meta específica 19 - Desenvolver uma cultura de intervenção nos espaços escolares. 

 

Objetivo 59 - Envolver, anualmente, um grupo/turma em um projeto (por escola) de valorização do espaço escolar. 

Objetivo 60 - Dinamizar artisticamente os espaços escolares. 

 

 
Meta específica 24 - Aumento do envolvimento no percurso escolar por parte dos alunos e dos pais e encarregados de educação. 

 

Objetivo 79 - Promover momentos de encontro da comunidade que criem e reforcem elos entre os seus membros. 

 

 
Meta específica 26 - Melhoria do ambiente escolar, dentro e fora das salas de aula. 

 

Objetivo 90 - Organizar atividades promotoras de um ambiente escolar mais inclusivo. 

Objetivo 91 - Desenvolver projetos/iniciativas que contribuam para a melhoria e valorização dos espaços escolares. 

 
 

GD de 

Educação 

Visual 

419 Troca de Postais de 

Natal 

Realização de postais de 

Natal, com técnicas 

diversificadas, para 

enviar para as famílias. 

Fomentar a criatividade 

através da aplicação de 

técnicas diversificadas, na 

realização de um postal de 

Natal. 

Interna Ed. Artística Comemoração Edite 

Manuela Sá 

Azevedo 

Articulação com o Projeto educativo do Agrupamento 

http://paa.pt/gestao/ver2.asp?ref=419
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Meta específica 10 - Valorização da Arte e o Desporto na educação e ensino. 

 

Objetivo 39 - Promover a intervenção artística na comunidade escolar. 

 

 
Meta específica 20 - Promoção de valores de solidariedade. 

 

Objetivo 64 - Promover uma cultura de abertura ao meio local e ao mundo, alicerçada numa educação para a paz, solidariedade, saúde e ambiente. 

 
 

GD de 

Educação 

Visual 

420 Comemoração do S. 

Valentim 

Intervenção no espaço 

escolar - Todos os 

alunos da escola são 

convidados a trazer uma 

flor para colocar num 

coração que se 

encontrará no átrio 

principal da Escola 

assim como cada turma 

terá que reflectir e 

escrever num coração de 

papel , palavras que 

traduzam 

comportamentos 

essências num 

relacionamento entre 

duas pessoas. 

Promover a intervenção nos 

espaços escolares. 

Fomentar a reflexão e 

participação escrevendo 

palavras que traduzam 

comportamentos essências 

num relacionamento. 

Interna Ed. Artística Exposição Ana Isabel 

Pedroso 

Ramos dos 

Santos Frias 

Correia 

Articulação com o Projeto educativo do Agrupamento 

 
Meta específica 10 - Valorização da Arte e o Desporto na educação e ensino. 

 

Objetivo 39 - Promover a intervenção artística na comunidade escolar. 

 

 
Meta específica 19 - Desenvolver uma cultura de intervenção nos espaços escolares. 

 

Objetivo 60 - Dinamizar artisticamente os espaços escolares. 

 

 

http://paa.pt/gestao/ver2.asp?ref=420
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Meta específica 26 - Melhoria do ambiente escolar, dentro e fora das salas de aula. 

 

Objetivo 91 - Desenvolver projetos/iniciativas que contribuam para a melhoria e valorização dos espaços escolares. 

 
 

GD de 

Educação 

Visual 

471 Feira Popular Cada turma ficará 

responsável por 

organizar/dinamizar uma 

"Barraquinha" com 

atividades diversificadas: 

exposições, escrita 

criativa (quadras de 

Santos populares), 

marchas populares, jogos 

populares, origamis... 

Preservar e valorizar o 

património popular. 

Organizar/participar nas 

atividades escolares. 

Interna Ed. Artística Exposição Ana Isabel 

Pedroso 

Ramos dos 

Santos Frias 

Correia 

Articulação com o Projeto educativo do Agrupamento 

 
Meta específica 9 - Promoção de práticas de metodologias ativas e experimentais. 

 

Objetivo 33 - Dinamizar iniciativas, visitas de estudo e exposições, que contribuam para o enriquecimento cultural/artístico dos alunos. 

Objetivo 34 - Valorizar as várias aprendizagens e vivências dos alunos realizadas em diversos contextos, integrando-as na sala de aula. 

 

 
Meta específica 10 - Valorização da Arte e o Desporto na educação e ensino. 

 

Objetivo 39 - Promover a intervenção artística na comunidade escolar. 

 

 
Meta específica 19 - Desenvolver uma cultura de intervenção nos espaços escolares. 

 

Objetivo 60 - Dinamizar artisticamente os espaços escolares. 

 

 
Meta específica 24 - Aumento do envolvimento no percurso escolar por parte dos alunos e dos pais e encarregados de educação. 

 

Objetivo 79 - Promover momentos de encontro da comunidade que criem e reforcem elos entre os seus membros. 

 

 
Meta específica 26 - Melhoria do ambiente escolar, dentro e fora das salas de aula. 

 

http://paa.pt/gestao/ver2.asp?ref=471
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Objetivo 90 - Organizar atividades promotoras de um ambiente escolar mais inclusivo. 

Objetivo 91 - Desenvolver projetos/iniciativas que contribuam para a melhoria e valorização dos espaços escolares. 

 
 

GD de 

Educação 

Visual 

670 Visita à Galeria da 

Biodiversidade e ao 

Jardim Botânico do 

Porto 

Visita guiada à Galeria 

da Biodiversidade e ao 

Jardim Botânico do 

Porto 

Promover a interligação 

entre a cultura artística e a 

cultura cientifica. Promover 

a valorização da arquitetura 

paisagística. Valorizar o 

património. 

Saída Ed. Artística Visita de estudo Vítor Manuel 

Dias da Costa 

Articulação com o Projeto educativo do Agrupamento 

 
Meta específica 5 - Promoção do trabalho cooperativo dos docentes. 

 

Objetivo 17 - Promover, anualmente, 20% de atividades de articulação intra e/ou inter departamental, incluídas no Plano Anual de Atividades. 

 

 
Meta específica 10 - Valorização da Arte e o Desporto na educação e ensino. 

 

Objetivo 39 - Promover a intervenção artística na comunidade escolar. 

 
 

GD de 

Educação 

Visual 

681 Visita de Estudo ao 

Porto - Casa da 

Música 

Visita guiada aos 

diferentes à Casa da 

Música abordando 

conceitos básicos de 

arquitetura. 

Compreender e valorizar a 

arquitetura contemporânea. 

Saída Ed. Artística Visita de estudo Vítor Manuel 

Dias da Costa 

Articulação com o Projeto educativo do Agrupamento 

 
Meta específica 5 - Promoção do trabalho cooperativo dos docentes. 

 

Objetivo 17 - Promover, anualmente, 20% de atividades de articulação intra e/ou inter departamental, incluídas no Plano Anual de Atividades. 

 

 
Meta específica 7 - Promoção da diferenciação pedagógica e a diversidade. 

 

Objetivo 26 - Integrar os diferentes saberes dando significado às aprendizagens realizadas, através do desenvolvimento de abordagens interdisciplinares e da 

articulação dos conteúdos disciplinares. 

 

 

http://paa.pt/gestao/ver2.asp?ref=670
http://paa.pt/gestao/ver2.asp?ref=681
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Meta específica 10 - Valorização da Arte e o Desporto na educação e ensino. 

 

Objetivo 39 - Promover a intervenção artística na comunidade escolar. 

 
 

GD de 

Educação 

Visual 

682 Visita à Galeria da 

Biodiversidade e ao 

Jardim Botânico do 

Porto 

Visita guiada à Galeria 

da Biodiversidade e ao 

Jardim Botânico do 

Porto 

Promover a interligação 

entre a cultura artística e a 

cultura cientifica. Promover 

a valorização da arquitetura 

paisagística. Valorizar o 

património. 

Saída Ed. Artística Visita de estudo Maria 

Antónia 

Soares Noites 

Articulação com o Projeto educativo do Agrupamento 

 
Meta específica 5 - Promoção do trabalho cooperativo dos docentes. 

 

Objetivo 17 - Promover, anualmente, 20% de atividades de articulação intra e/ou inter departamental, incluídas no Plano Anual de Atividades. 

 

 
Meta específica 10 - Valorização da Arte e o Desporto na educação e ensino. 

 

Objetivo 39 - Promover a intervenção artística na comunidade escolar. 

 
 

GD de 

Educação 

Visual 

683 Visita de Estudo ao 

Porto: Casa da Música 

- EBSCC 

O espaço arquitetonico 

como uma "caixa de 

ressonância": visita 

guiada aos diferentes 

espaços da Casa da 

Música. 

Promover a interligação 

entre a cultura artística e a 

cultura cientifica. Promover 

a valorização da arquitetura 

paisagística. Valorizar o 

património. 

Saída Ed. Artística Visita de estudo Maria 

Antónia 

Soares Noites 

Articulação com o Projeto educativo do Agrupamento 

 
Meta específica 5 - Promoção do trabalho cooperativo dos docentes. 

 

Objetivo 17 - Promover, anualmente, 20% de atividades de articulação intra e/ou inter departamental, incluídas no Plano Anual de Atividades. 

 

 
Meta específica 9 - Promoção de práticas de metodologias ativas e experimentais. 

 

Objetivo 31 - Dinamizar atividades que promovam o desenvolvimento do espírito crítico, da curiosidade e da literacia científicas. 

Objetivo 32 - Dinamizar atividades que conduzam à consolidação e/ou à ampliação de conhecimentos científicos, tornando os conteúdos programáticos mais 

http://paa.pt/gestao/ver2.asp?ref=682
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significativos. 

Objetivo 33 - Dinamizar iniciativas, visitas de estudo e exposições, que contribuam para o enriquecimento cultural/artístico dos alunos. 

 

 
Meta específica 10 - Valorização da Arte e o Desporto na educação e ensino. 

 

Objetivo 39 - Promover a intervenção artística na comunidade escolar. 

 
 

Coordenação 

pedagógica 

527 Dias abertos da 

Faculdade de Ciências 

da UP 

Nesta atividade os 

alunos do ensino 

secundário irão conhecer 

os cursos e as respetivas 

saídas profissionais da 

faculdade de ciências da 

Universidade do Porto e 

irão contactar com 

investigadores, 

estudantes e técnicos 

universitários. 

- Conhecer a oferta 

formativa da Faculdade de 

Ciências da Universidade 

do Porto. - Contribuir para 

uma decisão vocacional 

futura mais informada. 

Saída Outra Visita de estudo Albina 

Manuela 

Teixeira da 

Costa 

Articulação com o Projeto educativo do Agrupamento 

 
Meta específica 9 - Promoção de práticas de metodologias ativas e experimentais. 

 

Objetivo 31 - Dinamizar atividades que promovam o desenvolvimento do espírito crítico, da curiosidade e da literacia científicas. 

Objetivo 32 - Dinamizar atividades que conduzam à consolidação e/ou à ampliação de conhecimentos científicos, tornando os conteúdos programáticos mais 

significativos. 

 

 
Meta específica 12 - Motivação para o sucesso. 

 

Objetivo 46 - Promover o contacto dos alunos do ensino secundário com realidades laborais/académicas que promovam o compromisso dos mesmos com melhoria 

dos seus desempenhos. 

 
 

Coordenação 

pedagógica 

547 Visita à "Web 

Summit" 

Os alunos terão 

oportunidade de 

participar no Center 

Stage do Web Summit, 

que irá decorrer no 

Altice Arena em Lisboa 

- Proporcionar situações de 

aprendizagem em contextos 

diversificados; - 

Incrementar o gosto pela 

tecnologia; - Proporcionar o 

contacto com o mundo 

Saída Outra Visita de estudo Albina 

Manuela 

Teixeira da 

Costa 

http://paa.pt/gestao/ver2.asp?ref=527
http://paa.pt/gestao/ver2.asp?ref=547
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e de assistir a palestras, 

de acordo com as suas 

preferências. 

empresarial na área da 

tecnologia. 

Articulação com o Projeto educativo do Agrupamento 

 
Meta específica 9 - Promoção de práticas de metodologias ativas e experimentais. 

 

Objetivo 31 - Dinamizar atividades que promovam o desenvolvimento do espírito crítico, da curiosidade e da literacia científicas. 

Objetivo 32 - Dinamizar atividades que conduzam à consolidação e/ou à ampliação de conhecimentos científicos, tornando os conteúdos programáticos mais 

significativos. 

 

 
Meta específica 12 - Motivação para o sucesso. 

 

Objetivo 46 - Promover o contacto dos alunos do ensino secundário com realidades laborais/académicas que promovam o compromisso dos mesmos com melhoria 

dos seus desempenhos. 

 
 

Coordenação 

pedagógica 

573 Mesas de Natal Criar um ambiente 

natalício, de convívio e 

partilha entre alunos, 

professores e pessoal não 

docente, através de um 

almoço. 

Fomentar o espírito de 

partilha, solidariedade e 

convívio. 

Interna Ed. Social Comemoração Maria Teresa 

Crespo 

Pereira Dias 

Moreira 

Trindade 

Articulação com o Projeto educativo do Agrupamento 

 
Meta específica 5 - Promoção do trabalho cooperativo dos docentes. 

 

Objetivo 16 - Realizar anualmente três momentos de reflexão sobre práticas pedagógicas de articulação em cada um dos departamentos. 

 

 
Meta específica 20 - Promoção de valores de solidariedade. 

 

Objetivo 63 - Concretizar projetos promotores de solidariedade face à diferença. 

 

 
Meta específica 26 - Melhoria do ambiente escolar, dentro e fora das salas de aula. 

 

Objetivo 91 - Desenvolver projetos/iniciativas que contribuam para a melhoria e valorização dos espaços escolares. 

 

http://paa.pt/gestao/ver2.asp?ref=573
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Coordenação 

pedagógica 

600 Visita de Estudo Visita de estudo ao 

Comércio Tradicional do 

Porto e Unidades de 

restauração clássica e 

fast-food CEF A, CEF 

B, CEF A1 

Dar a conhecer os vários 

estabelecimentos de 

comércio tradicional Dar a 

conhecer as unidades de 

restauração clássica e Fast-

food Visualizar métodos de 

trabalho e de atendimento 

Contactar outros 

profissionais da área 

Motivar e incentivar os 

alunos para a importância 

da formação profissional 

Dar a conhecer as várias 

saídas profissionais dos 

cursos Referir efeitos da 

globalização na economia e 

na sociedade Mencionar 

princípios e objetivos do 

comércio justo Promover o 

convívio entre turmas 

Saída Outra Visita de estudo Maria 

Manuela 

Moreira 

Mascarenhas 

Articulação com o Projeto educativo do Agrupamento 

 
Meta específica 1 - Redução da taxa de abandono. 

 

Objetivo 1 - Diminuir a taxa de abandono escolar para 0,5%. 

 

 
Meta específica 2 - Melhoria dos resultados escolares dos alunos. 

 

Objetivo 11 - Aumentar para 53% a percentagem de alunos que terminem o Ensino Básico, aprovados em todas as disciplinas (sucesso pleno). 

 

 
Meta específica 3 - Diversificação da oferta formativa. 

 

Objetivo 14 - Dar continuidade aos percursos alternativos já oferecidos (Cursos Vocacionais) garantindo uma taxa de conclusão de pelo menos 75%. 

 

 
Meta específica 7 - Promoção da diferenciação pedagógica e a diversidade. 

 

http://paa.pt/gestao/ver2.asp?ref=600
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Objetivo 25 - Implementar estratégias diversificadas de acordo com aprendizagens prévias, ritmos, necessidades e desempenhos individuais, de modo a aumentar o 

sucesso escolar. 

Objetivo 26 - Integrar os diferentes saberes dando significado às aprendizagens realizadas, através do desenvolvimento de abordagens interdisciplinares e da 

articulação dos conteúdos disciplinares. 

 

 
Meta específica 9 - Promoção de práticas de metodologias ativas e experimentais. 

 

Objetivo 34 - Valorizar as várias aprendizagens e vivências dos alunos realizadas em diversos contextos, integrando-as na sala de aula. 

 

 
Meta específica 12 - Motivação para o sucesso. 

 

Objetivo 46 - Promover o contacto dos alunos do ensino secundário com realidades laborais/académicas que promovam o compromisso dos mesmos com melhoria 

dos seus desempenhos. 

 

 
Meta específica 23 - Reforço da interação com o meio aproveitando sinergias mútuas. 

 

Objetivo 73 - Manter e implementar protocolos e parcerias com instituições e entidades de referência em áreas como o ensino, a saúde, a cultura, a ciência e o lazer. 

Objetivo 75 - Estabelecer parcerias de cooperação com diversas entidades da comunidade em projetos partilhados. 

 
 

Coordenação 

pedagógica 

601 Dia de S. Valentim Comemoração do dia de 

S. Valemtim: 

Preparação/confecção e 

serviço de comidas e 

bebidas à comunidade 

escolar Convívio com 

animação - 

música/dança/karaoke 

Dar oportunidade à 

comunidade escolar de 

visualizarem as técnicas de 

serviço de restaurante-bar e 

de atendimento e 

distribuição efetuadas pelas 

turmas dos cursos de 

Educação Formação 

Valorizar as aprendizagens 

dos alunos dos Cursos de 

Educação Formação 

Valorizar o espírito de 

equipa interturmas Motivar 

os alunos para a 

continuidade do seu 

percurso escolar Promover 

o convívio no seio da 

comunidade escolar 

Interna Outra Outro Maria 

Manuela 

Moreira 

Mascarenhas 

http://paa.pt/gestao/ver2.asp?ref=601
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Proporcionar um momento 

de convívio a todos os 

elementos da comunidade 

escolar 

Articulação com o Projeto educativo do Agrupamento 

 
Meta específica 1 - Redução da taxa de abandono. 

 

Objetivo 1 - Diminuir a taxa de abandono escolar para 0,5%. 

 

 
Meta específica 2 - Melhoria dos resultados escolares dos alunos. 

 

Objetivo 11 - Aumentar para 53% a percentagem de alunos que terminem o Ensino Básico, aprovados em todas as disciplinas (sucesso pleno). 

 

 
Meta específica 3 - Diversificação da oferta formativa. 

 

Objetivo 14 - Dar continuidade aos percursos alternativos já oferecidos (Cursos Vocacionais) garantindo uma taxa de conclusão de pelo menos 75%. 

 

 
Meta específica 7 - Promoção da diferenciação pedagógica e a diversidade. 

 

Objetivo 25 - Implementar estratégias diversificadas de acordo com aprendizagens prévias, ritmos, necessidades e desempenhos individuais, de modo a aumentar o 

sucesso escolar. 

Objetivo 26 - Integrar os diferentes saberes dando significado às aprendizagens realizadas, através do desenvolvimento de abordagens interdisciplinares e da 

articulação dos conteúdos disciplinares. 

 

 
Meta específica 9 - Promoção de práticas de metodologias ativas e experimentais. 

 

Objetivo 34 - Valorizar as várias aprendizagens e vivências dos alunos realizadas em diversos contextos, integrando-as na sala de aula. 

 

 
Meta específica 12 - Motivação para o sucesso. 

 

Objetivo 46 - Promover o contacto dos alunos do ensino secundário com realidades laborais/académicas que promovam o compromisso dos mesmos com melhoria 

dos seus desempenhos. 

 



Página 333 de 451 

 
Meta específica 23 - Reforço da interação com o meio aproveitando sinergias mútuas. 

 

Objetivo 73 - Manter e implementar protocolos e parcerias com instituições e entidades de referência em áreas como o ensino, a saúde, a cultura, a ciência e o lazer. 

Objetivo 75 - Estabelecer parcerias de cooperação com diversas entidades da comunidade em projetos partilhados. 

 
 

Coordenação 

pedagógica 

602 Visita de estudo a 

QUALIFICA 

Visita a feira das 

profissões com os alunos 

do CEF A, CEF A 1 e 

CEF B 

Dar a conhecer as várias 

saídas profissionais para dar 

seguimento ao percurso 

escolar Dar a conhecer 

várias entidades 

formadoras. 

Saída Outra Visita de estudo Armando 

Joaquim 

Gonçalves 

Barbosa 

Articulação com o Projeto educativo do Agrupamento 

 
Meta específica 1 - Redução da taxa de abandono. 

 

Objetivo 1 - Diminuir a taxa de abandono escolar para 0,5%. 

 

 
Meta específica 2 - Melhoria dos resultados escolares dos alunos. 

 

Objetivo 11 - Aumentar para 53% a percentagem de alunos que terminem o Ensino Básico, aprovados em todas as disciplinas (sucesso pleno). 

 

 
Meta específica 3 - Diversificação da oferta formativa. 

 

Objetivo 14 - Dar continuidade aos percursos alternativos já oferecidos (Cursos Vocacionais) garantindo uma taxa de conclusão de pelo menos 75%. 

 

 
Meta específica 7 - Promoção da diferenciação pedagógica e a diversidade. 

 

Objetivo 25 - Implementar estratégias diversificadas de acordo com aprendizagens prévias, ritmos, necessidades e desempenhos individuais, de modo a aumentar o 

sucesso escolar. 

Objetivo 26 - Integrar os diferentes saberes dando significado às aprendizagens realizadas, através do desenvolvimento de abordagens interdisciplinares e da 

articulação dos conteúdos disciplinares. 

 

 
Meta específica 9 - Promoção de práticas de metodologias ativas e experimentais. 

 

http://paa.pt/gestao/ver2.asp?ref=602
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Objetivo 34 - Valorizar as várias aprendizagens e vivências dos alunos realizadas em diversos contextos, integrando-as na sala de aula. 

 

 
Meta específica 12 - Motivação para o sucesso. 

 

Objetivo 46 - Promover o contacto dos alunos do ensino secundário com realidades laborais/académicas que promovam o compromisso dos mesmos com melhoria 

dos seus desempenhos. 

 

 
Meta específica 23 - Reforço da interação com o meio aproveitando sinergias mútuas. 

 

Objetivo 73 - Manter e implementar protocolos e parcerias com instituições e entidades de referência em áreas como o ensino, a saúde, a cultura, a ciência e o lazer. 

Objetivo 75 - Estabelecer parcerias de cooperação com diversas entidades da comunidade em projetos partilhados. 

 
 

Coordenação 

pedagógica 

603 Feirinha Comercial e 

Open Day 

Trata-se da realização de 

uma Feira onde os 

alunos comercializam 

produtos por eles criados 

e em bancas próprias 

para o efeito. As outra 

turmas CEF visitarão a 

feira e desenvolverão 

atividade 

complementares. 

Promover atividade prática 

dos conteúdos 

desenvolvidos em sala de 

aula. 

Interna Desenvolvimento 

pessoal e 

profissional 

Prática simulada Armando 

Joaquim 

Gonçalves 

Barbosa 

Articulação com o Projeto educativo do Agrupamento 

 
Meta específica 1 - Redução da taxa de abandono. 

 

Objetivo 1 - Diminuir a taxa de abandono escolar para 0,5%. 

 

 
Meta específica 2 - Melhoria dos resultados escolares dos alunos. 

 

Objetivo 2 - Proceder precocemente à despistagem de inadaptações ou deficiências visando a orientação e encaminhamento. 

 

 
Meta específica 3 - Diversificação da oferta formativa. 

 

Objetivo 14 - Dar continuidade aos percursos alternativos já oferecidos (Cursos Vocacionais) garantindo uma taxa de conclusão de pelo menos 75%. 

http://paa.pt/gestao/ver2.asp?ref=603
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Meta específica 9 - Promoção de práticas de metodologias ativas e experimentais. 

 

Objetivo 31 - Dinamizar atividades que promovam o desenvolvimento do espírito crítico, da curiosidade e da literacia científicas. 

 

 
Meta específica 14 - Promoção de uma relação pedagógica de melhoria do clima de sala de aula. 

 

Objetivo 49 - Reduzir, em 10%, o número de situações que conduzam a participações e processos disciplinares. 

 

 
Meta específica 19 - Desenvolver uma cultura de intervenção nos espaços escolares. 

 

Objetivo 58 - Reduzir em 20% as ocorrências que envolvem danos dos espaços escolares. 

 

 
Meta específica 26 - Melhoria do ambiente escolar, dentro e fora das salas de aula. 

 

Objetivo 89 - Diminuir, em 10%, as situações de violência em ambiente escolar. 

Objetivo 90 - Organizar atividades promotoras de um ambiente escolar mais inclusivo. 

 

 
Meta específica 28 - Promoção de tempos com qualidade, para ocupação dos alunos após atividade letiva. 

 

Objetivo 95 - Valorizar e supervisionar tempos lúdicos diversificados para ocupação dos alunos após atividade letiva. 

 
 

Coordenação 

pedagógica 

636 Mesas de Natal 

partilhadas. 

No último dia do 1º 

período, 14 de 

dezembro, as turmas e 

respetivos Diretores de 

Turma irão decorar e 

organizar uma mesa de 

almoço, sob a temática - 

Natal, a qual será 

partilhada com as 

restantes turmas da 

escola. 

Esta atividade tem como 

objetivo principal a 

partilha, sendo que também 

será importante o saber 

decorar/organizar uma 

mesa para a época em 

questão. 

Interna Ed. Social Convívio Ana Isabel 

Pedroso 

Ramos dos 

Santos Frias 

Correia 

Articulação com o Projeto educativo do Agrupamento 

http://paa.pt/gestao/ver2.asp?ref=636
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Meta específica 6 - Articulação entre ciclos. 

 

Objetivo 18 - Concretizar quatro projetos/atividades aglutinadoras que integrem o pré-escolar e/ou um ou mais ciclos e/ou secundário. 

 

 
Meta específica 20 - Promoção de valores de solidariedade. 

 

Objetivo 62 - Integrar, na planificação de cada grupo/turma, uma ação anual de melhoria de qualidade da comunidade educativa, que valorize comportamentos 

cívicos. 

Objetivo 63 - Concretizar projetos promotores de solidariedade face à diferença. 

 

 
Meta específica 26 - Melhoria do ambiente escolar, dentro e fora das salas de aula. 

 

Objetivo 90 - Organizar atividades promotoras de um ambiente escolar mais inclusivo. 

 
 

Coordenação 

pedagógica 

654 Cerimónia de entrega 

dos Prémios de Mérito 

do Agrupamento de 

Escolas de Coronado e 

Castro. 

Os alunos a quem, após 

validação por júri 

constituído para o efeito, 

foi atribuído o prémio de 

mérito valor ou o prémio 

de mérito excelência, 

recebem o mesmo em 

cerimónia pública. 

Valorizar e dar testemunho 

público dos percursos de 

sucesso dos alunos do 

Agrupamento. 

Interna Desenvolvimento 

pessoal e 

profissional 

Comemoração Abel Paulo 

Pinto de 

Sousa Leite 

Articulação com o Projeto educativo do Agrupamento 

 
Meta específica 23 - Reforço da interação com o meio aproveitando sinergias mútuas. 

 

Objetivo 72 - Concretizar duas ações públicas anuais de apresentação de boas práticas. 

Objetivo 73 - Manter e implementar protocolos e parcerias com instituições e entidades de referência em áreas como o ensino, a saúde, a cultura, a ciência e o lazer. 

Objetivo 75 - Estabelecer parcerias de cooperação com diversas entidades da comunidade em projetos partilhados. 

 

 
Meta específica 24 - Aumento do envolvimento no percurso escolar por parte dos alunos e dos pais e encarregados de educação. 

 

Objetivo 77 - Abrir, às famílias dos alunos, três iniciativas anuais do Agrupamento/ Estabelecimento de Educação e Ensino. 

Objetivo 80 - Promover a imagem da escola junto da comunidade, de modo a que seja reconhecido o seu papel como parceira no desenvolvimento social e cultural 

da comunidade envolvente. 

http://paa.pt/gestao/ver2.asp?ref=654
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Coordenação 

pedagógica 

723 O Teatro vai à sala. Os alunos interpretam 

um texto do livro de 

português nas salas 

durante as aulas e na sala 

dos professores. 

Motivar os alunos para a 

leitura e abrir a sala de aula 

a outras atividades. 

Interna Ed. Artística Convívio Mário Dias 

Moreira 

Articulação com o Projeto educativo do Agrupamento 

 
Meta específica 2 - Melhoria dos resultados escolares dos alunos. 

 

Objetivo 4 - Melhorar a taxa de transição no 6º ano, igualando a média nacional. 

 

 
Meta específica 7 - Promoção da diferenciação pedagógica e a diversidade. 

 

Objetivo 25 - Implementar estratégias diversificadas de acordo com aprendizagens prévias, ritmos, necessidades e desempenhos individuais, de modo a aumentar o 

sucesso escolar. 

 

 
Meta específica 9 - Promoção de práticas de metodologias ativas e experimentais. 

 

Objetivo 31 - Dinamizar atividades que promovam o desenvolvimento do espírito crítico, da curiosidade e da literacia científicas. 

 

 
Meta específica 10 - Valorização da Arte e o Desporto na educação e ensino. 

 

Objetivo 39 - Promover a intervenção artística na comunidade escolar. 

Objetivo 40 - Valorizar as Atividades Extra Curriculares nos vários ciclos de ensino. 

 
 

Departamento 

da Educação 

Especial 

121 Comemoração do Dia 

da Pessoa com 

Deficiência 

Projeção da história "O 

Pequena Trevo", canção 

"Somos Iguais, 

Diferentes" de João 

Portugual e construção 

de um painel intitulado 

"Dar as mãos". 

Desenvolver a linguagem 

compreensiva e expressiva; 

Intervir, oralmente, tendo 

em conta a adequação 

progressiva a situações de 

comunicação; Ser tolerante 

e solidário; Sensibilizar 

para a diferença; 

Desenvolver a criatividade. 

Interna Ed. Social Comemoração Ana Cristina 

Machado da 

Silva Pinheiro 

http://paa.pt/gestao/ver2.asp?ref=723
http://paa.pt/gestao/ver2.asp?ref=121
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Articulação com o Projeto educativo do Agrupamento 

 
Meta específica 20 - Promoção de valores de solidariedade. 

 

Objetivo 63 - Concretizar projetos promotores de solidariedade face à diferença. 

Objetivo 64 - Promover uma cultura de abertura ao meio local e ao mundo, alicerçada numa educação para a paz, solidariedade, saúde e ambiente. 

 
 

Departamento 

da Educação 

Especial 

496 Comemoração do Dia 

da Pessoa com 

Deficiência 

Projeção da história "O 

Pequeno Trevo" , canção 

"Somos Iguais, 

Diferentes" de João 

Portugal e construção de 

um painel intitulado 

"Dar as mãos". 

Desenvolver a linguagem 

compreensiva e expressiva; 

Intervir, oralmente, tendo 

em conta a adequação 

progressiva a situações de 

comunicação; Ser tolerante 

e solidário; Sensibilizar 

para a diferença; 

Desenvolver a criatividade. 

Interna Ed. Social Comemoração Laurinda da 

Silva Martins 

Articulação com o Projeto educativo do Agrupamento 

 
Meta específica 20 - Promoção de valores de solidariedade. 

 

Objetivo 63 - Concretizar projetos promotores de solidariedade face à diferença. 

Objetivo 64 - Promover uma cultura de abertura ao meio local e ao mundo, alicerçada numa educação para a paz, solidariedade, saúde e ambiente. 

 
 

Bibliotecas 342 Celebração de 

efemérides ligadas ao 

livro e à leitura 

Pequenas atividades de 

mostra e divulgação da 

comemoração destes dias 

ligados ao livro e à 

leitura 

Fomentar o gosto pela 

leitura e pela defesa dos 

direitos em relação à 

liberdade de expressão 

artística 

Interna Ed. Literária Comemoração Mónica 

Ferraz 

Loureiro 

Articulação com o Projeto educativo do Agrupamento 

 
Meta específica 5 - Promoção do trabalho cooperativo dos docentes. 

 

Objetivo 17 - Promover, anualmente, 20% de atividades de articulação intra e/ou inter departamental, incluídas no Plano Anual de Atividades. 

 

 
Meta específica 6 - Articulação entre ciclos. 

 

Objetivo 19 - Desenvolver duas atividades, por ano letivo, que integrem alunos do pré-escolar, do Ensino Básico e/ou Ensino Secundário, com proximidade de 

http://paa.pt/gestao/ver2.asp?ref=496
http://paa.pt/gestao/ver2.asp?ref=342
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transição, ano de escolaridade ou de estabelecimento. 

 

 
Meta específica 7 - Promoção da diferenciação pedagógica e a diversidade. 

 

Objetivo 25 - Implementar estratégias diversificadas de acordo com aprendizagens prévias, ritmos, necessidades e desempenhos individuais, de modo a aumentar o 

sucesso escolar. 

Objetivo 26 - Integrar os diferentes saberes dando significado às aprendizagens realizadas, através do desenvolvimento de abordagens interdisciplinares e da 

articulação dos conteúdos disciplinares. 

 

 
Meta específica 9 - Promoção de práticas de metodologias ativas e experimentais. 

 

Objetivo 31 - Dinamizar atividades que promovam o desenvolvimento do espírito crítico, da curiosidade e da literacia científicas. 

Objetivo 33 - Dinamizar iniciativas, visitas de estudo e exposições, que contribuam para o enriquecimento cultural/artístico dos alunos. 

Objetivo 34 - Valorizar as várias aprendizagens e vivências dos alunos realizadas em diversos contextos, integrando-as na sala de aula. 

 

 
Meta específica 10 - Valorização da Arte e o Desporto na educação e ensino. 

 

Objetivo 39 - Promover a intervenção artística na comunidade escolar. 

 

 
Meta específica 12 - Motivação para o sucesso. 

 

Objetivo 44 - Publicar, mensalmente, um trabalho/prática que se tenha destacado pelo sucesso alcançado, na página da web do agrupamento. 

 

 
Meta específica 24 - Aumento do envolvimento no percurso escolar por parte dos alunos e dos pais e encarregados de educação. 

 

Objetivo 79 - Promover momentos de encontro da comunidade que criem e reforcem elos entre os seus membros. 

Objetivo 80 - Promover a imagem da escola junto da comunidade, de modo a que seja reconhecido o seu papel como parceira no desenvolvimento social e cultural 

da comunidade envolvente. 

 
 

Bibliotecas 343 Semana da Leitura Atividades diversas que 

pretendem comemorar a 

importância da leitura: - 

Apresentação de livros; - 

Concurso de Leitura 

Fomentar o gosto pela 

leitura 

Interna Ed. Literária Comemoração Mónica 

Ferraz 

Loureiro 

http://paa.pt/gestao/ver2.asp?ref=343
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trilíngue; - Atividades de 

incentivo à leitura; - 

Fóruns de Leitura no 2º e 

3º ciclos; - Feira do 

Livro; - Apresentação do 

projeto e-book 

Articulação com o Projeto educativo do Agrupamento 

 
Meta específica 5 - Promoção do trabalho cooperativo dos docentes. 

 

Objetivo 17 - Promover, anualmente, 20% de atividades de articulação intra e/ou inter departamental, incluídas no Plano Anual de Atividades. 

 

 
Meta específica 6 - Articulação entre ciclos. 

 

Objetivo 19 - Desenvolver duas atividades, por ano letivo, que integrem alunos do pré-escolar, do Ensino Básico e/ou Ensino Secundário, com proximidade de 

transição, ano de escolaridade ou de estabelecimento. 

 

 
Meta específica 7 - Promoção da diferenciação pedagógica e a diversidade. 

 

Objetivo 25 - Implementar estratégias diversificadas de acordo com aprendizagens prévias, ritmos, necessidades e desempenhos individuais, de modo a aumentar o 

sucesso escolar. 

Objetivo 26 - Integrar os diferentes saberes dando significado às aprendizagens realizadas, através do desenvolvimento de abordagens interdisciplinares e da 

articulação dos conteúdos disciplinares. 

 

 
Meta específica 9 - Promoção de práticas de metodologias ativas e experimentais. 

 

Objetivo 31 - Dinamizar atividades que promovam o desenvolvimento do espírito crítico, da curiosidade e da literacia científicas. 

Objetivo 33 - Dinamizar iniciativas, visitas de estudo e exposições, que contribuam para o enriquecimento cultural/artístico dos alunos. 

Objetivo 34 - Valorizar as várias aprendizagens e vivências dos alunos realizadas em diversos contextos, integrando-as na sala de aula. 

 

 
Meta específica 19 - Desenvolver uma cultura de intervenção nos espaços escolares. 

 

Objetivo 60 - Dinamizar artisticamente os espaços escolares. 

 

 
Meta específica 23 - Reforço da interação com o meio aproveitando sinergias mútuas. 
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Objetivo 73 - Manter e implementar protocolos e parcerias com instituições e entidades de referência em áreas como o ensino, a saúde, a cultura, a ciência e o lazer. 

Objetivo 74 - Manter a adesão aos programas nacionais/regionais em vigor envolvendo 70% das turmas. 

Objetivo 75 - Estabelecer parcerias de cooperação com diversas entidades da comunidade em projetos partilhados. 

 

 
Meta específica 24 - Aumento do envolvimento no percurso escolar por parte dos alunos e dos pais e encarregados de educação. 

 

Objetivo 79 - Promover momentos de encontro da comunidade que criem e reforcem elos entre os seus membros. 

Objetivo 80 - Promover a imagem da escola junto da comunidade, de modo a que seja reconhecido o seu papel como parceira no desenvolvimento social e cultural 

da comunidade envolvente. 

 
 

Bibliotecas 344 Comemoração do mês 

internacional das 

bibliotecas escolares 

(MIBE) 

" À descoberta da 

biblioteca" - alunos do 5º 

ano e " Explorando a 

biblioteca" - alunos e 

docentes do 6º ao 9º. 

Dar a conhecer a biblioteca 

e o seu funcionamento e 

organização; Formar 

utilizadores nas literacias da 

leitura e da informação 

Interna Ed. Literária Comemoração Mónica 

Ferraz 

Loureiro 

Articulação com o Projeto educativo do Agrupamento 

 
Meta específica 5 - Promoção do trabalho cooperativo dos docentes. 

 

Objetivo 17 - Promover, anualmente, 20% de atividades de articulação intra e/ou inter departamental, incluídas no Plano Anual de Atividades. 

 

 
Meta específica 7 - Promoção da diferenciação pedagógica e a diversidade. 

 

Objetivo 25 - Implementar estratégias diversificadas de acordo com aprendizagens prévias, ritmos, necessidades e desempenhos individuais, de modo a aumentar o 

sucesso escolar. 

Objetivo 26 - Integrar os diferentes saberes dando significado às aprendizagens realizadas, através do desenvolvimento de abordagens interdisciplinares e da 

articulação dos conteúdos disciplinares. 

 

 
Meta específica 9 - Promoção de práticas de metodologias ativas e experimentais. 

 

Objetivo 31 - Dinamizar atividades que promovam o desenvolvimento do espírito crítico, da curiosidade e da literacia científicas. 

Objetivo 33 - Dinamizar iniciativas, visitas de estudo e exposições, que contribuam para o enriquecimento cultural/artístico dos alunos. 

 

 
Meta específica 24 - Aumento do envolvimento no percurso escolar por parte dos alunos e dos pais e encarregados de educação. 

http://paa.pt/gestao/ver2.asp?ref=344


Página 342 de 451 

 

Objetivo 80 - Promover a imagem da escola junto da comunidade, de modo a que seja reconhecido o seu papel como parceira no desenvolvimento social e cultural 

da comunidade envolvente. 

 
 

Bibliotecas 345 Concurso Nacional de 

Leitura-PNL 

Seleção de alunos para o 

Concurso Nacional de 

Leitura 

Fomentar o gosto pela 

leitura 

Interna Ed. Literária Concurso Mónica 

Ferraz 

Loureiro 

Articulação com o Projeto educativo do Agrupamento 

 
Meta específica 5 - Promoção do trabalho cooperativo dos docentes. 

 

Objetivo 17 - Promover, anualmente, 20% de atividades de articulação intra e/ou inter departamental, incluídas no Plano Anual de Atividades. 

 

 
Meta específica 7 - Promoção da diferenciação pedagógica e a diversidade. 

 

Objetivo 26 - Integrar os diferentes saberes dando significado às aprendizagens realizadas, através do desenvolvimento de abordagens interdisciplinares e da 

articulação dos conteúdos disciplinares. 

 

 
Meta específica 9 - Promoção de práticas de metodologias ativas e experimentais. 

 

Objetivo 34 - Valorizar as várias aprendizagens e vivências dos alunos realizadas em diversos contextos, integrando-as na sala de aula. 

 

 
Meta específica 23 - Reforço da interação com o meio aproveitando sinergias mútuas. 

 

Objetivo 73 - Manter e implementar protocolos e parcerias com instituições e entidades de referência em áreas como o ensino, a saúde, a cultura, a ciência e o lazer. 

Objetivo 74 - Manter a adesão aos programas nacionais/regionais em vigor envolvendo 70% das turmas. 

Objetivo 75 - Estabelecer parcerias de cooperação com diversas entidades da comunidade em projetos partilhados. 

 

 
Meta específica 24 - Aumento do envolvimento no percurso escolar por parte dos alunos e dos pais e encarregados de educação. 

 

Objetivo 80 - Promover a imagem da escola junto da comunidade, de modo a que seja reconhecido o seu papel como parceira no desenvolvimento social e cultural 

da comunidade envolvente. 

 
 

Bibliotecas 346 Comemoração do Preparação e Incentivar a preservação de Interna Ed. Artística Comemoração Mónica 

http://paa.pt/gestao/ver2.asp?ref=345
http://paa.pt/gestao/ver2.asp?ref=346
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Carnaval dinamização de um 

desfile de Carnaval 

costumes tradicionais 

Desenvolver o espírito 

crítico e a criatividade 

Ferraz 

Loureiro 

Articulação com o Projeto educativo do Agrupamento 

 
Meta específica 7 - Promoção da diferenciação pedagógica e a diversidade. 

 

Objetivo 26 - Integrar os diferentes saberes dando significado às aprendizagens realizadas, através do desenvolvimento de abordagens interdisciplinares e da 

articulação dos conteúdos disciplinares. 

 

 
Meta específica 9 - Promoção de práticas de metodologias ativas e experimentais. 

 

Objetivo 31 - Dinamizar atividades que promovam o desenvolvimento do espírito crítico, da curiosidade e da literacia científicas. 

Objetivo 34 - Valorizar as várias aprendizagens e vivências dos alunos realizadas em diversos contextos, integrando-as na sala de aula. 

 

 
Meta específica 24 - Aumento do envolvimento no percurso escolar por parte dos alunos e dos pais e encarregados de educação. 

 

Objetivo 80 - Promover a imagem da escola junto da comunidade, de modo a que seja reconhecido o seu papel como parceira no desenvolvimento social e cultural 

da comunidade envolvente. 

 

 
Meta específica 27 - Melhoria das condições tecnológicas de apoio ao serviço educativo. 

 

Objetivo 94 - Dinamizar a página Web do agrupamento, promovendo as diferentes atividades/iniciativas que envolvam a comunidade escolar. 

 
 

Bibliotecas 347 Leitura em Vai e Vem Leitura em Vai e Vem, é 

um projeto do Plano 

Nacional de Leitura para 

o Pré escolar, que 

promove a leitura em 

família, que se 

desenvolve ao longo do 

ano letivo. 

Semanalmente um 

número estipulado de 

crianças da sala leva para 

casa uma história e uma 

- Promover a literacia nas 

famílias - Promover o gosto 

pela leitura e pelos livros - 

Promover a 

responsabilização das 

crianças 

Interna Ed. Literária Projeto Mónica 

Ferraz 

Loureiro 
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folha de registo para 

elaborar junto com a 

família. 

Articulação com o Projeto educativo do Agrupamento 

 
Meta específica 7 - Promoção da diferenciação pedagógica e a diversidade. 

 

Objetivo 20 - Valorizar as Orientações Curriculares para a Educação Pré-escolar e as respetivas metas na organização de uma pedagogia estruturada respeitando o 

carater lúdico. 

Objetivo 25 - Implementar estratégias diversificadas de acordo com aprendizagens prévias, ritmos, necessidades e desempenhos individuais, de modo a aumentar o 

sucesso escolar. 

 

 
Meta específica 24 - Aumento do envolvimento no percurso escolar por parte dos alunos e dos pais e encarregados de educação. 

 

Objetivo 80 - Promover a imagem da escola junto da comunidade, de modo a que seja reconhecido o seu papel como parceira no desenvolvimento social e cultural 

da comunidade envolvente. 

 
 

Bibliotecas 348 Animação da Leitura. Realização de atividades 

de dinamização da 

leitura, através da 

abordagem de obras 

sugeridas nas metas 

curriculares de educação 

literária para o 1º ciclo. 

- Promover o gosto pela 

leitura e pelos livros - 

Promover a 

responsabilização dos 

alunos 

Interna Ed. Literária Projeto Mónica 

Ferraz 

Loureiro 

Articulação com o Projeto educativo do Agrupamento 

 
Meta específica 5 - Promoção do trabalho cooperativo dos docentes. 

 

Objetivo 17 - Promover, anualmente, 20% de atividades de articulação intra e/ou inter departamental, incluídas no Plano Anual de Atividades. 

 

 
Meta específica 6 - Articulação entre ciclos. 

 

Objetivo 18 - Concretizar quatro projetos/atividades aglutinadoras que integrem o pré-escolar e/ou um ou mais ciclos e/ou secundário. 

 

 
Meta específica 7 - Promoção da diferenciação pedagógica e a diversidade. 
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Objetivo 26 - Integrar os diferentes saberes dando significado às aprendizagens realizadas, através do desenvolvimento de abordagens interdisciplinares e da 

articulação dos conteúdos disciplinares. 

 

 
Meta específica 9 - Promoção de práticas de metodologias ativas e experimentais. 

 

Objetivo 31 - Dinamizar atividades que promovam o desenvolvimento do espírito crítico, da curiosidade e da literacia científicas. 

Objetivo 34 - Valorizar as várias aprendizagens e vivências dos alunos realizadas em diversos contextos, integrando-as na sala de aula. 

 

 
Meta específica 24 - Aumento do envolvimento no percurso escolar por parte dos alunos e dos pais e encarregados de educação. 

 

Objetivo 80 - Promover a imagem da escola junto da comunidade, de modo a que seja reconhecido o seu papel como parceira no desenvolvimento social e cultural 

da comunidade envolvente. 

 
 

Bibliotecas 349 Participação no 

Encontro 

Lusófono/Feira do 

Livro da Trofa 

Apresentações, danças e 

peça de teatro de mostra 

e divulgação das 

atividades desenvolvidas 

no Agrupamento 

Fomentar o gosto pela 

leitura e pela defesa dos 

direitos em relação à 

liberdade de expressão 

artística 

Saída Ed. Literária Comemoração Mónica 

Ferraz 

Loureiro 

Articulação com o Projeto educativo do Agrupamento 

 
Meta específica 7 - Promoção da diferenciação pedagógica e a diversidade. 

 

Objetivo 22 - Promover, anualmente, a divulgação de 2 práticas pedagógicas inovadoras, identificadas no agrupamento, através de encontros de docentes. 

Objetivo 26 - Integrar os diferentes saberes dando significado às aprendizagens realizadas, através do desenvolvimento de abordagens interdisciplinares e da 

articulação dos conteúdos disciplinares. 

 

 
Meta específica 9 - Promoção de práticas de metodologias ativas e experimentais. 

 

Objetivo 33 - Dinamizar iniciativas, visitas de estudo e exposições, que contribuam para o enriquecimento cultural/artístico dos alunos. 

Objetivo 34 - Valorizar as várias aprendizagens e vivências dos alunos realizadas em diversos contextos, integrando-as na sala de aula. 

 

 
Meta específica 10 - Valorização da Arte e o Desporto na educação e ensino. 

 

Objetivo 36 - Dinamizar o Núcleo de Teatro do Agrupamento. 

Objetivo 39 - Promover a intervenção artística na comunidade escolar. 
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Meta específica 20 - Promoção de valores de solidariedade. 

 

Objetivo 64 - Promover uma cultura de abertura ao meio local e ao mundo, alicerçada numa educação para a paz, solidariedade, saúde e ambiente. 

 

 
Meta específica 23 - Reforço da interação com o meio aproveitando sinergias mútuas. 

 

Objetivo 73 - Manter e implementar protocolos e parcerias com instituições e entidades de referência em áreas como o ensino, a saúde, a cultura, a ciência e o lazer. 

Objetivo 75 - Estabelecer parcerias de cooperação com diversas entidades da comunidade em projetos partilhados. 

 

 
Meta específica 24 - Aumento do envolvimento no percurso escolar por parte dos alunos e dos pais e encarregados de educação. 

 

Objetivo 80 - Promover a imagem da escola junto da comunidade, de modo a que seja reconhecido o seu papel como parceira no desenvolvimento social e cultural 

da comunidade envolvente. 

 

 
Meta específica 25 - Melhoria de condições para o desenvolvimento do trabalho a todos os agentes educativos. 

 

Objetivo 87 - Criar espaço aberto para sugestões/críticas. 

 

 
Meta específica 27 - Melhoria das condições tecnológicas de apoio ao serviço educativo. 

 

Objetivo 94 - Dinamizar a página Web do agrupamento, promovendo as diferentes atividades/iniciativas que envolvam a comunidade escolar. 

 
 

Bibliotecas 350 Concurso Nacional de 

Leitura-PNL 

Seleção de alunos para o 

Concurso Nacional de 

Leitura 

Fomentar o gosto pela 

leitura 

Saída Ed. Literária Concurso Mónica 

Ferraz 

Loureiro 

Articulação com o Projeto educativo do Agrupamento 

 
Meta específica 23 - Reforço da interação com o meio aproveitando sinergias mútuas. 

 

Objetivo 74 - Manter a adesão aos programas nacionais/regionais em vigor envolvendo 70% das turmas. 

Objetivo 75 - Estabelecer parcerias de cooperação com diversas entidades da comunidade em projetos partilhados. 
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Meta específica 24 - Aumento do envolvimento no percurso escolar por parte dos alunos e dos pais e encarregados de educação. 

 

Objetivo 80 - Promover a imagem da escola junto da comunidade, de modo a que seja reconhecido o seu papel como parceira no desenvolvimento social e cultural 

da comunidade envolvente. 

 

 
Meta específica 27 - Melhoria das condições tecnológicas de apoio ao serviço educativo. 

 

Objetivo 94 - Dinamizar a página Web do agrupamento, promovendo as diferentes atividades/iniciativas que envolvam a comunidade escolar. 

 
 

Bibliotecas 351 Concurso Nacional de 

Leitura-PNL 

Seleção de alunos para o 

Concurso Nacional de 

Leitura 

Fomentar o gosto pela 

leitura 

Saída Ed. Literária Concurso Mónica 

Ferraz 

Loureiro 

Articulação com o Projeto educativo do Agrupamento 

 
Meta específica 23 - Reforço da interação com o meio aproveitando sinergias mútuas. 

 

Objetivo 74 - Manter a adesão aos programas nacionais/regionais em vigor envolvendo 70% das turmas. 

Objetivo 75 - Estabelecer parcerias de cooperação com diversas entidades da comunidade em projetos partilhados. 

 

 
Meta específica 24 - Aumento do envolvimento no percurso escolar por parte dos alunos e dos pais e encarregados de educação. 

 

Objetivo 80 - Promover a imagem da escola junto da comunidade, de modo a que seja reconhecido o seu papel como parceira no desenvolvimento social e cultural 

da comunidade envolvente. 

 

 
Meta específica 27 - Melhoria das condições tecnológicas de apoio ao serviço educativo. 

 

Objetivo 94 - Dinamizar a página Web do agrupamento, promovendo as diferentes atividades/iniciativas que envolvam a comunidade escolar. 

 
 

Bibliotecas 352 Projeto solidário 

Histórias da 

Ajudaris'2017 - 

histórias de encantar 

escritas por jovens 

autores 

Elaboração de uma 

história por alunos do 

pré escolar, do 1º ciclo 

e/ou do 2º ciclo para ser 

parte integrante do livro 

Histórias da Ajudaris 

Fomentar o gosto pela 

leitura e a escrita 

Desenvolver os valores da 

solidariedade e do respeito 

pelo outro 

Interna Ed. Literária Projeto Ana Isabel 

Basto 

Serdoura 

Moreira 

Ribeiro 

http://paa.pt/gestao/ver2.asp?ref=351
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2017 que será, 

posteriormente, 

apresentado à 

comunidade. 

Articulação com o Projeto educativo do Agrupamento 

 
Meta específica 7 - Promoção da diferenciação pedagógica e a diversidade. 

 

Objetivo 20 - Valorizar as Orientações Curriculares para a Educação Pré-escolar e as respetivas metas na organização de uma pedagogia estruturada respeitando o 

carater lúdico. 

Objetivo 24 - Identificar, anualmente, exemplos de práticas de trabalho colaborativo nos grupos disciplinares e departamentos, registando-as em ata. 

Objetivo 26 - Integrar os diferentes saberes dando significado às aprendizagens realizadas, através do desenvolvimento de abordagens interdisciplinares e da 

articulação dos conteúdos disciplinares. 

 

 
Meta específica 9 - Promoção de práticas de metodologias ativas e experimentais. 

 

Objetivo 31 - Dinamizar atividades que promovam o desenvolvimento do espírito crítico, da curiosidade e da literacia científicas. 

Objetivo 34 - Valorizar as várias aprendizagens e vivências dos alunos realizadas em diversos contextos, integrando-as na sala de aula. 

 

 
Meta específica 20 - Promoção de valores de solidariedade. 

 

Objetivo 63 - Concretizar projetos promotores de solidariedade face à diferença. 

Objetivo 64 - Promover uma cultura de abertura ao meio local e ao mundo, alicerçada numa educação para a paz, solidariedade, saúde e ambiente. 

 

 
Meta específica 23 - Reforço da interação com o meio aproveitando sinergias mútuas. 

 

Objetivo 73 - Manter e implementar protocolos e parcerias com instituições e entidades de referência em áreas como o ensino, a saúde, a cultura, a ciência e o lazer. 

 

 
Meta específica 24 - Aumento do envolvimento no percurso escolar por parte dos alunos e dos pais e encarregados de educação. 

 

Objetivo 79 - Promover momentos de encontro da comunidade que criem e reforcem elos entre os seus membros. 

Objetivo 80 - Promover a imagem da escola junto da comunidade, de modo a que seja reconhecido o seu papel como parceira no desenvolvimento social e cultural 

da comunidade envolvente. 

 

 
Meta específica 27 - Melhoria das condições tecnológicas de apoio ao serviço educativo. 
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Objetivo 94 - Dinamizar a página Web do agrupamento, promovendo as diferentes atividades/iniciativas que envolvam a comunidade escolar. 

 
 

Bibliotecas 353 Os livros festejam o 

Halloween 

Pequenas atividades de 

mostra e divulgação da 

comemoração do 

Halloween/Dia das 

Bruxas 

Fomentar o gosto pela 

leitura e pela defesa dos 

direitos em relação à 

liberdade de expressão 

artística 

Interna Ed. Literária Comemoração Ana Isabel 

Basto 

Serdoura 

Moreira 

Ribeiro 

Articulação com o Projeto educativo do Agrupamento 

 
Meta específica 7 - Promoção da diferenciação pedagógica e a diversidade. 

 

Objetivo 26 - Integrar os diferentes saberes dando significado às aprendizagens realizadas, através do desenvolvimento de abordagens interdisciplinares e da 

articulação dos conteúdos disciplinares. 

 

 
Meta específica 9 - Promoção de práticas de metodologias ativas e experimentais. 

 

Objetivo 33 - Dinamizar iniciativas, visitas de estudo e exposições, que contribuam para o enriquecimento cultural/artístico dos alunos. 

Objetivo 34 - Valorizar as várias aprendizagens e vivências dos alunos realizadas em diversos contextos, integrando-as na sala de aula. 

Objetivo 35 - Desenvolver e divulgar aspetos culturais e civilizacionais das línguas estrangeiras. 

 

 
Meta específica 10 - Valorização da Arte e o Desporto na educação e ensino. 

 

Objetivo 39 - Promover a intervenção artística na comunidade escolar. 

 

 
Meta específica 19 - Desenvolver uma cultura de intervenção nos espaços escolares. 

 

Objetivo 60 - Dinamizar artisticamente os espaços escolares. 

 

 
Meta específica 24 - Aumento do envolvimento no percurso escolar por parte dos alunos e dos pais e encarregados de educação. 

 

Objetivo 80 - Promover a imagem da escola junto da comunidade, de modo a que seja reconhecido o seu papel como parceira no desenvolvimento social e cultural 

da comunidade envolvente. 

 

 

http://paa.pt/gestao/ver2.asp?ref=353


Página 350 de 451 

Meta específica 27 - Melhoria das condições tecnológicas de apoio ao serviço educativo. 

 

Objetivo 94 - Dinamizar a página Web do agrupamento, promovendo as diferentes atividades/iniciativas que envolvam a comunidade escolar. 

 
 

Bibliotecas 354 Dia Mundial da Poesia Atividades diversas que 

pretendem comemorar a 

importância da poesia: 

pequenas 

exposições;decoração de 

espaços; produção de 

pequenos poemas, 

concurso 

Fomentar o gosto pela 

poesia Desenvolver a 

criatividade e a expressão 

artística 

Interna Ed. Literária Comemoração Ana Isabel 

Basto 

Serdoura 

Moreira 

Ribeiro 

Articulação com o Projeto educativo do Agrupamento 

 
Meta específica 5 - Promoção do trabalho cooperativo dos docentes. 

 

Objetivo 17 - Promover, anualmente, 20% de atividades de articulação intra e/ou inter departamental, incluídas no Plano Anual de Atividades. 

 

 
Meta específica 6 - Articulação entre ciclos. 

 

Objetivo 19 - Desenvolver duas atividades, por ano letivo, que integrem alunos do pré-escolar, do Ensino Básico e/ou Ensino Secundário, com proximidade de 

transição, ano de escolaridade ou de estabelecimento. 

 

 
Meta específica 9 - Promoção de práticas de metodologias ativas e experimentais. 

 

Objetivo 31 - Dinamizar atividades que promovam o desenvolvimento do espírito crítico, da curiosidade e da literacia científicas. 

Objetivo 33 - Dinamizar iniciativas, visitas de estudo e exposições, que contribuam para o enriquecimento cultural/artístico dos alunos. 

Objetivo 34 - Valorizar as várias aprendizagens e vivências dos alunos realizadas em diversos contextos, integrando-as na sala de aula. 

 

 
Meta específica 10 - Valorização da Arte e o Desporto na educação e ensino. 

 

Objetivo 39 - Promover a intervenção artística na comunidade escolar. 

 

 
Meta específica 19 - Desenvolver uma cultura de intervenção nos espaços escolares. 
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Objetivo 60 - Dinamizar artisticamente os espaços escolares. 

 

 
Meta específica 23 - Reforço da interação com o meio aproveitando sinergias mútuas. 

 

Objetivo 73 - Manter e implementar protocolos e parcerias com instituições e entidades de referência em áreas como o ensino, a saúde, a cultura, a ciência e o lazer. 

Objetivo 75 - Estabelecer parcerias de cooperação com diversas entidades da comunidade em projetos partilhados. 

 

 
Meta específica 24 - Aumento do envolvimento no percurso escolar por parte dos alunos e dos pais e encarregados de educação. 

 

Objetivo 80 - Promover a imagem da escola junto da comunidade, de modo a que seja reconhecido o seu papel como parceira no desenvolvimento social e cultural 

da comunidade envolvente. 

 

 
Meta específica 27 - Melhoria das condições tecnológicas de apoio ao serviço educativo. 

 

Objetivo 94 - Dinamizar a página Web do agrupamento, promovendo as diferentes atividades/iniciativas que envolvam a comunidade escolar. 

 
 

Bibliotecas 355 Natal na biblioteca Pequenas atividades de 

mostra e divulgação da 

comemoração do Natal 

Fomentar o gosto pela 

leitura e pela defesa dos 

direitos em relação à 

liberdade de expressão 

artística Desenvolver o 

espírito de solidariedade e 

respeito pelos outros 

Interna Ed. Literária Comemoração Ana Isabel 

Basto 

Serdoura 

Moreira 

Ribeiro 

Articulação com o Projeto educativo do Agrupamento 

 
Meta específica 7 - Promoção da diferenciação pedagógica e a diversidade. 

 

Objetivo 22 - Promover, anualmente, a divulgação de 2 práticas pedagógicas inovadoras, identificadas no agrupamento, através de encontros de docentes. 

Objetivo 26 - Integrar os diferentes saberes dando significado às aprendizagens realizadas, através do desenvolvimento de abordagens interdisciplinares e da 

articulação dos conteúdos disciplinares. 

 

 
Meta específica 9 - Promoção de práticas de metodologias ativas e experimentais. 

 

Objetivo 33 - Dinamizar iniciativas, visitas de estudo e exposições, que contribuam para o enriquecimento cultural/artístico dos alunos. 

Objetivo 34 - Valorizar as várias aprendizagens e vivências dos alunos realizadas em diversos contextos, integrando-as na sala de aula. 

http://paa.pt/gestao/ver2.asp?ref=355
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Meta específica 10 - Valorização da Arte e o Desporto na educação e ensino. 

 

Objetivo 36 - Dinamizar o Núcleo de Teatro do Agrupamento. 

Objetivo 39 - Promover a intervenção artística na comunidade escolar. 

 

 
Meta específica 19 - Desenvolver uma cultura de intervenção nos espaços escolares. 

 

Objetivo 60 - Dinamizar artisticamente os espaços escolares. 

 

 
Meta específica 20 - Promoção de valores de solidariedade. 

 

Objetivo 63 - Concretizar projetos promotores de solidariedade face à diferença. 

Objetivo 64 - Promover uma cultura de abertura ao meio local e ao mundo, alicerçada numa educação para a paz, solidariedade, saúde e ambiente. 

 

 
Meta específica 23 - Reforço da interação com o meio aproveitando sinergias mútuas. 

 

Objetivo 75 - Estabelecer parcerias de cooperação com diversas entidades da comunidade em projetos partilhados. 

 

 
Meta específica 24 - Aumento do envolvimento no percurso escolar por parte dos alunos e dos pais e encarregados de educação. 

 

Objetivo 80 - Promover a imagem da escola junto da comunidade, de modo a que seja reconhecido o seu papel como parceira no desenvolvimento social e cultural 

da comunidade envolvente. 

 

 
Meta específica 27 - Melhoria das condições tecnológicas de apoio ao serviço educativo. 

 

Objetivo 94 - Dinamizar a página Web do agrupamento, promovendo as diferentes atividades/iniciativas que envolvam a comunidade escolar. 

 
 

Bibliotecas 356 Feira do Livro Mostra e venda de livros 

com o apoio de 

diferentes editoras 

contactadas 

Fomentar o gosto pela 

leitura 

Interna Ed. Literária Feira Ana Isabel 

Basto 

Serdoura 

Moreira 

Ribeiro 

http://paa.pt/gestao/ver2.asp?ref=356
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Articulação com o Projeto educativo do Agrupamento 

 
Meta específica 9 - Promoção de práticas de metodologias ativas e experimentais. 

 

Objetivo 31 - Dinamizar atividades que promovam o desenvolvimento do espírito crítico, da curiosidade e da literacia científicas. 

Objetivo 33 - Dinamizar iniciativas, visitas de estudo e exposições, que contribuam para o enriquecimento cultural/artístico dos alunos. 

 

 
Meta específica 24 - Aumento do envolvimento no percurso escolar por parte dos alunos e dos pais e encarregados de educação. 

 

Objetivo 79 - Promover momentos de encontro da comunidade que criem e reforcem elos entre os seus membros. 

Objetivo 80 - Promover a imagem da escola junto da comunidade, de modo a que seja reconhecido o seu papel como parceira no desenvolvimento social e cultural 

da comunidade envolvente. 

 

 
Meta específica 27 - Melhoria das condições tecnológicas de apoio ao serviço educativo. 

 

Objetivo 94 - Dinamizar a página Web do agrupamento, promovendo as diferentes atividades/iniciativas que envolvam a comunidade escolar. 

 
 

Bibliotecas 357 Concurso "O LEITOR 

DO ANO" 

Atribuição de um 

diploma/prémio ao aluno 

que mais tenha lido em 

casa livros requisitados 

na biblioteca no conjunto 

dos três períodos letivos 

Fomentar o gosto pela 

leitura 

Interna Ed. Literária Concurso Ana Isabel 

Basto 

Serdoura 

Moreira 

Ribeiro 

Articulação com o Projeto educativo do Agrupamento 

 
Meta específica 9 - Promoção de práticas de metodologias ativas e experimentais. 

 

Objetivo 31 - Dinamizar atividades que promovam o desenvolvimento do espírito crítico, da curiosidade e da literacia científicas. 

 

 
Meta específica 24 - Aumento do envolvimento no percurso escolar por parte dos alunos e dos pais e encarregados de educação. 

 

Objetivo 80 - Promover a imagem da escola junto da comunidade, de modo a que seja reconhecido o seu papel como parceira no desenvolvimento social e cultural 

da comunidade envolvente. 

 
 

Bibliotecas 358 Sessões de Visita guiada do 5º ano à Desenvolver competências Interna Ed. Literária Projeto Ana Isabel 

http://paa.pt/gestao/ver2.asp?ref=357
http://paa.pt/gestao/ver2.asp?ref=358
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apresentação/consulta 

das fontes e 

informação e pesquisa 

documental 

biblioteca e visitas dos 

restantes anos de 

escolaridade Atividades 

de pesquisa de 

informação na biblioteca 

de consulta, tratamento e 

produção de informação 

Basto 

Serdoura 

Moreira 

Ribeiro 

Articulação com o Projeto educativo do Agrupamento 

 
Meta específica 7 - Promoção da diferenciação pedagógica e a diversidade. 

 

Objetivo 26 - Integrar os diferentes saberes dando significado às aprendizagens realizadas, através do desenvolvimento de abordagens interdisciplinares e da 

articulação dos conteúdos disciplinares. 

 

 
Meta específica 9 - Promoção de práticas de metodologias ativas e experimentais. 

 

Objetivo 31 - Dinamizar atividades que promovam o desenvolvimento do espírito crítico, da curiosidade e da literacia científicas. 

Objetivo 34 - Valorizar as várias aprendizagens e vivências dos alunos realizadas em diversos contextos, integrando-as na sala de aula. 

 
 

Bibliotecas 359 Atualização do fundo 

documental 

Levantamento das 

necessidades para 

aquisição de fundo 

documental atualizado 

Fomentar o gosto pela 

leitura, atualizar e adequar 

o fundo documental ao 

público alvo da BE. 

Interna Ed. Literária Outro Ana Isabel 

Basto 

Serdoura 

Moreira 

Ribeiro 

Articulação com o Projeto educativo do Agrupamento 

 
Meta específica 23 - Reforço da interação com o meio aproveitando sinergias mútuas. 

 

Objetivo 73 - Manter e implementar protocolos e parcerias com instituições e entidades de referência em áreas como o ensino, a saúde, a cultura, a ciência e o lazer. 

Objetivo 74 - Manter a adesão aos programas nacionais/regionais em vigor envolvendo 70% das turmas. 

Objetivo 75 - Estabelecer parcerias de cooperação com diversas entidades da comunidade em projetos partilhados. 

 

 
Meta específica 25 - Melhoria de condições para o desenvolvimento do trabalho a todos os agentes educativos. 

 

Objetivo 87 - Criar espaço aberto para sugestões/críticas. 

 
 

Bibliotecas 472 Vassouras à Solta Criação de vassouras 

alusivas ao Halloween 

Fomentar o gosto pelas 

atividades artísticas, 

Interna Ed. Artística Concurso Mónica 

Ferraz 

http://paa.pt/gestao/ver2.asp?ref=359
http://paa.pt/gestao/ver2.asp?ref=472
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para exposições no 

agrupamento e 

participação no concurso 

"Vassouras à Solta" 

promovida e integrado 

no TROFA 3G 

promover a criatividade e a 

defesa dos direitos em 

relação à liberdade de 

expressão artística 

Promover a cultura e a 

preservação do património 

local 

Loureiro 

Articulação com o Projeto educativo do Agrupamento 

 
Meta específica 7 - Promoção da diferenciação pedagógica e a diversidade. 

 

Objetivo 26 - Integrar os diferentes saberes dando significado às aprendizagens realizadas, através do desenvolvimento de abordagens interdisciplinares e da 

articulação dos conteúdos disciplinares. 

 

 
Meta específica 9 - Promoção de práticas de metodologias ativas e experimentais. 

 

Objetivo 33 - Dinamizar iniciativas, visitas de estudo e exposições, que contribuam para o enriquecimento cultural/artístico dos alunos. 

Objetivo 34 - Valorizar as várias aprendizagens e vivências dos alunos realizadas em diversos contextos, integrando-as na sala de aula. 

Objetivo 35 - Desenvolver e divulgar aspetos culturais e civilizacionais das línguas estrangeiras. 

 

 
Meta específica 10 - Valorização da Arte e o Desporto na educação e ensino. 

 

Objetivo 39 - Promover a intervenção artística na comunidade escolar. 

 

 
Meta específica 19 - Desenvolver uma cultura de intervenção nos espaços escolares. 

 

Objetivo 60 - Dinamizar artisticamente os espaços escolares. 

 

 
Meta específica 24 - Aumento do envolvimento no percurso escolar por parte dos alunos e dos pais e encarregados de educação. 

 

Objetivo 80 - Promover a imagem da escola junto da comunidade, de modo a que seja reconhecido o seu papel como parceira no desenvolvimento social e cultural 

da comunidade envolvente. 

 

 
Meta específica 27 - Melhoria das condições tecnológicas de apoio ao serviço educativo. 
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Objetivo 94 - Dinamizar a página Web do agrupamento, promovendo as diferentes atividades/iniciativas que envolvam a comunidade escolar. 

 
 

Bibliotecas 510 Literacia 3Di O LITERACIA 3Di é 

uma iniciativa da 

responsabilidade da 

Porto Editora que 

consiste num desafio 

nacional dirigido aos 

alunos dos 2.º e 3.º ciclos 

do Ensino Básico de 

todo o país. com o 

propósito de avaliarem 

as suas competências em 

quatro dimensões do 

saber: Matemática, 

Ciência, Leitura e Inglês 

- Avaliar as competências 

dos alunos inscritos em 

quatro dimensões do saber: 

Matemática, Ciência, 

Leitura e Inglês 

Interna Ed. Literária Concurso Mónica 

Ferraz 

Loureiro 

Articulação com o Projeto educativo do Agrupamento 

 
Meta específica 7 - Promoção da diferenciação pedagógica e a diversidade. 

 

Objetivo 21 - Promover, anualmente, 2 ações formativas no âmbito da inovação das práticas pedagógicas. 

Objetivo 25 - Implementar estratégias diversificadas de acordo com aprendizagens prévias, ritmos, necessidades e desempenhos individuais, de modo a aumentar o 

sucesso escolar. 

 

 
Meta específica 23 - Reforço da interação com o meio aproveitando sinergias mútuas. 

 

Objetivo 73 - Manter e implementar protocolos e parcerias com instituições e entidades de referência em áreas como o ensino, a saúde, a cultura, a ciência e o lazer. 

 
 

Bibliotecas 514 Literacia 3Di O LITERACIA 3Di é 

uma iniciativa da 

responsabilidade da 

Porto Editora que 

consiste num desafio 

nacional dirigido aos 

alunos dos 2.º e 3.º ciclos 

do Ensino Básico de 

todo o país. com o 

propósito de avaliarem 

- Avaliar as competências 

dos alunos inscritos em 

quatro dimensões do saber: 

Matemática, Ciência, 

Leitura e Inglês 

Saída Ed. Literária Concurso Mónica 

Ferraz 

Loureiro 

http://paa.pt/gestao/ver2.asp?ref=510
http://paa.pt/gestao/ver2.asp?ref=514
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as suas competências em 

quatro dimensões do 

saber: Matemática, 

Ciência, Leitura e Inglês 

Articulação com o Projeto educativo do Agrupamento 

 
Meta específica 7 - Promoção da diferenciação pedagógica e a diversidade. 

 

Objetivo 21 - Promover, anualmente, 2 ações formativas no âmbito da inovação das práticas pedagógicas. 

 

 
Meta específica 23 - Reforço da interação com o meio aproveitando sinergias mútuas. 

 

Objetivo 73 - Manter e implementar protocolos e parcerias com instituições e entidades de referência em áreas como o ensino, a saúde, a cultura, a ciência e o lazer. 

 
 

Bibliotecas 534 " Explorando a 

biblioteca" - alunos e 

docentes do 7º e 8º 

anos vêm à biblioteca 

para uma sessão com a 

contadora de Histórias 

Excelentes, Ana 

Esteves que apresenta 

a obra emblemática 

"Meu Pá de Laranja 

Lima", de José Mauro 

de Vasconcelos. 

Comemoração do mês 

internacional das 

bibliotecas escolares 

(MIBE) 

Fomentar o gosto pela 

leitura e pelos livros. 

Interna Ed. Literária Comemoração Mónica 

Ferraz 

Loureiro 

Articulação com o Projeto educativo do Agrupamento 

 
Meta específica 5 - Promoção do trabalho cooperativo dos docentes. 

 

Objetivo 17 - Promover, anualmente, 20% de atividades de articulação intra e/ou inter departamental, incluídas no Plano Anual de Atividades. 

 

 
Meta específica 7 - Promoção da diferenciação pedagógica e a diversidade. 

 

Objetivo 25 - Implementar estratégias diversificadas de acordo com aprendizagens prévias, ritmos, necessidades e desempenhos individuais, de modo a aumentar o 

sucesso escolar. 

Objetivo 26 - Integrar os diferentes saberes dando significado às aprendizagens realizadas, através do desenvolvimento de abordagens interdisciplinares e da 

http://paa.pt/gestao/ver2.asp?ref=534
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articulação dos conteúdos disciplinares. 

 

 
Meta específica 9 - Promoção de práticas de metodologias ativas e experimentais. 

 

Objetivo 31 - Dinamizar atividades que promovam o desenvolvimento do espírito crítico, da curiosidade e da literacia científicas. 

Objetivo 33 - Dinamizar iniciativas, visitas de estudo e exposições, que contribuam para o enriquecimento cultural/artístico dos alunos. 

 

 
Meta específica 24 - Aumento do envolvimento no percurso escolar por parte dos alunos e dos pais e encarregados de educação. 

 

Objetivo 80 - Promover a imagem da escola junto da comunidade, de modo a que seja reconhecido o seu papel como parceira no desenvolvimento social e cultural 

da comunidade envolvente. 

 
 

Bibliotecas 535 " Explorando a 

biblioteca" - alunos e 

docentes do 5º ao 6º 

assistem à 

apresentação da obra 

"Uma gota cansada" 

da autora Paula 

Queirós, pela 

companhia Teatro às 3 

pancadas. 

Comemoração do mês 

internacional das 

bibliotecas escolares 

(MIBE) 

Estimular o gosto pela 

leitura e pelos livros. 

Desenvolver o sentido 

estético e criativo. 

Interna Ed. Literária Comemoração Mónica 

Ferraz 

Loureiro 

Articulação com o Projeto educativo do Agrupamento 

 
Meta específica 5 - Promoção do trabalho cooperativo dos docentes. 

 

Objetivo 17 - Promover, anualmente, 20% de atividades de articulação intra e/ou inter departamental, incluídas no Plano Anual de Atividades. 

 

 
Meta específica 7 - Promoção da diferenciação pedagógica e a diversidade. 

 

Objetivo 25 - Implementar estratégias diversificadas de acordo com aprendizagens prévias, ritmos, necessidades e desempenhos individuais, de modo a aumentar o 

sucesso escolar. 

Objetivo 26 - Integrar os diferentes saberes dando significado às aprendizagens realizadas, através do desenvolvimento de abordagens interdisciplinares e da 

articulação dos conteúdos disciplinares. 

 

 

http://paa.pt/gestao/ver2.asp?ref=535
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Meta específica 9 - Promoção de práticas de metodologias ativas e experimentais. 

 

Objetivo 31 - Dinamizar atividades que promovam o desenvolvimento do espírito crítico, da curiosidade e da literacia científicas. 

Objetivo 33 - Dinamizar iniciativas, visitas de estudo e exposições, que contribuam para o enriquecimento cultural/artístico dos alunos. 

 

 
Meta específica 24 - Aumento do envolvimento no percurso escolar por parte dos alunos e dos pais e encarregados de educação. 

 

Objetivo 80 - Promover a imagem da escola junto da comunidade, de modo a que seja reconhecido o seu papel como parceira no desenvolvimento social e cultural 

da comunidade envolvente. 

 
 

Bibliotecas 536 " Explorando a 

biblioteca" - alunos e 

docentes do 1º ao 

4ºanos - apresentação 

da obra "A menina 

Catita" da autora Ana 

Camarez na EB 1 de 

Querelêdo. 

Comemoração do mês 

internacional das 

bibliotecas escolares 

(MIBE) 

Incentivar o gosto pela 

leitura e pelos livros. 

Desenvolver a capacidade 

de atenção e concentração. 

Interna Ed. Literária Comemoração Mónica 

Ferraz 

Loureiro 

Articulação com o Projeto educativo do Agrupamento 

 
Meta específica 5 - Promoção do trabalho cooperativo dos docentes. 

 

Objetivo 17 - Promover, anualmente, 20% de atividades de articulação intra e/ou inter departamental, incluídas no Plano Anual de Atividades. 

 

 
Meta específica 7 - Promoção da diferenciação pedagógica e a diversidade. 

 

Objetivo 25 - Implementar estratégias diversificadas de acordo com aprendizagens prévias, ritmos, necessidades e desempenhos individuais, de modo a aumentar o 

sucesso escolar. 

Objetivo 26 - Integrar os diferentes saberes dando significado às aprendizagens realizadas, através do desenvolvimento de abordagens interdisciplinares e da 

articulação dos conteúdos disciplinares. 

 

 
Meta específica 9 - Promoção de práticas de metodologias ativas e experimentais. 

 

Objetivo 31 - Dinamizar atividades que promovam o desenvolvimento do espírito crítico, da curiosidade e da literacia científicas. 

Objetivo 33 - Dinamizar iniciativas, visitas de estudo e exposições, que contribuam para o enriquecimento cultural/artístico dos alunos. 

 

http://paa.pt/gestao/ver2.asp?ref=536


Página 360 de 451 

 
Meta específica 24 - Aumento do envolvimento no percurso escolar por parte dos alunos e dos pais e encarregados de educação. 

 

Objetivo 80 - Promover a imagem da escola junto da comunidade, de modo a que seja reconhecido o seu papel como parceira no desenvolvimento social e cultural 

da comunidade envolvente. 

 
 

Bibliotecas 590 English Book Fair Os alunos poderão 

visitar uma feira do livro 

com livros em inglês 

adequados ao seu nível 

etário. A atividade será 

enriquecida com a 

exposição de trabalhos 

realizados pelos alunos 

ao longo do ano, 

relacionados com as 

leituras efetuadas, quer 

em casa, quer em 

contexto de sala de aula. 

Ouvir ler e ler obras de 

literatura e textos de língua 

inglesa. Desenvolver o 

gosto pelo livro. 

Desenvolver o gosto pela 

língua inglesa. Incentivar o 

gosto pela leitura por lazer 

e como complemento das 

aprendizagens. Aperfeiçoar 

o domínio da comunicação 

oral e escrita. Facilitar o 

acesso a livros em inglês 

para todos os níveis e 

idades. Divulgar trabalhos 

realizados no âmbito da 

leitura ao longo do ano 

letivo. 

Interna Ed. Literária Feira Vera Luísa 

Lopes 

Martins 

Articulação com o Projeto educativo do Agrupamento 

 
Meta específica 2 - Melhoria dos resultados escolares dos alunos. 

 

Objetivo 3 - Melhorar a taxa de transição no 4º ano, superando a média nacional. 

 

 
Meta específica 5 - Promoção do trabalho cooperativo dos docentes. 

 

Objetivo 17 - Promover, anualmente, 20% de atividades de articulação intra e/ou inter departamental, incluídas no Plano Anual de Atividades. 

 

 
Meta específica 7 - Promoção da diferenciação pedagógica e a diversidade. 

 

Objetivo 25 - Implementar estratégias diversificadas de acordo com aprendizagens prévias, ritmos, necessidades e desempenhos individuais, de modo a aumentar o 

sucesso escolar. 

http://paa.pt/gestao/ver2.asp?ref=590
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Objetivo 26 - Integrar os diferentes saberes dando significado às aprendizagens realizadas, através do desenvolvimento de abordagens interdisciplinares e da 

articulação dos conteúdos disciplinares. 

 

 
Meta específica 9 - Promoção de práticas de metodologias ativas e experimentais. 

 

Objetivo 31 - Dinamizar atividades que promovam o desenvolvimento do espírito crítico, da curiosidade e da literacia científicas. 

Objetivo 32 - Dinamizar atividades que conduzam à consolidação e/ou à ampliação de conhecimentos científicos, tornando os conteúdos programáticos mais 

significativos. 

Objetivo 33 - Dinamizar iniciativas, visitas de estudo e exposições, que contribuam para o enriquecimento cultural/artístico dos alunos. 

Objetivo 34 - Valorizar as várias aprendizagens e vivências dos alunos realizadas em diversos contextos, integrando-as na sala de aula. 

Objetivo 35 - Desenvolver e divulgar aspetos culturais e civilizacionais das línguas estrangeiras. 

 

 
Meta específica 10 - Valorização da Arte e o Desporto na educação e ensino. 

 

Objetivo 39 - Promover a intervenção artística na comunidade escolar. 

 

 
Meta específica 23 - Reforço da interação com o meio aproveitando sinergias mútuas. 

 

Objetivo 75 - Estabelecer parcerias de cooperação com diversas entidades da comunidade em projetos partilhados. 

 

 
Meta específica 24 - Aumento do envolvimento no percurso escolar por parte dos alunos e dos pais e encarregados de educação. 

 

Objetivo 80 - Promover a imagem da escola junto da comunidade, de modo a que seja reconhecido o seu papel como parceira no desenvolvimento social e cultural 

da comunidade envolvente. 

 

 
Meta específica 26 - Melhoria do ambiente escolar, dentro e fora das salas de aula. 

 

Objetivo 90 - Organizar atividades promotoras de um ambiente escolar mais inclusivo. 

Objetivo 91 - Desenvolver projetos/iniciativas que contribuam para a melhoria e valorização dos espaços escolares. 

 

 
Meta específica 27 - Melhoria das condições tecnológicas de apoio ao serviço educativo. 

 

Objetivo 94 - Dinamizar a página Web do agrupamento, promovendo as diferentes atividades/iniciativas que envolvam a comunidade escolar. 
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Bibliotecas 715 Assertividade e auto-

estima. 

Palestra sobre 

assertividade e auto-

estima. Aprender a dizer 

"não", cuidar de si 

próprio , respeito e 

aceitação são conceitos a 

desenvolver diariamente, 

mas como? 

Fomentar valores de 

aceitação e limites pessoais 

saudáveis. 

Interna Ed. Literária Palestra Mónica 

Ferraz 

Loureiro 

Articulação com o Projeto educativo do Agrupamento 

 
Meta específica 7 - Promoção da diferenciação pedagógica e a diversidade. 

 

Objetivo 26 - Integrar os diferentes saberes dando significado às aprendizagens realizadas, através do desenvolvimento de abordagens interdisciplinares e da 

articulação dos conteúdos disciplinares. 

 

 
Meta específica 9 - Promoção de práticas de metodologias ativas e experimentais. 

 

Objetivo 33 - Dinamizar iniciativas, visitas de estudo e exposições, que contribuam para o enriquecimento cultural/artístico dos alunos. 

Objetivo 34 - Valorizar as várias aprendizagens e vivências dos alunos realizadas em diversos contextos, integrando-as na sala de aula. 

 

 
Meta específica 10 - Valorização da Arte e o Desporto na educação e ensino. 

 

Objetivo 40 - Valorizar as Atividades Extra Curriculares nos vários ciclos de ensino. 

 

 
Meta específica 20 - Promoção de valores de solidariedade. 

 

Objetivo 62 - Integrar, na planificação de cada grupo/turma, uma ação anual de melhoria de qualidade da comunidade educativa, que valorize comportamentos 

cívicos. 

Objetivo 64 - Promover uma cultura de abertura ao meio local e ao mundo, alicerçada numa educação para a paz, solidariedade, saúde e ambiente. 

 

 
Meta específica 24 - Aumento do envolvimento no percurso escolar por parte dos alunos e dos pais e encarregados de educação. 

 

Objetivo 80 - Promover a imagem da escola junto da comunidade, de modo a que seja reconhecido o seu papel como parceira no desenvolvimento social e cultural 

da comunidade envolvente. 

 

http://paa.pt/gestao/ver2.asp?ref=715
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Meta específica 27 - Melhoria das condições tecnológicas de apoio ao serviço educativo. 

 

Objetivo 94 - Dinamizar a página Web do agrupamento, promovendo as diferentes atividades/iniciativas que envolvam a comunidade escolar. 

 
 

Departamento 

de Formação 

577 Ação de formação: 

"Gestão da 

Indisciplina no 

Contexto Escolar". 

Ação de formação no 

âmbito da indisciplina no 

contexto escolar, para 

assistentes operacionais, 

com a duração de 2 

horas. Será realizada 

uma ação na Escola 

Básica e Secundária de 

Coronado e Castro e 

outra ação na Escola 

Básica do Castro. 

No final da formação os 

formandos deverão: 

Compreender o papel dos 

assistentes operacionais no 

desenvolvimento das 

crianças e adolescentes; 

Desenvolver estratégias que 

promovam a adaptação e 

integração dos alunos ao 

contexto escolar; Identificar 

as atitudes e as ações a 

desenvolver na melhoria da 

gestão da indisciplina em 

contexto escolar; 

Desenvolver competências 

de comunicação e 

relacionamento interpessoal 

em contexto escolar. 

Interna Desenvolvimento 

pessoal e 

profissional 

Formação 

contínua 

Ana Paula de 

Azevedo 

Bastos 

Articulação com o Projeto educativo do Agrupamento 

 
Meta específica 19 - Desenvolver uma cultura de intervenção nos espaços escolares. 

 

Objetivo 58 - Reduzir em 20% as ocorrências que envolvem danos dos espaços escolares. 

 

 
Meta específica 20 - Promoção de valores de solidariedade. 

 

Objetivo 64 - Promover uma cultura de abertura ao meio local e ao mundo, alicerçada numa educação para a paz, solidariedade, saúde e ambiente. 

 

 
Meta específica 25 - Melhoria de condições para o desenvolvimento do trabalho a todos os agentes educativos. 

 

Objetivo 82 - Elaborar o plano de formação de pessoal não docente de acordo com as necessidades identificadas. 

Objetivo 87 - Criar espaço aberto para sugestões/críticas. 

http://paa.pt/gestao/ver2.asp?ref=577


Página 364 de 451 

 

 
Meta específica 26 - Melhoria do ambiente escolar, dentro e fora das salas de aula. 

 

Objetivo 89 - Diminuir, em 10%, as situações de violência em ambiente escolar. 

Objetivo 90 - Organizar atividades promotoras de um ambiente escolar mais inclusivo. 

 
 

Departamento 

de Formação 

578 Ação de formação: 

"Práticas de 

Acolhimento” . 

Ação de formação no 

âmbito das práticas de 

acolhimento no contexto 

escolar, para assistentes 

operacionais do 

agrupamento, com a 

duração de 2 horas. Será 

realizada uma ação na 

Escola Básica e 

Secundária de Coronado 

e Castro e outra ação na 

Escola Básica do Castro. 

No final da formação os 

formandos deverão: 

Compreender o papel dos 

assistentes operacionais; 

Desenvolver estratégias que 

promovam a adaptação e 

integração dos alunos ao 

contexto escolar; 

Desenvolver competências 

de comunicação e 

relacionamento interpessoal 

no contexto escolar. 

Identificar as atitudes e 

posturas profissionais 

adequadas à sua função. 

Interna Desenvolvimento 

pessoal e 

profissional 

Formação 

contínua 

Ana Paula de 

Azevedo 

Bastos 

Articulação com o Projeto educativo do Agrupamento 

 
Meta específica 19 - Desenvolver uma cultura de intervenção nos espaços escolares. 

 

Objetivo 58 - Reduzir em 20% as ocorrências que envolvem danos dos espaços escolares. 

 

 
Meta específica 20 - Promoção de valores de solidariedade. 

 

Objetivo 64 - Promover uma cultura de abertura ao meio local e ao mundo, alicerçada numa educação para a paz, solidariedade, saúde e ambiente. 

 

 
Meta específica 25 - Melhoria de condições para o desenvolvimento do trabalho a todos os agentes educativos. 

 

Objetivo 82 - Elaborar o plano de formação de pessoal não docente de acordo com as necessidades identificadas. 

Objetivo 87 - Criar espaço aberto para sugestões/críticas. 
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Meta específica 26 - Melhoria do ambiente escolar, dentro e fora das salas de aula. 

 

Objetivo 89 - Diminuir, em 10%, as situações de violência em ambiente escolar. 

Objetivo 90 - Organizar atividades promotoras de um ambiente escolar mais inclusivo. 

 
 

Departamento 

de Formação 

579 Ação de formação: 

"Noções básicas do 

desenvolvimento da 

criança". 

Ação de formação no 

âmbito do 

desenvolvimento da 

criança e problemáticas 

mais comuns em idade 

escolar, para assistentes 

operacionais do 

agrupamento, com a 

duração de 2 horas. Será 

realizada uma ação na 

Escola Básica e 

Secundária de Coronado 

e Castro e outra ação na 

Escola Básica do Castro. 

No final da formação os 

formandos deverão: 

Compreender o papel dos 

assistentes operacionais no 

desenvolvimento das 

crianças e adolescentes; 

Compreender o conceito e 

as fases do 

desenvolvimento infantil; 

Conhecer as problemáticas 

mais comuns no contexto 

escolar. 

Interna Desenvolvimento 

pessoal e 

profissional 

Formação 

contínua 

Ana Paula de 

Azevedo 

Bastos 

Articulação com o Projeto educativo do Agrupamento 

 
Meta específica 19 - Desenvolver uma cultura de intervenção nos espaços escolares. 

 

Objetivo 58 - Reduzir em 20% as ocorrências que envolvem danos dos espaços escolares. 

 

 
Meta específica 20 - Promoção de valores de solidariedade. 

 

Objetivo 64 - Promover uma cultura de abertura ao meio local e ao mundo, alicerçada numa educação para a paz, solidariedade, saúde e ambiente. 

 

 
Meta específica 25 - Melhoria de condições para o desenvolvimento do trabalho a todos os agentes educativos. 

 

Objetivo 82 - Elaborar o plano de formação de pessoal não docente de acordo com as necessidades identificadas. 

Objetivo 87 - Criar espaço aberto para sugestões/críticas. 

 

 
Meta específica 26 - Melhoria do ambiente escolar, dentro e fora das salas de aula. 

http://paa.pt/gestao/ver2.asp?ref=579
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Objetivo 89 - Diminuir, em 10%, as situações de violência em ambiente escolar. 

Objetivo 90 - Organizar atividades promotoras de um ambiente escolar mais inclusivo. 

 
 

Departamento 

de Formação 

632 Ação de formação: 

"Gestão da 

Indisciplina em 

Contexto Escolar". 

Ação de formação no 

âmbito da comunicação 

e gestão da indisciplina 

no contexto escolar, 

destinada os assistentes 

operacionais da Escola 

Básica e Secundária de 

Coronado e Castro. A 

ação de formação será 

realizada pelo Serviço de 

Psicologia e Orientação 

Vocacional, terá a 

duração de 3 horas e será 

realizada na Escola 

Básica e Secundária de 

Coronado e Castro. 

No final da formação os 

assistentes operacionais 

deverão: compreender o seu 

papel no desenvolvimento 

das crianças, adolescentes e 

jovens; Desenvolver 

estratégias que promovam a 

adaptação e integração dos 

alunos ao contexto escolar; 

Desenvolver estratégias 

coerentes e eficazes de 

gestão da indisciplina em 

contexto escolar, com 

respeito pelos valores da 

integridade, imparcialidade 

e igualdade; Desenvolver 

competências de 

comunicação e 

relacionamento interpessoal 

assertivas; Desenvolver a 

capacidade para integrar no 

exercício da sua atividade 

profissional os valores 

éticos e deontológicos do 

serviço público em que 

estão inseridos, prestando 

um serviço de qualidade 

orientado para a promoção 

da disciplina e do sucesso 

educativo. 

Interna Desenvolvimento 

pessoal e 

profissional 

Formação 

contínua 

Ana Paula de 

Azevedo 

Bastos 

Articulação com o Projeto educativo do Agrupamento 

 
Meta específica 19 - Desenvolver uma cultura de intervenção nos espaços escolares. 

 

Objetivo 58 - Reduzir em 20% as ocorrências que envolvem danos dos espaços escolares. 
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Meta específica 20 - Promoção de valores de solidariedade. 

 

Objetivo 64 - Promover uma cultura de abertura ao meio local e ao mundo, alicerçada numa educação para a paz, solidariedade, saúde e ambiente. 

 

 
Meta específica 25 - Melhoria de condições para o desenvolvimento do trabalho a todos os agentes educativos. 

 

Objetivo 82 - Elaborar o plano de formação de pessoal não docente de acordo com as necessidades identificadas. 

Objetivo 87 - Criar espaço aberto para sugestões/críticas. 

 

 
Meta específica 26 - Melhoria do ambiente escolar, dentro e fora das salas de aula. 

 

Objetivo 89 - Diminuir, em 10%, as situações de violência em ambiente escolar. 

Objetivo 90 - Organizar atividades promotoras de um ambiente escolar mais inclusivo. 

 
 

Departamento 

de Formação 

741 Ação de formação: 

"Gestão da 

Indisciplina em 

Contexto Escolar". 

Ação de formação no 

âmbito da comunicação 

e gestão da indisciplina 

no contexto escolar, 

destinada os assistentes 

operacionais da Escola 

Básica do Castro. A ação 

de formação será 

realizada pelo Serviço de 

Psicologia e Orientação 

Vocacional, terá a 

duração de 3 horas e será 

realizada na Escola 

Básica do Castro. 

No final da formação os 

assistentes operacionais 

deverão: compreender o seu 

papel no desenvolvimento 

das crianças, adolescentes e 

jovens; Desenvolver 

estratégias que promovam a 

adaptação e integração dos 

alunos ao contexto escolar; 

Desenvolver estratégias 

coerentes e eficazes de 

gestão da indisciplina em 

contexto escolar, com 

respeito pelos valores da 

integridade, imparcialidade 

e igualdade; Desenvolver 

competências de 

comunicação e 

relacionamento interpessoal 

assertivas; Desenvolver a 

capacidade para integrar no 

exercício da sua atividade 

profissional os valores 

Interna Desenvolvimento 

pessoal e 

profissional 

Formação 

contínua 

Ana Paula de 

Azevedo 

Bastos 

http://paa.pt/gestao/ver2.asp?ref=741
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éticos e deontológicos do 

serviço público em que 

estão inseridos, prestando 

um serviço de qualidade 

orientado para a promoção 

da disciplina e do sucesso 

educativo. 

Articulação com o Projeto educativo do Agrupamento 

 
Meta específica 19 - Desenvolver uma cultura de intervenção nos espaços escolares. 

 

Objetivo 58 - Reduzir em 20% as ocorrências que envolvem danos dos espaços escolares. 

 

 
Meta específica 20 - Promoção de valores de solidariedade. 

 

Objetivo 64 - Promover uma cultura de abertura ao meio local e ao mundo, alicerçada numa educação para a paz, solidariedade, saúde e ambiente. 

 

 
Meta específica 25 - Melhoria de condições para o desenvolvimento do trabalho a todos os agentes educativos. 

 

Objetivo 82 - Elaborar o plano de formação de pessoal não docente de acordo com as necessidades identificadas. 

Objetivo 87 - Criar espaço aberto para sugestões/críticas. 

 

 
Meta específica 26 - Melhoria do ambiente escolar, dentro e fora das salas de aula. 

 

Objetivo 89 - Diminuir, em 10%, as situações de violência em ambiente escolar. 

Objetivo 90 - Organizar atividades promotoras de um ambiente escolar mais inclusivo. 

 
 

Departamento 

de Formação 

742 Ação de formação: 

"Gestão da 

Indisciplina no 

Contexto Escolar", ao 

nível do 1º ciclo e pré-

escolar. 

Ação de formação no 

âmbito da comunicação 

e gestão da indisciplina 

no contexto escolar, 

destinada os assistentes 

operacionais das Escolas 

Básicas e Jardins de 

Infância do 

Agrupamento. A ação de 

No final da formação os 

assistentes operacionais 

deverão: compreender o seu 

papel no desenvolvimento 

das crianças, adolescentes e 

jovens; Desenvolver 

estratégias que promovam a 

adaptação e integração dos 

alunos ao contexto escolar; 

Interna Desenvolvimento 

pessoal e 

profissional 

Formação 

contínua 

Ana Paula de 

Azevedo 

Bastos 

http://paa.pt/gestao/ver2.asp?ref=742
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formação será realizada 

pelo Serviço de 

Psicologia e Orientação 

Vocacional, terá a 

duração de 3 horas e será 

realizada na Escola 

Básica e Secundária de 

Coronado e Castro. 

Desenvolver estratégias 

coerentes e eficazes de 

gestão da indisciplina em 

contexto escolar, com 

respeito pelos valores da 

integridade, imparcialidade 

e igualdade; Desenvolver 

competências de 

comunicação e 

relacionamento interpessoal 

assertivas; Desenvolver a 

capacidade para integrar no 

exercício da sua atividade 

profissional os valores 

éticos e deontológicos do 

serviço público em que 

estão inseridos, prestando 

um serviço de qualidade 

orientado para a promoção 

da disciplina e do sucesso 

educativo. 

Articulação com o Projeto educativo do Agrupamento 

 
Meta específica 19 - Desenvolver uma cultura de intervenção nos espaços escolares. 

 

Objetivo 58 - Reduzir em 20% as ocorrências que envolvem danos dos espaços escolares. 

 

 
Meta específica 20 - Promoção de valores de solidariedade. 

 

Objetivo 64 - Promover uma cultura de abertura ao meio local e ao mundo, alicerçada numa educação para a paz, solidariedade, saúde e ambiente. 

 

 
Meta específica 25 - Melhoria de condições para o desenvolvimento do trabalho a todos os agentes educativos. 

 

Objetivo 82 - Elaborar o plano de formação de pessoal não docente de acordo com as necessidades identificadas. 

Objetivo 87 - Criar espaço aberto para sugestões/críticas. 

 

 
Meta específica 26 - Melhoria do ambiente escolar, dentro e fora das salas de aula. 
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Objetivo 89 - Diminuir, em 10%, as situações de violência em ambiente escolar. 

Objetivo 90 - Organizar atividades promotoras de um ambiente escolar mais inclusivo. 

 
 

Programa de 

Educação 

para a Saúde 

421 Dia Mundial da 

Alimentação 

As crianças/alunos vão 

vivenciar este dia com 

tarefas relacionadas com 

a temática da 

alimentação saudável. 

Vão aprender canções , 

fazer poemas e 

rimas,explorar histórias, 

partilhando entre si os 

conhecimentos que já 

possuem e adquirindo 

novos saberes. 

- Sensibilizar para a 

importância da alimentação 

na saúde; - Promover a 

partilha de conhecimentos 

entre toda a comunidade 

escolar acerca do tema. 

Interna Ed. Para a saúde Comemoração Maria Alice 

Ribeiro da 

Cunha da 

Silva Vieira 

Articulação com o Projeto educativo do Agrupamento 

 
Meta específica 5 - Promoção do trabalho cooperativo dos docentes. 

 

Objetivo 17 - Promover, anualmente, 20% de atividades de articulação intra e/ou inter departamental, incluídas no Plano Anual de Atividades. 

 

 
Meta específica 6 - Articulação entre ciclos. 

 

Objetivo 18 - Concretizar quatro projetos/atividades aglutinadoras que integrem o pré-escolar e/ou um ou mais ciclos e/ou secundário. 

 
 

Programa de 

Educação 

para a Saúde 

422 Dia Nacional do Não-

Fumador 

- Acção de 

sensibilização sobre os 

malefícios do tabaco 

pela equipa de Saúde 

Escolar do Centro de 

Saúde da Trofa em 

articulação com o 

agrupamento. Estas 

sessões serão para os 

oitavos anos de 

escolaridade e serão 

implementadas nas 

- Incentivar hábitos de vida 

saudável. - Prevenir para os 

malefícios do tabaco. 

Interna Ed. Para a saúde Comemoração Maria Alice 

Ribeiro da 

Cunha da 

Silva Vieira 

http://paa.pt/gestao/ver2.asp?ref=421
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escolas de Coronado e 

Castro, têm a duração de 

45 minutos. 

Articulação com o Projeto educativo do Agrupamento 

 
Meta específica 18 - Desenvolver competências nos alunos que lhes permitam escolhas informadas e seguras no campo da saúde e da sexualidade. 

 

Objetivo 57 - Implementar no mínimo três atividades no âmbito da Promoção da Educação para a Saúde e Educação Sexual, por ano letivo. 

 

 
Meta específica 23 - Reforço da interação com o meio aproveitando sinergias mútuas. 

 

Objetivo 73 - Manter e implementar protocolos e parcerias com instituições e entidades de referência em áreas como o ensino, a saúde, a cultura, a ciência e o lazer. 

 
 

Programa de 

Educação 

para a Saúde 

423 Dia Mundial da Luta 

Contra a SIDA 

Sessões de 

sensibilização para as 

turmas do 9.º ano e 

turmas CEF. 

- Alertar a comunidade 

escolar para a necessidade 

de prevenção e de 

precaução contra o vírus da 

SIDA, que ataca o sistema 

sanguíneo e o sistema 

imunológico do indivíduo. 

Interna Ed. Para a saúde Comemoração Maria Alice 

Ribeiro da 

Cunha da 

Silva Vieira 

Articulação com o Projeto educativo do Agrupamento 

 
Meta específica 18 - Desenvolver competências nos alunos que lhes permitam escolhas informadas e seguras no campo da saúde e da sexualidade. 

 

Objetivo 57 - Implementar no mínimo três atividades no âmbito da Promoção da Educação para a Saúde e Educação Sexual, por ano letivo. 

 

 
Meta específica 23 - Reforço da interação com o meio aproveitando sinergias mútuas. 

 

Objetivo 73 - Manter e implementar protocolos e parcerias com instituições e entidades de referência em áreas como o ensino, a saúde, a cultura, a ciência e o lazer. 

 
 

Programa de 

Educação 

para a Saúde 

424 Dia da Saúde na 

Escola 

No Centro de Recursos 

Educativos funcionará 

um Gabinete de Saúde, 

dinamizado por uma 

equipa de enfermeiras do 

Centro de Saúde da 

- Sensibilizar para a 

importância de hábitos de 

vida saudável. 

Interna Ed. Para a saúde Comemoração Maria Alice 

Ribeiro da 

Cunha da 

Silva Vieira 

http://paa.pt/gestao/ver2.asp?ref=423
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Trofa. 

Articulação com o Projeto educativo do Agrupamento 

 
Meta específica 18 - Desenvolver competências nos alunos que lhes permitam escolhas informadas e seguras no campo da saúde e da sexualidade. 

 

Objetivo 57 - Implementar no mínimo três atividades no âmbito da Promoção da Educação para a Saúde e Educação Sexual, por ano letivo. 

 

 
Meta específica 23 - Reforço da interação com o meio aproveitando sinergias mútuas. 

 

Objetivo 73 - Manter e implementar protocolos e parcerias com instituições e entidades de referência em áreas como o ensino, a saúde, a cultura, a ciência e o lazer. 

 
 

Programa de 

Educação 

para a Saúde 

448 PRESSE - Formação 

de alunos 

Formação no âmbito da 

Educação para a 

Sexualidade, para todos 

os alunos do 1º, 2º e 3º 

Ciclos e Secundário. A 

formação decorre na área 

de Desenvolvimento e 

Cidadania, em cada 

turma, tendo por base o 

PRESSE - Programa de 

Educação Sexual em 

Meio Escolar. 

- Conhecer as várias 

dimensões da sexualidade; - 

Adquirir conhecimentos 

relativos à constituição e 

funcionamento dos sistemas 

sexuais feminino e 

masculino; - Conhecer a 

diversidade das expressões 

do comportamento sexual 

humano ao longo da vida e 

as suas diferenças 

individuais; - Compreender 

as transformações que 

ocorrem na 

puberdade/adolescência; - 

Conhecer os mecanismos 

da reprodução humana e da 

contracepção. 

Interna Ed. Para a saúde Formação 

contínua 

Maria 

Fernanda 

Moreira da 

Silva Santos 

Articulação com o Projeto educativo do Agrupamento 

 
Meta específica 18 - Desenvolver competências nos alunos que lhes permitam escolhas informadas e seguras no campo da saúde e da sexualidade. 

 

Objetivo 56 - Garantir que o Programa Regional de Educação Sexual em Saúde Escolar (PRESSE) é implementado efetivamente em todas as turmas. 

Objetivo 57 - Implementar no mínimo três atividades no âmbito da Promoção da Educação para a Saúde e Educação Sexual, por ano letivo. 

 

 
Meta específica 23 - Reforço da interação com o meio aproveitando sinergias mútuas. 

http://paa.pt/gestao/ver2.asp?ref=448
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Objetivo 73 - Manter e implementar protocolos e parcerias com instituições e entidades de referência em áreas como o ensino, a saúde, a cultura, a ciência e o lazer. 

 
 

Clube de 

Desporto 

Escolar 

18 Dia Europeu do 

Desporto Escolar 

A comemoração do Dia 

Europeu do Desporto 

Escolar terá duas 

atividades distintas: uma 

caminhada no interior da 

escola e uma 

apresentação dos 

grupos/equipa do Clube 

do Desporto Escolar do 

Agrupamento, em Castro 

e em Coronado e Castro. 

- Comemorar o Dia 

Europeu do Desporto 

Escolar; - Incentivar a 

prática da atividade física 

regular. 

Interna Ed. Desportiva Formação 

Prática/Desportiva 

Abel Paulo 

Pinto de 

Sousa Leite 

Articulação com o Projeto educativo do Agrupamento 

 
Meta específica 10 - Valorização da Arte e o Desporto na educação e ensino. 

 

Objetivo 38 - Manter a taxa de adesão acima dos 80%, em cada atividade do Clube do Desporto Escolar, tendo por referência o número de participações do ano 

letivo imediatamente anterior. 

 

 
Meta específica 24 - Aumento do envolvimento no percurso escolar por parte dos alunos e dos pais e encarregados de educação. 

 

Objetivo 79 - Promover momentos de encontro da comunidade que criem e reforcem elos entre os seus membros. 

 
 

Clube da 

Proteção 

Civil e 

Ambiente 

63 Exercício de 

Evacuação 

O Exercício de 

Evacuação é o abandono 

de todos os alunos, 

funcionários e 

professores do seu local 

de trabalho e reuni-los 

num local pré-definido, 

de forma rápida e segura, 

cumprindo plenamente 

as regras do Plano de 

Evacuação Geral da 

Escola. 

Desenvolver e reforçar uma 

cultura de segurança, 

promovendo uma cidadania 

ativa e participativa. 

Promover atitudes e 

comportamentos adequados 

em situações de 

emergência. 

Interna Ed. Social Formação 

contínua 

Maria de 

Lurdes 

Ribeiro dos 

Santos 

Articulação com o Projeto educativo do Agrupamento 

http://paa.pt/gestao/ver2.asp?ref=18
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Meta específica 5 - Promoção do trabalho cooperativo dos docentes. 

 

Objetivo 17 - Promover, anualmente, 20% de atividades de articulação intra e/ou inter departamental, incluídas no Plano Anual de Atividades. 

 

 
Meta específica 9 - Promoção de práticas de metodologias ativas e experimentais. 

 

Objetivo 32 - Dinamizar atividades que conduzam à consolidação e/ou à ampliação de conhecimentos científicos, tornando os conteúdos programáticos mais 

significativos. 

 
 

Clube de 

Desporto 

Escolar 

100 Corta Mato Distrital Esta atividade está 

destinada aos 6 (seis) 

melhores alunos, por 

escalão/sexo, apurados 

do Corta Mato Escolar. 

Estes alunos irão 

participar numa 

competição de Atletismo 

com outros colegas das 

Escolas do Distrito do 

Porto. As distâncias a 

percorrer serão 

adequadas aos diferentes 

escalões/sexos. 

- Proporcionar aos alunos o 

vivenciar de uma 

competição desportiva. - 

Aplicar os conhecimentos 

adquiridos ao longo da 

Unidade Didática de 

Atletismo. - 

Experimentar/utilizar os 

recursos físicos existentes 

no Distrito, promovendo 

respeito quer ambiental 

quer cultural, pelo 

património local. - 

Conviver de forma salutar, 

promovendo o espírito 

desportivo, com colegas das 

outras Escolas do Distrito 

do Porto. 

Saída Ed. Desportiva Formação 

Prática/Desportiva 

Marcela 

Leopoldina 

Rodrigues 

Peixoto 

Articulação com o Projeto educativo do Agrupamento 

 
Meta específica 10 - Valorização da Arte e o Desporto na educação e ensino. 

 

Objetivo 38 - Manter a taxa de adesão acima dos 80%, em cada atividade do Clube do Desporto Escolar, tendo por referência o número de participações do ano 

letivo imediatamente anterior. 

 

 
Meta específica 24 - Aumento do envolvimento no percurso escolar por parte dos alunos e dos pais e encarregados de educação. 

 

http://paa.pt/gestao/ver2.asp?ref=100
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Objetivo 79 - Promover momentos de encontro da comunidade que criem e reforcem elos entre os seus membros. 

 
 

Clube de 

Desporto 

Escolar 

101 Voleibol Iniciados 

Femininos 

Atividade 

Interna/Externa do Clube 

de Desporto Escolar, na 

modalidade de Voleibol, 

Escalão Iniciados 

Femininos. 

Aumentar as oportunidades 

de prática desportiva de 

qualidade, na modalidade 

de Voleibol. Fomentar a 

prática de desporto na 

comunidade escolar. 

Promover a atividade 

desportiva (Voleibol), na 

comunidade escolar. 

Motivar os alunos para a 

prática de atividade 

desportiva. Desenvolver o 

espirito de grupo e de 

cooperação no grupo de 

Voleibol. 

Saída Ed. Desportiva Formação 

Prática/Desportiva 

Marcela 

Leopoldina 

Rodrigues 

Peixoto 

Articulação com o Projeto educativo do Agrupamento 

 
Meta específica 10 - Valorização da Arte e o Desporto na educação e ensino. 

 

Objetivo 38 - Manter a taxa de adesão acima dos 80%, em cada atividade do Clube do Desporto Escolar, tendo por referência o número de participações do ano 

letivo imediatamente anterior. 

 

 
Meta específica 24 - Aumento do envolvimento no percurso escolar por parte dos alunos e dos pais e encarregados de educação. 

 

Objetivo 79 - Promover momentos de encontro da comunidade que criem e reforcem elos entre os seus membros. 

 
 

Clube de 

Desporto 

Escolar 

102 Futsal Masculino - 

Iniciado 

Esta atividade destina-se 

aos alunos que se 

queiram inscrever 

(carácter facultativo), 

tendo por referência o 

escalão de iniciados 

(2004/2005), podendo 

ainda serem inscritos 

alunos nascidos em 

2006. Para além dos 

- Proporcionar aos alunos o 

vivenciar de uma 

competição desportiva, no 

âmbito do Futsal. - Formar 

mais e melhores 

praticantes. - Conviver de 

forma salutar, relevando o 

espírito desportivo, com 

colegas das outras Escolas 

do Distrito do Porto. 

Saída Ed. Desportiva Formação 

Prática/Desportiva 

Ricardo 

António 

Saldanha de 

Oliveira 

http://paa.pt/gestao/ver2.asp?ref=101
http://paa.pt/gestao/ver2.asp?ref=102
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treinos semanais, esta 

atividade também vai 

proporcionar uma 

competição formal (5x5) 

com outras escolas do 

Distrito do Porto, em 

alguns sábados deste ano 

letivo. 

Articulação com o Projeto educativo do Agrupamento 

 
Meta específica 10 - Valorização da Arte e o Desporto na educação e ensino. 

 

Objetivo 38 - Manter a taxa de adesão acima dos 80%, em cada atividade do Clube do Desporto Escolar, tendo por referência o número de participações do ano 

letivo imediatamente anterior. 

 

 
Meta específica 24 - Aumento do envolvimento no percurso escolar por parte dos alunos e dos pais e encarregados de educação. 

 

Objetivo 79 - Promover momentos de encontro da comunidade que criem e reforcem elos entre os seus membros. 

 
 

Clube de 

Desporto 

Escolar 

103 Futsal Infantis B 

Misto 

Esta atividade destina-se 

aos alunos que se 

queiram inscrever 

(carácter facultativo), 

tendo por referência o 

escalão de infantis B. 

Para além dos treinos 

semanais, esta atividade 

também vai proporcionar 

uma competição formal 

(5x5) com outras escolas 

do Distrito do Porto, em 

alguns sábados deste ano 

letivo. 

- Proporcionar aos alunos o 

vivenciar de uma 

competição desportiva, no 

âmbito do Futsal. - Formar 

mais e melhores 

praticantes. - Conviver de 

forma salutar, relevando o 

espírito desportivo, com 

colegas das outras Escolas 

do Distrito do Porto. 

Interna Ed. Desportiva Formação 

Prática/Desportiva 

Fernando 

Marques 

Trindade 

Articulação com o Projeto educativo do Agrupamento 

 
Meta específica 10 - Valorização da Arte e o Desporto na educação e ensino. 

 

Objetivo 38 - Manter a taxa de adesão acima dos 80%, em cada atividade do Clube do Desporto Escolar, tendo por referência o número de participações do ano 

http://paa.pt/gestao/ver2.asp?ref=103
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letivo imediatamente anterior. 

 

 
Meta específica 24 - Aumento do envolvimento no percurso escolar por parte dos alunos e dos pais e encarregados de educação. 

 

Objetivo 79 - Promover momentos de encontro da comunidade que criem e reforcem elos entre os seus membros. 

 
 

Clube de 

Desporto 

Escolar 

104 Badminton Iniciados 

Mistos 

Esta atividade destina-se 

aos alunos que se 

queiram inscrever 

(caráter facultativo), 

tendo por referência o 

escalão de iniciados 

(2003/2004). Para além 

dos treinos semanais, 

que se realizam às 2ªs 

feiras das 16.10 às 

16.55h e às 4ªs feiras das 

12.40h às 13.25h, esta 

atividade também vai 

proporcionar uma 

competição formal (1x1 

e 2x2) com outras 

escolas do Distrito do 

Porto, em alguns 

sábados, entre as 8h00 e 

as 13.00h, deste ano 

letivo. 

- Formar mais e melhores 

praticantes. -Aumentar as 

oportunidades de prática 

desportiva de qualidade. - 

Proporcionar aos alunos a 

participação em 

competições desportivas, no 

âmbito do Badminton. - 

Promover um espírito 

desportivo e um convívio 

saudáveis com colegas das 

outras Escolas do Distrito 

do Porto. -Desenvolver o 

"fair-play", a autonomia e a 

responsabilidade, como 

jogador e como árbitro 

Interna Ed. Desportiva Formação 

Prática/Desportiva 

Aníbal Jorge 

Gonçalves 

Antunes 

Articulação com o Projeto educativo do Agrupamento 

 
Meta específica 10 - Valorização da Arte e o Desporto na educação e ensino. 

 

Objetivo 38 - Manter a taxa de adesão acima dos 80%, em cada atividade do Clube do Desporto Escolar, tendo por referência o número de participações do ano 

letivo imediatamente anterior. 

 

 
Meta específica 24 - Aumento do envolvimento no percurso escolar por parte dos alunos e dos pais e encarregados de educação. 

 

Objetivo 79 - Promover momentos de encontro da comunidade que criem e reforcem elos entre os seus membros. 

http://paa.pt/gestao/ver2.asp?ref=104
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Clube de 

Desporto 

Escolar 

105 Badminton - Infantis 

B - misto 

Esta atividade destina-se 

aos alunos que se 

queiram inscrever 

(caráter facultativo), 

tendo por referência o 

escalão de Infantis B 

2005/2006. Para além 

dos treinos semanais,que 

se realizam às 2ªs feiras 

das 12:40 às 13: 25 e às 

3ªs feiras das 11.55 às 

13.25h, esta atividade 

também vai proporcionar 

uma competição formal 

(1x1 e 2x2) com outras 

escolas do Distrito do 

Porto, em alguns 

sábados, entre as 8.00h e 

as 13.00h, deste ano 

letivo. 

- Formar mais e melhores 

praticantes. - Proporcionar 

aos alunos a participação 

em competições 

desportivas, no âmbito do 

Badminton. - Promover um 

espírito desportivo e um 

convívio saudáveis com 

colegas das outras Escolas 

do Distrito do Porto. 

Saída Ed. Desportiva Formação 

Prática/Desportiva 

Maria 

Filomena 

Pereira da 

Fonte 

Articulação com o Projeto educativo do Agrupamento 

 
Meta específica 10 - Valorização da Arte e o Desporto na educação e ensino. 

 

Objetivo 38 - Manter a taxa de adesão acima dos 80%, em cada atividade do Clube do Desporto Escolar, tendo por referência o número de participações do ano 

letivo imediatamente anterior. 

 

 
Meta específica 24 - Aumento do envolvimento no percurso escolar por parte dos alunos e dos pais e encarregados de educação. 

 

Objetivo 79 - Promover momentos de encontro da comunidade que criem e reforcem elos entre os seus membros. 

 
 

Clube de 

Teatro 

115 "Auto de Mofina 

Mendes". 

Representação da 

adaptação da peça de Gil 

Vicente, em verso, pelos 

alunos do clube de 

teatro. 

Promover o sucesso escolar 

e o maior envolvimento das 

crianças e jovens no 

processo de aprendizagem e 

formação; ter maior 

interesse e acesso à cultura, 

Interna Ed. Literária Projeto Maria Teresa 

Crespo 

Pereira Dias 

Moreira 

Trindade 

http://paa.pt/gestao/ver2.asp?ref=105
http://paa.pt/gestao/ver2.asp?ref=115
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promover um pensamento 

artístico e social mais 

profundo, que estará na 

base do desenvolvimento de 

qualquer sociedade e 

região.; melhorar em, pelo 

menos, 10% dos resultados 

escolares, nomeadamente 

ao nível do português, nos 

diferentes ciclos do ensino 

básico. 

Articulação com o Projeto educativo do Agrupamento 

 
Meta específica 10 - Valorização da Arte e o Desporto na educação e ensino. 

 

Objetivo 36 - Dinamizar o Núcleo de Teatro do Agrupamento. 

Objetivo 39 - Promover a intervenção artística na comunidade escolar. 

 

 
Meta específica 20 - Promoção de valores de solidariedade. 

 

Objetivo 63 - Concretizar projetos promotores de solidariedade face à diferença. 

Objetivo 64 - Promover uma cultura de abertura ao meio local e ao mundo, alicerçada numa educação para a paz, solidariedade, saúde e ambiente. 

 
 

Clube da 

Proteção 

Civil e 

Ambiente 

135 Exercício de 

Evacuação - Plano de 

Emergência 

O Exercício de 

Evacuação é o abandono 

de todos os alunos, 

funcionários e 

professores do seu local 

de trabalho e reuni-los 

num local pré-definido, 

de forma rápida e segura, 

cumprindo plenamente 

as regras de Plano de 

Evacuação Geral da 

Escola. 

Desenvolver e reforçar uma 

cultura de segurança, 

promovendo uma cidadania 

ativa e participativa. 

Promover atitudes e 

comportamentos adequados 

em situações de 

emergência. 

Interna Ed. Social Formação 

contínua 

Orquídea 

Matos 

Articulação com o Projeto educativo do Agrupamento 

 
Meta específica 5 - Promoção do trabalho cooperativo dos docentes. 

http://paa.pt/gestao/ver2.asp?ref=135
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Objetivo 17 - Promover, anualmente, 20% de atividades de articulação intra e/ou inter departamental, incluídas no Plano Anual de Atividades. 

 

 
Meta específica 9 - Promoção de práticas de metodologias ativas e experimentais. 

 

Objetivo 32 - Dinamizar atividades que conduzam à consolidação e/ou à ampliação de conhecimentos científicos, tornando os conteúdos programáticos mais 

significativos. 

 
 

Clube da 

Proteção 

Civil e 

Ambiente 

192 Exercício de 

evacuação 

Criação de rotinas de 

comportamento e de 

atuação em caso de 

sinistro. Responder 

adequadamente a uma 

situação de emergência, 

abandonando o local de 

perigo em segurança. 

- Desenvolver e reforçar 

uma cultura de segurança, 

promovendo uma cidadania 

ativa e participativa. _ 

Promover atitudes e 

comportamentos adequados 

em situações de 

emergência. 

Interna Ed. Social Formação 

contínua 

Cidália Maria 

Pinto Lopes 

Ribeiro 

Articulação com o Projeto educativo do Agrupamento 

 
Meta específica 5 - Promoção do trabalho cooperativo dos docentes. 

 

Objetivo 17 - Promover, anualmente, 20% de atividades de articulação intra e/ou inter departamental, incluídas no Plano Anual de Atividades. 

 

 
Meta específica 9 - Promoção de práticas de metodologias ativas e experimentais. 

 

Objetivo 32 - Dinamizar atividades que conduzam à consolidação e/ou à ampliação de conhecimentos científicos, tornando os conteúdos programáticos mais 

significativos. 

 
 

Clube de 

Desporto 

Escolar 

210 O Voleibol na Escola Dar a conhecer 

aprofundadamente a 

modalidade de Voleibol, 

aos alunos do 5º e 6º 

anos, com a presença na 

escola de uma equipa 

sénior masculina do 

GCCM. 

Aumentar as oportunidades 

de prática desportiva de 

qualidade, na modalidade 

de Voleibol. Fomentar a 

prática de desporto na 

comunidade escolar. 

Promover a atividade 

desportiva (Voleibol), na 

comunidade escolar. 

Interna Ed. Desportiva Formação 

Prática/Desportiva 

Marcela 

Leopoldina 

Rodrigues 

Peixoto 

http://paa.pt/gestao/ver2.asp?ref=192
http://paa.pt/gestao/ver2.asp?ref=210
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Motivar os alunos para a 

prática de atividade 

desportiva. Desenvolver o 

espirito de grupo e de 

cooperação no grupo de 

Voleibol. 

Articulação com o Projeto educativo do Agrupamento 

 
Meta específica 10 - Valorização da Arte e o Desporto na educação e ensino. 

 

Objetivo 38 - Manter a taxa de adesão acima dos 80%, em cada atividade do Clube do Desporto Escolar, tendo por referência o número de participações do ano 

letivo imediatamente anterior. 

 

 
Meta específica 24 - Aumento do envolvimento no percurso escolar por parte dos alunos e dos pais e encarregados de educação. 

 

Objetivo 79 - Promover momentos de encontro da comunidade que criem e reforcem elos entre os seus membros. 

Objetivo 80 - Promover a imagem da escola junto da comunidade, de modo a que seja reconhecido o seu papel como parceira no desenvolvimento social e cultural 

da comunidade envolvente. 

 
 

Clube da 

Proteção 

Civil e 

Ambiente 

234 Exercício de 

evacuação 

Criação de rotinas de 

comportamento e de 

atuação em caso de 

sinistro. Responder 

adequadamente a uma 

situação de emergência, 

abandonando o local de 

perigo. 

Desenvolver e reforçar uma 

cultura de segurança, 

promovendo uma cidadania 

ativa e participativa. 

Promover atitudes e 

comportamentos adequados 

em situações de 

emergência. 

Interna Ed. Social Formação 

contínua 

Sónia 

Alexandra 

Moreira 

Coelho 

Articulação com o Projeto educativo do Agrupamento 

 
Meta específica 5 - Promoção do trabalho cooperativo dos docentes. 

 

Objetivo 17 - Promover, anualmente, 20% de atividades de articulação intra e/ou inter departamental, incluídas no Plano Anual de Atividades. 

 

 
Meta específica 9 - Promoção de práticas de metodologias ativas e experimentais. 

 

Objetivo 32 - Dinamizar atividades que conduzam à consolidação e/ou à ampliação de conhecimentos científicos, tornando os conteúdos programáticos mais 

significativos. 

http://paa.pt/gestao/ver2.asp?ref=234
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Clube da 

Proteção 

Civil e 

Ambiente 

285 Exercício de 

evacuação. 

Criação de rotinas de 

comportamento e de 

atuação em caso de 

sinistro. Responder 

adequadamente a uma 

situação de emergência, 

abandonando o local de 

perigo. 

Desenvolver e reforçar uma 

cultura de segurança, 

promovendo uma cidadania 

ativa e participativa. 

Promover atitudes e 

comportamentos adequados 

em situações de 

emergência. 

Interna Ed. Social Prática simulada Maria 

Filomena 

Afonso da 

Costa 

Articulação com o Projeto educativo do Agrupamento 

 
Meta específica 5 - Promoção do trabalho cooperativo dos docentes. 

 

Objetivo 17 - Promover, anualmente, 20% de atividades de articulação intra e/ou inter departamental, incluídas no Plano Anual de Atividades. 

 

 
Meta específica 9 - Promoção de práticas de metodologias ativas e experimentais. 

 

Objetivo 32 - Dinamizar atividades que conduzam à consolidação e/ou à ampliação de conhecimentos científicos, tornando os conteúdos programáticos mais 

significativos. 

 
 

Projeto Eco-

Escolas 

300 Eco-Contos Leitura e animação de 

uma história infantil, 

com objetivos 

ambientais, aos alunos 

dos Jardins de Infância 

pelas professoras 

bibliotecárias Ana Isabel 

Ribeiro e Mónica 

Loureiro. 

Desenvolver o espírito 

crítico, gostar de ler, ter 

curiosidade científica, 

estimular o interesse pela 

temática ambiental e 

empenhar-se pela proteção 

do ambiente 

Interna Ed. Ambiental Projeto Ana Isabel 

Basto 

Serdoura 

Moreira 

Ribeiro 

Articulação com o Projeto educativo do Agrupamento 

 
Meta específica 5 - Promoção do trabalho cooperativo dos docentes. 

 

Objetivo 17 - Promover, anualmente, 20% de atividades de articulação intra e/ou inter departamental, incluídas no Plano Anual de Atividades. 

 

 
Meta específica 6 - Articulação entre ciclos. 

http://paa.pt/gestao/ver2.asp?ref=285
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Objetivo 19 - Desenvolver duas atividades, por ano letivo, que integrem alunos do pré-escolar, do Ensino Básico e/ou Ensino Secundário, com proximidade de 

transição, ano de escolaridade ou de estabelecimento. 

 

 
Meta específica 7 - Promoção da diferenciação pedagógica e a diversidade. 

 

Objetivo 20 - Valorizar as Orientações Curriculares para a Educação Pré-escolar e as respetivas metas na organização de uma pedagogia estruturada respeitando o 

carater lúdico. 

Objetivo 25 - Implementar estratégias diversificadas de acordo com aprendizagens prévias, ritmos, necessidades e desempenhos individuais, de modo a aumentar o 

sucesso escolar. 

 

 
Meta específica 9 - Promoção de práticas de metodologias ativas e experimentais. 

 

Objetivo 31 - Dinamizar atividades que promovam o desenvolvimento do espírito crítico, da curiosidade e da literacia científicas. 

Objetivo 34 - Valorizar as várias aprendizagens e vivências dos alunos realizadas em diversos contextos, integrando-as na sala de aula. 

 

 
Meta específica 20 - Promoção de valores de solidariedade. 

 

Objetivo 64 - Promover uma cultura de abertura ao meio local e ao mundo, alicerçada numa educação para a paz, solidariedade, saúde e ambiente. 

 

 
Meta específica 24 - Aumento do envolvimento no percurso escolar por parte dos alunos e dos pais e encarregados de educação. 

 

Objetivo 80 - Promover a imagem da escola junto da comunidade, de modo a que seja reconhecido o seu papel como parceira no desenvolvimento social e cultural 

da comunidade envolvente. 

 
 

Projeto Eco-

Escolas 

301 Semana da Água. Mostra de trabalhos 

elaborados dos alunos no 

âmbito da temática da 

Água e realizados na 

disciplina de Ciências 

Naturais e ou Educação 

para a Cidadania. 

Sensibilizar a comunidade 

para a problemática da 

escassez da água e a 

importância de preservar 

este recurso vital. Promover 

hábitos de consumo e 

exploração sustentável da 

água. 

Interna Ed. Ambiental Comemoração José António 

da Silva Cruz 

Articulação com o Projeto educativo do Agrupamento 
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Meta específica 5 - Promoção do trabalho cooperativo dos docentes. 

 

Objetivo 17 - Promover, anualmente, 20% de atividades de articulação intra e/ou inter departamental, incluídas no Plano Anual de Atividades. 

 

 
Meta específica 7 - Promoção da diferenciação pedagógica e a diversidade. 

 

Objetivo 26 - Integrar os diferentes saberes dando significado às aprendizagens realizadas, através do desenvolvimento de abordagens interdisciplinares e da 

articulação dos conteúdos disciplinares. 

 

 
Meta específica 9 - Promoção de práticas de metodologias ativas e experimentais. 

 

Objetivo 31 - Dinamizar atividades que promovam o desenvolvimento do espírito crítico, da curiosidade e da literacia científicas. 

Objetivo 33 - Dinamizar iniciativas, visitas de estudo e exposições, que contribuam para o enriquecimento cultural/artístico dos alunos. 

 

 
Meta específica 17 - Garantir aos alunos momentos de autoavaliação indutores de autonomia e de co-responsabilização. 

 

Objetivo 54 - Tornar a autoavaliação uma prática de todo o processo de ensino/aprendizagem. 

 

 
Meta específica 20 - Promoção de valores de solidariedade. 

 

Objetivo 64 - Promover uma cultura de abertura ao meio local e ao mundo, alicerçada numa educação para a paz, solidariedade, saúde e ambiente. 

 

 
Meta específica 26 - Melhoria do ambiente escolar, dentro e fora das salas de aula. 

 

Objetivo 91 - Desenvolver projetos/iniciativas que contribuam para a melhoria e valorização dos espaços escolares. 

 

 
Meta específica 27 - Melhoria das condições tecnológicas de apoio ao serviço educativo. 

 

Objetivo 94 - Dinamizar a página Web do agrupamento, promovendo as diferentes atividades/iniciativas que envolvam a comunidade escolar. 

 
 

Projeto Eco-

Escolas 

302 Semana da Água. - Mostra de trabalhos 

elaborados pelos alunos 

no âmbito da temática da 

Sensibilizar a comunidade 

para a problemática da 

escassez da água e a 

Interna Ed. Ambiental Exposição Luís Miguel 

Oliveira 

Coelho 

http://paa.pt/gestao/ver2.asp?ref=302


Página 385 de 451 

Água; importância de preservar 

este recurso vital. Promover 

hábitos de consumo e 

exploração sustentável da 

água. 

Articulação com o Projeto educativo do Agrupamento 

 
Meta específica 5 - Promoção do trabalho cooperativo dos docentes. 

 

Objetivo 17 - Promover, anualmente, 20% de atividades de articulação intra e/ou inter departamental, incluídas no Plano Anual de Atividades. 

 

 
Meta específica 7 - Promoção da diferenciação pedagógica e a diversidade. 

 

Objetivo 26 - Integrar os diferentes saberes dando significado às aprendizagens realizadas, através do desenvolvimento de abordagens interdisciplinares e da 

articulação dos conteúdos disciplinares. 

 

 
Meta específica 9 - Promoção de práticas de metodologias ativas e experimentais. 

 

Objetivo 31 - Dinamizar atividades que promovam o desenvolvimento do espírito crítico, da curiosidade e da literacia científicas. 

Objetivo 33 - Dinamizar iniciativas, visitas de estudo e exposições, que contribuam para o enriquecimento cultural/artístico dos alunos. 

 

 
Meta específica 17 - Garantir aos alunos momentos de autoavaliação indutores de autonomia e de co-responsabilização. 

 

Objetivo 54 - Tornar a autoavaliação uma prática de todo o processo de ensino/aprendizagem. 

 

 
Meta específica 20 - Promoção de valores de solidariedade. 

 

Objetivo 64 - Promover uma cultura de abertura ao meio local e ao mundo, alicerçada numa educação para a paz, solidariedade, saúde e ambiente. 

 

 
Meta específica 26 - Melhoria do ambiente escolar, dentro e fora das salas de aula. 

 

Objetivo 91 - Desenvolver projetos/iniciativas que contribuam para a melhoria e valorização dos espaços escolares. 
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Meta específica 27 - Melhoria das condições tecnológicas de apoio ao serviço educativo. 

 

Objetivo 94 - Dinamizar a página Web do agrupamento, promovendo as diferentes atividades/iniciativas que envolvam a comunidade escolar. 

 
 

Projeto Eco-

Escolas 

303 Semana Eco-Escolas Desenvolvimento de 

atividades lúdico-

pedagógicas com os 

alunos do 2.º e 3.º ciclos 

promovendo 

comportamentos cívicos 

no âmbito da Educação 

Ambiental. Haverá um 

escalonamento das 

turmas envolvidas em 

cada uma das atividades. 

A atividade inclui um 

percurso pedonal com 

limpeza da floresta e 

outras atividades lúdicas. 

- Promover a literacia 

científica através de uma 

forma lúdico-pedagógica. - 

Comemorar o dia Eco-

Escolas. 

Interna Ed. Ambiental Comemoração José António 

da Silva Cruz 

Articulação com o Projeto educativo do Agrupamento 

 
Meta específica 9 - Promoção de práticas de metodologias ativas e experimentais. 

 

Objetivo 31 - Dinamizar atividades que promovam o desenvolvimento do espírito crítico, da curiosidade e da literacia científicas. 

Objetivo 33 - Dinamizar iniciativas, visitas de estudo e exposições, que contribuam para o enriquecimento cultural/artístico dos alunos. 

Objetivo 34 - Valorizar as várias aprendizagens e vivências dos alunos realizadas em diversos contextos, integrando-as na sala de aula. 

 

 
Meta específica 12 - Motivação para o sucesso. 

 

Objetivo 44 - Publicar, mensalmente, um trabalho/prática que se tenha destacado pelo sucesso alcançado, na página da web do agrupamento. 

 

 
Meta específica 17 - Garantir aos alunos momentos de autoavaliação indutores de autonomia e de co-responsabilização. 

 

Objetivo 54 - Tornar a autoavaliação uma prática de todo o processo de ensino/aprendizagem. 

 

 
Meta específica 23 - Reforço da interação com o meio aproveitando sinergias mútuas. 

http://paa.pt/gestao/ver2.asp?ref=303
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Objetivo 73 - Manter e implementar protocolos e parcerias com instituições e entidades de referência em áreas como o ensino, a saúde, a cultura, a ciência e o lazer. 

 

 
Meta específica 27 - Melhoria das condições tecnológicas de apoio ao serviço educativo. 

 

Objetivo 94 - Dinamizar a página Web do agrupamento, promovendo as diferentes atividades/iniciativas que envolvam a comunidade escolar. 

 
 

Projeto Eco-

Escolas 

304 Comemoração do Dia 

Nacional do Mar. 

Exposição de trabalhos 

alusivos ao mar com 

recurso à reutilização de 

materiais e desperdícios; 

criação de poemas e 

textos alusivos ao mar. 

Esta exposição envolverá 

trabalhos realizados por 

alunos do 5º ano de 

escolaridade. 

Sensibilizar a comunidade 

para a importância do mar 

no nosso dia a dia, para a 

economia e criação de 

emprego; alertar para a 

degradação crescente deste 

recurso e para a 

necessidade de realizar 

ações com vista à sua 

preservação. 

Interna Ed. Ambiental Comemoração Luís Miguel 

Oliveira 

Coelho 

Articulação com o Projeto educativo do Agrupamento 

 
Meta específica 5 - Promoção do trabalho cooperativo dos docentes. 

 

Objetivo 17 - Promover, anualmente, 20% de atividades de articulação intra e/ou inter departamental, incluídas no Plano Anual de Atividades. 

 

 
Meta específica 7 - Promoção da diferenciação pedagógica e a diversidade. 

 

Objetivo 26 - Integrar os diferentes saberes dando significado às aprendizagens realizadas, através do desenvolvimento de abordagens interdisciplinares e da 

articulação dos conteúdos disciplinares. 

 

 
Meta específica 9 - Promoção de práticas de metodologias ativas e experimentais. 

 

Objetivo 31 - Dinamizar atividades que promovam o desenvolvimento do espírito crítico, da curiosidade e da literacia científicas. 

Objetivo 34 - Valorizar as várias aprendizagens e vivências dos alunos realizadas em diversos contextos, integrando-as na sala de aula. 

 

 
Meta específica 10 - Valorização da Arte e o Desporto na educação e ensino. 

 

http://paa.pt/gestao/ver2.asp?ref=304
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Objetivo 39 - Promover a intervenção artística na comunidade escolar. 

 

 
Meta específica 17 - Garantir aos alunos momentos de autoavaliação indutores de autonomia e de co-responsabilização. 

 

Objetivo 54 - Tornar a autoavaliação uma prática de todo o processo de ensino/aprendizagem. 

 

 
Meta específica 27 - Melhoria das condições tecnológicas de apoio ao serviço educativo. 

 

Objetivo 94 - Dinamizar a página Web do agrupamento, promovendo as diferentes atividades/iniciativas que envolvam a comunidade escolar. 

 
 

Projeto Eco-

Escolas 

305 Dia Europeu do Mar Exposição de trabalhos 

alusivos ao mar com 

recurso à reutilização de 

materiais e desperdícios; 

criação de poemas e 

textos alusivos ao mar. 

Esta exposição envolverá 

trabalhos realizados por 

alunos. 

Sensibilizar a comunidade 

para a importância do mar 

no nosso dia a dia, para a 

economia e criação de 

emprego; alertar para a 

degradação crescente deste 

recurso e para a 

necessidade de realizar 

ações com vista à sua 

preservação. 

Interna Ed. Ambiental Comemoração José António 

da Silva Cruz 

Articulação com o Projeto educativo do Agrupamento 

 
Meta específica 5 - Promoção do trabalho cooperativo dos docentes. 

 

Objetivo 17 - Promover, anualmente, 20% de atividades de articulação intra e/ou inter departamental, incluídas no Plano Anual de Atividades. 

 

 
Meta específica 7 - Promoção da diferenciação pedagógica e a diversidade. 

 

Objetivo 26 - Integrar os diferentes saberes dando significado às aprendizagens realizadas, através do desenvolvimento de abordagens interdisciplinares e da 

articulação dos conteúdos disciplinares. 

 

 
Meta específica 9 - Promoção de práticas de metodologias ativas e experimentais. 

 

Objetivo 31 - Dinamizar atividades que promovam o desenvolvimento do espírito crítico, da curiosidade e da literacia científicas. 

Objetivo 34 - Valorizar as várias aprendizagens e vivências dos alunos realizadas em diversos contextos, integrando-as na sala de aula. 

http://paa.pt/gestao/ver2.asp?ref=305
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Meta específica 10 - Valorização da Arte e o Desporto na educação e ensino. 

 

Objetivo 39 - Promover a intervenção artística na comunidade escolar. 

 

 
Meta específica 17 - Garantir aos alunos momentos de autoavaliação indutores de autonomia e de co-responsabilização. 

 

Objetivo 54 - Tornar a autoavaliação uma prática de todo o processo de ensino/aprendizagem. 

 

 
Meta específica 27 - Melhoria das condições tecnológicas de apoio ao serviço educativo. 

 

Objetivo 94 - Dinamizar a página Web do agrupamento, promovendo as diferentes atividades/iniciativas que envolvam a comunidade escolar. 

 
 

Projeto Eco-

Escolas 

306 Dia Eco-Escolas Desenvolvimento de 

atividades lúdico-

pedagógicas com os 

alunos do 2º e 3º ciclos e 

secundário, promovendo 

comportamentos cívicos 

no âmbito da Educação 

Ambiental. 

- Promover a literacia 

científica através de uma 

forma lúdico-pegagógica. - 

Comemorar o dia Eco-

Escolas 

Interna Ed. Ambiental Comemoração Luís Miguel 

Oliveira 

Coelho 

Articulação com o Projeto educativo do Agrupamento 

 
Meta específica 9 - Promoção de práticas de metodologias ativas e experimentais. 

 

Objetivo 31 - Dinamizar atividades que promovam o desenvolvimento do espírito crítico, da curiosidade e da literacia científicas. 

Objetivo 33 - Dinamizar iniciativas, visitas de estudo e exposições, que contribuam para o enriquecimento cultural/artístico dos alunos. 

Objetivo 34 - Valorizar as várias aprendizagens e vivências dos alunos realizadas em diversos contextos, integrando-as na sala de aula. 

 

 
Meta específica 12 - Motivação para o sucesso. 

 

Objetivo 44 - Publicar, mensalmente, um trabalho/prática que se tenha destacado pelo sucesso alcançado, na página da web do agrupamento. 

 

 
Meta específica 17 - Garantir aos alunos momentos de autoavaliação indutores de autonomia e de co-responsabilização. 

http://paa.pt/gestao/ver2.asp?ref=306
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Objetivo 54 - Tornar a autoavaliação uma prática de todo o processo de ensino/aprendizagem. 

 

 
Meta específica 23 - Reforço da interação com o meio aproveitando sinergias mútuas. 

 

Objetivo 73 - Manter e implementar protocolos e parcerias com instituições e entidades de referência em áreas como o ensino, a saúde, a cultura, a ciência e o lazer. 

 

 
Meta específica 27 - Melhoria das condições tecnológicas de apoio ao serviço educativo. 

 

Objetivo 94 - Dinamizar a página Web do agrupamento, promovendo as diferentes atividades/iniciativas que envolvam a comunidade escolar. 

 
 

Projeto Eco-

Escolas 

307 Recolha de resíduos A comunidade educativa 

será convidada a 

recolher papel, tampas, 

rolhas de cortiça 

depositando-as nos 

respetivos "ecopontos" 

elaborados e decorados 

para esse fim. 

- Promover a recolha 

seletiva de resíduos. - 

Sensibilizar para a 

necessidade de ajudar o 

próximo - Vivenciar 

solidariedade e cidadania 

pela participação social - 

Estimular a valorização do 

ser humano através de 

ações de solidariedade e 

cidadania - Incentivar a 

participação social ao invés 

do descaso e da indiferença 

Interna Ed. Ambiental Outro José António 

da Silva Cruz 

Articulação com o Projeto educativo do Agrupamento 

 
Meta específica 19 - Desenvolver uma cultura de intervenção nos espaços escolares. 

 

Objetivo 59 - Envolver, anualmente, um grupo/turma em um projeto (por escola) de valorização do espaço escolar. 

 

 
Meta específica 20 - Promoção de valores de solidariedade. 

 

Objetivo 61 - Concretizar anualmente dois projetos de articulação com dinâmicas sociais existentes na comunidade. 

Objetivo 62 - Integrar, na planificação de cada grupo/turma, uma ação anual de melhoria de qualidade da comunidade educativa, que valorize comportamentos 

cívicos. 

Objetivo 63 - Concretizar projetos promotores de solidariedade face à diferença. 

http://paa.pt/gestao/ver2.asp?ref=307
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Objetivo 64 - Promover uma cultura de abertura ao meio local e ao mundo, alicerçada numa educação para a paz, solidariedade, saúde e ambiente. 

 
 

Projeto Eco-

Escolas 

308 Recolha de resíduos 

para o Centro Social e 

Paroquial de S. 

Mamede do Coronado 

e APPCDM da Trofa. 

A comunidade educativa 

será convidada a 

recolher papel, tampas e 

rolhas de cortiça 

depositando-as nos 

respetivos "ecopontos" 

elaborados e decorados 

para esse fim. 

Promover a recolha seletiva 

de resíduos. Sensibilizar 

para a necessidade de 

ajudar o próximo. 

Vivenciar solidariedade e 

cidadania pela participação 

social. Estimular a 

valorização do ser humano 

através de ações de 

solidariedade e cidadania. 

Incentivar a participação 

social ao invés do descaso e 

da indiferença. 

Interna Ed. Ambiental Outro Luís Miguel 

Oliveira 

Coelho 

Articulação com o Projeto educativo do Agrupamento 

 
Meta específica 19 - Desenvolver uma cultura de intervenção nos espaços escolares. 

 

Objetivo 59 - Envolver, anualmente, um grupo/turma em um projeto (por escola) de valorização do espaço escolar. 

 

 
Meta específica 20 - Promoção de valores de solidariedade. 

 

Objetivo 61 - Concretizar anualmente dois projetos de articulação com dinâmicas sociais existentes na comunidade. 

Objetivo 62 - Integrar, na planificação de cada grupo/turma, uma ação anual de melhoria de qualidade da comunidade educativa, que valorize comportamentos 

cívicos. 

Objetivo 63 - Concretizar projetos promotores de solidariedade face à diferença. 

Objetivo 64 - Promover uma cultura de abertura ao meio local e ao mundo, alicerçada numa educação para a paz, solidariedade, saúde e ambiente. 

 
 

Projeto Eco-

Escolas 

309 Eco- Natal Decoração natalícia com 

recurso à reutilização de 

resíduos. 

- Sensibilizar a comunidade 

para a necessidade de dar 

um correto 

encaminhamento aos 

materiais em fim de vida, 

preservando assim o 

ambiente. - Promover uma 

maior consciência 

ambiental e cívica. - 

Interna Ed. Ambiental Comemoração José António 

da Silva Cruz 

http://paa.pt/gestao/ver2.asp?ref=308
http://paa.pt/gestao/ver2.asp?ref=309
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Promover a criatividade 

reutilizando resíduos. - 

Decorar os espaços de 

forma sustentável. 

Articulação com o Projeto educativo do Agrupamento 

 
Meta específica 5 - Promoção do trabalho cooperativo dos docentes. 

 

Objetivo 17 - Promover, anualmente, 20% de atividades de articulação intra e/ou inter departamental, incluídas no Plano Anual de Atividades. 

 

 
Meta específica 7 - Promoção da diferenciação pedagógica e a diversidade. 

 

Objetivo 26 - Integrar os diferentes saberes dando significado às aprendizagens realizadas, através do desenvolvimento de abordagens interdisciplinares e da 

articulação dos conteúdos disciplinares. 

 

 
Meta específica 9 - Promoção de práticas de metodologias ativas e experimentais. 

 

Objetivo 33 - Dinamizar iniciativas, visitas de estudo e exposições, que contribuam para o enriquecimento cultural/artístico dos alunos. 

Objetivo 34 - Valorizar as várias aprendizagens e vivências dos alunos realizadas em diversos contextos, integrando-as na sala de aula. 

 

 
Meta específica 10 - Valorização da Arte e o Desporto na educação e ensino. 

 

Objetivo 39 - Promover a intervenção artística na comunidade escolar. 

 

 
Meta específica 12 - Motivação para o sucesso. 

 

Objetivo 44 - Publicar, mensalmente, um trabalho/prática que se tenha destacado pelo sucesso alcançado, na página da web do agrupamento. 

 

 
Meta específica 19 - Desenvolver uma cultura de intervenção nos espaços escolares. 

 

Objetivo 60 - Dinamizar artisticamente os espaços escolares. 

 

 
Meta específica 26 - Melhoria do ambiente escolar, dentro e fora das salas de aula. 
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Objetivo 91 - Desenvolver projetos/iniciativas que contribuam para a melhoria e valorização dos espaços escolares. 

 
 

Projeto Eco-

Escolas 

310 Materiais reutilizados 

(Decoração de mesas 

de Natal). 

Exposição de trabalhos 

de alunos realizados com 

materiais reutilizados. 

Sensibilizar a comunidade 

para a necessidade de dar 

um correto 

encaminhamento aos 

materiais em fim de vida, 

preservando assim o 

ambiente. Promover uma 

maior consciência 

ambiental e cívica. 

Interna Ed. Ambiental Convívio Luís Miguel 

Oliveira 

Coelho 

Articulação com o Projeto educativo do Agrupamento 

 
Meta específica 5 - Promoção do trabalho cooperativo dos docentes. 

 

Objetivo 17 - Promover, anualmente, 20% de atividades de articulação intra e/ou inter departamental, incluídas no Plano Anual de Atividades. 

 

 
Meta específica 7 - Promoção da diferenciação pedagógica e a diversidade. 

 

Objetivo 26 - Integrar os diferentes saberes dando significado às aprendizagens realizadas, através do desenvolvimento de abordagens interdisciplinares e da 

articulação dos conteúdos disciplinares. 

 

 
Meta específica 9 - Promoção de práticas de metodologias ativas e experimentais. 

 

Objetivo 33 - Dinamizar iniciativas, visitas de estudo e exposições, que contribuam para o enriquecimento cultural/artístico dos alunos. 

Objetivo 34 - Valorizar as várias aprendizagens e vivências dos alunos realizadas em diversos contextos, integrando-as na sala de aula. 

 

 
Meta específica 10 - Valorização da Arte e o Desporto na educação e ensino. 

 

Objetivo 39 - Promover a intervenção artística na comunidade escolar. 

 

 
Meta específica 12 - Motivação para o sucesso. 

 

Objetivo 44 - Publicar, mensalmente, um trabalho/prática que se tenha destacado pelo sucesso alcançado, na página da web do agrupamento. 

http://paa.pt/gestao/ver2.asp?ref=310
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Meta específica 19 - Desenvolver uma cultura de intervenção nos espaços escolares. 

 

Objetivo 60 - Dinamizar artisticamente os espaços escolares. 

 

 
Meta específica 26 - Melhoria do ambiente escolar, dentro e fora das salas de aula. 

 

Objetivo 91 - Desenvolver projetos/iniciativas que contribuam para a melhoria e valorização dos espaços escolares. 

 
 

Projeto Eco-

Escolas 

311 Projeto Geração 

Depositrão 

Recolha de Resíduos de 

equipamentos elétricos e 

eletrónicos (REEE) em 

fim de vida. 

Sensibilizar a comunidade 

para a necessidade de dar 

um correto 

encaminhamento aos REEE 

em fim de vida, 

preservando assim o 

ambiente. Promover uma 

maior consciência 

ambiental e cívica. 

Interna Ed. Ambiental Concurso José António 

da Silva Cruz 

Articulação com o Projeto educativo do Agrupamento 

 
Meta específica 19 - Desenvolver uma cultura de intervenção nos espaços escolares. 

 

Objetivo 59 - Envolver, anualmente, um grupo/turma em um projeto (por escola) de valorização do espaço escolar. 

 

 
Meta específica 23 - Reforço da interação com o meio aproveitando sinergias mútuas. 

 

Objetivo 72 - Concretizar duas ações públicas anuais de apresentação de boas práticas. 

Objetivo 74 - Manter a adesão aos programas nacionais/regionais em vigor envolvendo 70% das turmas. 

 

 
Meta específica 24 - Aumento do envolvimento no percurso escolar por parte dos alunos e dos pais e encarregados de educação. 

 

Objetivo 80 - Promover a imagem da escola junto da comunidade, de modo a que seja reconhecido o seu papel como parceira no desenvolvimento social e cultural 

da comunidade envolvente. 

 

 

http://paa.pt/gestao/ver2.asp?ref=311
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Meta específica 27 - Melhoria das condições tecnológicas de apoio ao serviço educativo. 

 

Objetivo 94 - Dinamizar a página Web do agrupamento, promovendo as diferentes atividades/iniciativas que envolvam a comunidade escolar. 

 
 

Projeto Eco-

Escolas 

312 Projeto Geração 

Depositrão 

Recolha de 

equipamentos elétricos e 

eletrónicos (REEE) em 

fim de vida, bem como 

lâmpadas. 

Sensibilizar a comunidade 

para a necessidade de dar 

um correto 

encaminhamento aos REEE 

em fim de vida, 

preservando assim o 

ambiente. Promover uma 

maior consciência 

ambiental e cívica. 

Interna Ed. Ambiental Concurso Luís Miguel 

Oliveira 

Coelho 

Articulação com o Projeto educativo do Agrupamento 

 
Meta específica 19 - Desenvolver uma cultura de intervenção nos espaços escolares. 

 

Objetivo 59 - Envolver, anualmente, um grupo/turma em um projeto (por escola) de valorização do espaço escolar. 

 

 
Meta específica 23 - Reforço da interação com o meio aproveitando sinergias mútuas. 

 

Objetivo 72 - Concretizar duas ações públicas anuais de apresentação de boas práticas. 

Objetivo 74 - Manter a adesão aos programas nacionais/regionais em vigor envolvendo 70% das turmas. 

 

 
Meta específica 24 - Aumento do envolvimento no percurso escolar por parte dos alunos e dos pais e encarregados de educação. 

 

Objetivo 80 - Promover a imagem da escola junto da comunidade, de modo a que seja reconhecido o seu papel como parceira no desenvolvimento social e cultural 

da comunidade envolvente. 

 

 
Meta específica 27 - Melhoria das condições tecnológicas de apoio ao serviço educativo. 

 

Objetivo 94 - Dinamizar a página Web do agrupamento, promovendo as diferentes atividades/iniciativas que envolvam a comunidade escolar. 

 
 

Projeto Eco-

Escolas 

313 Global Action Days Os alunos do 2º e 3º 

ciclo serão envolvidos 

Promover a imagem da 

escola; Divulgar ações 

Interna Ed. Ambiental Outro José António 

da Silva Cruz 

http://paa.pt/gestao/ver2.asp?ref=312
http://paa.pt/gestao/ver2.asp?ref=313
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em várias atividades 

lúdico-pedagógicas ao 

longo do ano letivo no 

âmbito dos temas água, 

resíduos, energia, 

agricultura biológica e 

biodiversidade. 

desenvolvidas em prol do 

ambiente; 

Articulação com o Projeto educativo do Agrupamento 

 
Meta específica 9 - Promoção de práticas de metodologias ativas e experimentais. 

 

Objetivo 31 - Dinamizar atividades que promovam o desenvolvimento do espírito crítico, da curiosidade e da literacia científicas. 

Objetivo 33 - Dinamizar iniciativas, visitas de estudo e exposições, que contribuam para o enriquecimento cultural/artístico dos alunos. 

Objetivo 34 - Valorizar as várias aprendizagens e vivências dos alunos realizadas em diversos contextos, integrando-as na sala de aula. 

 

 
Meta específica 12 - Motivação para o sucesso. 

 

Objetivo 44 - Publicar, mensalmente, um trabalho/prática que se tenha destacado pelo sucesso alcançado, na página da web do agrupamento. 

 

 
Meta específica 17 - Garantir aos alunos momentos de autoavaliação indutores de autonomia e de co-responsabilização. 

 

Objetivo 54 - Tornar a autoavaliação uma prática de todo o processo de ensino/aprendizagem. 

 

 
Meta específica 23 - Reforço da interação com o meio aproveitando sinergias mútuas. 

 

Objetivo 73 - Manter e implementar protocolos e parcerias com instituições e entidades de referência em áreas como o ensino, a saúde, a cultura, a ciência e o lazer. 

 

 
Meta específica 27 - Melhoria das condições tecnológicas de apoio ao serviço educativo. 

 

Objetivo 94 - Dinamizar a página Web do agrupamento, promovendo as diferentes atividades/iniciativas que envolvam a comunidade escolar. 

 
 

Projeto Eco-

Escolas 

314 "O Pilhão vai à 

Escola". 

Recolha de pilhas e 

baterias usadas (parte 

das recolhas revertem a 

favor do IPO). 

Sensibilizar a comunidade 

para o perigo ambiental que 

constituem estes resíduos e 

para a importância do seu 

Interna Ed. Ambiental Concurso Luís Miguel 

Oliveira 

Coelho 

http://paa.pt/gestao/ver2.asp?ref=314
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correto encaminhamento. 

Participar em ações 

solidárias com instituições 

de elevado interesse 

público. 

Articulação com o Projeto educativo do Agrupamento 

 
Meta específica 19 - Desenvolver uma cultura de intervenção nos espaços escolares. 

 

Objetivo 59 - Envolver, anualmente, um grupo/turma em um projeto (por escola) de valorização do espaço escolar. 

 

 
Meta específica 23 - Reforço da interação com o meio aproveitando sinergias mútuas. 

 

Objetivo 72 - Concretizar duas ações públicas anuais de apresentação de boas práticas. 

Objetivo 74 - Manter a adesão aos programas nacionais/regionais em vigor envolvendo 70% das turmas. 

 

 
Meta específica 24 - Aumento do envolvimento no percurso escolar por parte dos alunos e dos pais e encarregados de educação. 

 

Objetivo 80 - Promover a imagem da escola junto da comunidade, de modo a que seja reconhecido o seu papel como parceira no desenvolvimento social e cultural 

da comunidade envolvente. 

 

 
Meta específica 27 - Melhoria das condições tecnológicas de apoio ao serviço educativo. 

 

Objetivo 94 - Dinamizar a página Web do agrupamento, promovendo as diferentes atividades/iniciativas que envolvam a comunidade escolar. 

 
 

Projeto Eco-

Escolas 

315 Dá toda a tua 

ENERGIA! 

Mostra de 

trabalhos/projetos 

elaborados pelos alunos 

do 3 ciclo e no âmbito da 

temática dos 

RECURSOS 

ENERGÉTICOS. 

- Aumentar a literacia 

científica no âmbito da 

temática Energia; - 

Participação em 

projetos/concursos 

nacionais no âmbito da 

Energia; - Promoção da 

autonomia e da criatividade 

dos alunos. 

Interna Ed. Ambiental Exposição José António 

da Silva Cruz 

Articulação com o Projeto educativo do Agrupamento 

 

http://paa.pt/gestao/ver2.asp?ref=315
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Meta específica 5 - Promoção do trabalho cooperativo dos docentes. 

 

Objetivo 17 - Promover, anualmente, 20% de atividades de articulação intra e/ou inter departamental, incluídas no Plano Anual de Atividades. 

 

 
Meta específica 7 - Promoção da diferenciação pedagógica e a diversidade. 

 

Objetivo 26 - Integrar os diferentes saberes dando significado às aprendizagens realizadas, através do desenvolvimento de abordagens interdisciplinares e da 

articulação dos conteúdos disciplinares. 

 

 
Meta específica 9 - Promoção de práticas de metodologias ativas e experimentais. 

 

Objetivo 31 - Dinamizar atividades que promovam o desenvolvimento do espírito crítico, da curiosidade e da literacia científicas. 

Objetivo 33 - Dinamizar iniciativas, visitas de estudo e exposições, que contribuam para o enriquecimento cultural/artístico dos alunos. 

 

 
Meta específica 17 - Garantir aos alunos momentos de autoavaliação indutores de autonomia e de co-responsabilização. 

 

Objetivo 54 - Tornar a autoavaliação uma prática de todo o processo de ensino/aprendizagem. 

 

 
Meta específica 26 - Melhoria do ambiente escolar, dentro e fora das salas de aula. 

 

Objetivo 91 - Desenvolver projetos/iniciativas que contribuam para a melhoria e valorização dos espaços escolares. 

 
 

Projeto Eco-

Escolas 

316 Dá toda a tua 

ENERGIA 

Mostra de 

trabalhos/projetos 

elaborados pelos alunos 

do 8º ano de 

escolaridade e no âmbito 

da temática dos 

RECURSOS 

ENERGÉTICOS 

realizados no final do 2º 

Período ou início do 3º 

Período. 

- Aumentar a literacia 

científica no âmbito da 

temática Energia; - 

Participação em 

projetos/concursos 

nacionais no âmbito da 

Energia; - Promoção da 

autonomia e da criatividade 

dos alunos. 

Interna Ed. Ambiental Exposição Luís Miguel 

Oliveira 

Coelho 

Articulação com o Projeto educativo do Agrupamento 

 

http://paa.pt/gestao/ver2.asp?ref=316
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Meta específica 5 - Promoção do trabalho cooperativo dos docentes. 

 

Objetivo 17 - Promover, anualmente, 20% de atividades de articulação intra e/ou inter departamental, incluídas no Plano Anual de Atividades. 

 

 
Meta específica 7 - Promoção da diferenciação pedagógica e a diversidade. 

 

Objetivo 26 - Integrar os diferentes saberes dando significado às aprendizagens realizadas, através do desenvolvimento de abordagens interdisciplinares e da 

articulação dos conteúdos disciplinares. 

 

 
Meta específica 9 - Promoção de práticas de metodologias ativas e experimentais. 

 

Objetivo 31 - Dinamizar atividades que promovam o desenvolvimento do espírito crítico, da curiosidade e da literacia científicas. 

Objetivo 33 - Dinamizar iniciativas, visitas de estudo e exposições, que contribuam para o enriquecimento cultural/artístico dos alunos. 

 

 
Meta específica 17 - Garantir aos alunos momentos de autoavaliação indutores de autonomia e de co-responsabilização. 

 

Objetivo 54 - Tornar a autoavaliação uma prática de todo o processo de ensino/aprendizagem. 

 

 
Meta específica 26 - Melhoria do ambiente escolar, dentro e fora das salas de aula. 

 

Objetivo 91 - Desenvolver projetos/iniciativas que contribuam para a melhoria e valorização dos espaços escolares. 

 
 

Projeto Eco-

Escolas 

317 Horta Bio (em estufa) Aproveitamento da 

estufa da escola onde os 

alunos possam plantar e 

semear produtos 

hortícolas. Os alunos do 

2º e 3º ciclos, 

professores, auxiliares de 

educação e 

eventualmente 

Encarregados de 

Educação serão 

envolvidos neste projeto, 

cujos resultados serão 

- Incentivar a cooperação 

entre pares; - Promover 

hábitos de vida saudáveis; - 

Promovam hortas escolares 

de acordo com os princípios 

da Agricultura Biológica 

(A.B.). - Constituam um 

modelo de sustentabilidade 

e de envolvimento da 

comunidade escolar e 

envolvente. - Promovam 

uma abordagem centrada na 

inclusão e na participação 

Interna Ed. Ambiental Projeto José António 

da Silva Cruz 

http://paa.pt/gestao/ver2.asp?ref=317
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enviados para a ABAE - 

Associação Bandeira 

Azul da Europa. 

ativa dos alunos, 

contribuindo para o seu 

desenvolvimento pessoal e 

social, bem como para a sua 

educação alimentar. - 

Promovam a 

interdisciplinaridade e 

demonstrem um 

planeamento integrado das 

atividades ao longo do ano 

e sua integração curricular. 

- Sensibilizar a comunidade 

educativa para práticas 

ambientais sustentáveis; 

Articulação com o Projeto educativo do Agrupamento 

 
Meta específica 9 - Promoção de práticas de metodologias ativas e experimentais. 

 

Objetivo 31 - Dinamizar atividades que promovam o desenvolvimento do espírito crítico, da curiosidade e da literacia científicas. 

Objetivo 34 - Valorizar as várias aprendizagens e vivências dos alunos realizadas em diversos contextos, integrando-as na sala de aula. 

 

 
Meta específica 17 - Garantir aos alunos momentos de autoavaliação indutores de autonomia e de co-responsabilização. 

 

Objetivo 54 - Tornar a autoavaliação uma prática de todo o processo de ensino/aprendizagem. 

 

 
Meta específica 19 - Desenvolver uma cultura de intervenção nos espaços escolares. 

 

Objetivo 59 - Envolver, anualmente, um grupo/turma em um projeto (por escola) de valorização do espaço escolar. 

 

 
Meta específica 20 - Promoção de valores de solidariedade. 

 

Objetivo 64 - Promover uma cultura de abertura ao meio local e ao mundo, alicerçada numa educação para a paz, solidariedade, saúde e ambiente. 

 

 
Meta específica 23 - Reforço da interação com o meio aproveitando sinergias mútuas. 

 

Objetivo 73 - Manter e implementar protocolos e parcerias com instituições e entidades de referência em áreas como o ensino, a saúde, a cultura, a ciência e o lazer. 
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Objetivo 74 - Manter a adesão aos programas nacionais/regionais em vigor envolvendo 70% das turmas. 

Objetivo 75 - Estabelecer parcerias de cooperação com diversas entidades da comunidade em projetos partilhados. 

 

 
Meta específica 24 - Aumento do envolvimento no percurso escolar por parte dos alunos e dos pais e encarregados de educação. 

 

Objetivo 80 - Promover a imagem da escola junto da comunidade, de modo a que seja reconhecido o seu papel como parceira no desenvolvimento social e cultural 

da comunidade envolvente. 

 
 

Projeto Eco-

Escolas 

318 Horta Bio - Cultivo de 

produtos agrícolas em 

estufa. 

Aproveitamento da 

estufa da escola onde os 

alunos possam plantar e 

semear produtos 

hortícolas. Os alunos do 

2º e 3º ciclos, 

professores, auxiliares de 

educação e 

eventualmente 

Encarregados de 

Educação serão 

envolvidos neste projeto, 

cujos resultados serão 

enviados para a ABAE - 

Associação Bandeira 

Azul da Europa. 

-- Incentivar a cooperação 

entre pares; - Promover 

hábitos de vida saudáveis; - 

Promovam hortas escolares 

de acordo com os princípios 

da Agricultura Biológica 

(A.B.). - Constituam um 

modelo de sustentabilidade 

e de envolvimento da 

comunidade escolar e 

envolvente. - Promovam 

uma abordagem centrada na 

inclusão e na participação 

ativa dos alunos, 

contribuindo para o seu 

desenvolvimento pessoal e 

social, bem como para a sua 

educação alimentar. - 

Promovam a 

interdisciplinaridade e 

demonstrem um 

planeamento integrado das 

atividades ao longo do ano 

e sua integração curricular. 

- Sensibilizar a comunidade 

educativa para práticas 

ambientais sustentáveis. 

Interna Ed. Ambiental Projeto Luís Miguel 

Oliveira 

Coelho 

Articulação com o Projeto educativo do Agrupamento 

 
Meta específica 9 - Promoção de práticas de metodologias ativas e experimentais. 

 

http://paa.pt/gestao/ver2.asp?ref=318
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Objetivo 31 - Dinamizar atividades que promovam o desenvolvimento do espírito crítico, da curiosidade e da literacia científicas. 

Objetivo 34 - Valorizar as várias aprendizagens e vivências dos alunos realizadas em diversos contextos, integrando-as na sala de aula. 

 

 
Meta específica 17 - Garantir aos alunos momentos de autoavaliação indutores de autonomia e de co-responsabilização. 

 

Objetivo 54 - Tornar a autoavaliação uma prática de todo o processo de ensino/aprendizagem. 

 

 
Meta específica 19 - Desenvolver uma cultura de intervenção nos espaços escolares. 

 

Objetivo 59 - Envolver, anualmente, um grupo/turma em um projeto (por escola) de valorização do espaço escolar. 

 

 
Meta específica 20 - Promoção de valores de solidariedade. 

 

Objetivo 64 - Promover uma cultura de abertura ao meio local e ao mundo, alicerçada numa educação para a paz, solidariedade, saúde e ambiente. 

 

 
Meta específica 23 - Reforço da interação com o meio aproveitando sinergias mútuas. 

 

Objetivo 73 - Manter e implementar protocolos e parcerias com instituições e entidades de referência em áreas como o ensino, a saúde, a cultura, a ciência e o lazer. 

Objetivo 74 - Manter a adesão aos programas nacionais/regionais em vigor envolvendo 70% das turmas. 

Objetivo 75 - Estabelecer parcerias de cooperação com diversas entidades da comunidade em projetos partilhados. 

 

 
Meta específica 24 - Aumento do envolvimento no percurso escolar por parte dos alunos e dos pais e encarregados de educação. 

 

Objetivo 80 - Promover a imagem da escola junto da comunidade, de modo a que seja reconhecido o seu papel como parceira no desenvolvimento social e cultural 

da comunidade envolvente. 

 
 

Projeto Eco-

Escolas 

319 Comemoração do dia 

da Floresta Autóctone. 

Mostra de trabalhos 

sobre Florestas 

Autóctones. 

Paralelamente a 

comunidade educativa 

será convidada a 

visualizar e identificar 

através da projeção de 

Sensibilizar a comunidade 

escolar para a importância 

ambiental e social da 

floresta. Conhecer espécies 

autóctones. Sensibilizar 

para a preservação das 

espécies autóctones. 

Aumentar a literacia 

Interna Ed. Ambiental Comemoração José António 

da Silva Cruz 

http://paa.pt/gestao/ver2.asp?ref=319
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diapositivos espécies de 

plantas autóctones, na 

Biblioteca. 

cientifica. 

Articulação com o Projeto educativo do Agrupamento 

 
Meta específica 7 - Promoção da diferenciação pedagógica e a diversidade. 

 

Objetivo 26 - Integrar os diferentes saberes dando significado às aprendizagens realizadas, através do desenvolvimento de abordagens interdisciplinares e da 

articulação dos conteúdos disciplinares. 

 

 
Meta específica 9 - Promoção de práticas de metodologias ativas e experimentais. 

 

Objetivo 31 - Dinamizar atividades que promovam o desenvolvimento do espírito crítico, da curiosidade e da literacia científicas. 

Objetivo 33 - Dinamizar iniciativas, visitas de estudo e exposições, que contribuam para o enriquecimento cultural/artístico dos alunos. 

 

 
Meta específica 17 - Garantir aos alunos momentos de autoavaliação indutores de autonomia e de co-responsabilização. 

 

Objetivo 54 - Tornar a autoavaliação uma prática de todo o processo de ensino/aprendizagem. 

 

 
Meta específica 19 - Desenvolver uma cultura de intervenção nos espaços escolares. 

 

Objetivo 59 - Envolver, anualmente, um grupo/turma em um projeto (por escola) de valorização do espaço escolar. 

 

 
Meta específica 27 - Melhoria das condições tecnológicas de apoio ao serviço educativo. 

 

Objetivo 94 - Dinamizar a página Web do agrupamento, promovendo as diferentes atividades/iniciativas que envolvam a comunidade escolar. 

 
 

Projeto Eco-

Escolas 

320 Comemoração do dia 

da Floresta Autóctone. 

Mostra de 

trabalhos/fotografias 

sobre a Floresta 

Autóctone de Portugal. 

Paralelamente a 

comunidade educativa 

será convidada a 

visualizar e identificar 

Sensibilizar a comunidade 

escolar para a importância 

ambiental e social da 

floresta. Conhecer as 

espécies autóctones. 

Sensibilizar para a 

preservação das espécies 

autóctones. Aumentar a 

Interna Ed. Ambiental Comemoração Luís Miguel 

Oliveira 

Coelho 

http://paa.pt/gestao/ver2.asp?ref=320
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através da projeção de 

diapositivos espécies de 

plantas autóctones, na 

Biblioteca. 

literacia cientifica. 

Articulação com o Projeto educativo do Agrupamento 

 
Meta específica 7 - Promoção da diferenciação pedagógica e a diversidade. 

 

Objetivo 26 - Integrar os diferentes saberes dando significado às aprendizagens realizadas, através do desenvolvimento de abordagens interdisciplinares e da 

articulação dos conteúdos disciplinares. 

 

 
Meta específica 9 - Promoção de práticas de metodologias ativas e experimentais. 

 

Objetivo 31 - Dinamizar atividades que promovam o desenvolvimento do espírito crítico, da curiosidade e da literacia científicas. 

Objetivo 33 - Dinamizar iniciativas, visitas de estudo e exposições, que contribuam para o enriquecimento cultural/artístico dos alunos. 

 

 
Meta específica 17 - Garantir aos alunos momentos de autoavaliação indutores de autonomia e de co-responsabilização. 

 

Objetivo 54 - Tornar a autoavaliação uma prática de todo o processo de ensino/aprendizagem. 

 

 
Meta específica 19 - Desenvolver uma cultura de intervenção nos espaços escolares. 

 

Objetivo 59 - Envolver, anualmente, um grupo/turma em um projeto (por escola) de valorização do espaço escolar. 

 

 
Meta específica 27 - Melhoria das condições tecnológicas de apoio ao serviço educativo. 

 

Objetivo 94 - Dinamizar a página Web do agrupamento, promovendo as diferentes atividades/iniciativas que envolvam a comunidade escolar. 

 
 

Projeto Eco-

Escolas 

321 Dia da Árvore. Mostra de trabalhos 

realizados pelos alunos 

sobre a Floresta. 

Sensibilizar a comunidade 

escolar para a importância 

ambiental e social da 

floresta; Prevenção dos 

fogos florestais; Criar 

sinergias com entidades 

locais; Desenvolver a 

Interna Ed. Ambiental Comemoração José António 

da Silva Cruz 

http://paa.pt/gestao/ver2.asp?ref=321
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cooperação entre alunos 

valorizando-os, dando 

destaque às suas 

potencialidades artísticas. 

Articulação com o Projeto educativo do Agrupamento 

 
Meta específica 5 - Promoção do trabalho cooperativo dos docentes. 

 

Objetivo 17 - Promover, anualmente, 20% de atividades de articulação intra e/ou inter departamental, incluídas no Plano Anual de Atividades. 

 

 
Meta específica 7 - Promoção da diferenciação pedagógica e a diversidade. 

 

Objetivo 26 - Integrar os diferentes saberes dando significado às aprendizagens realizadas, através do desenvolvimento de abordagens interdisciplinares e da 

articulação dos conteúdos disciplinares. 

 

 
Meta específica 9 - Promoção de práticas de metodologias ativas e experimentais. 

 

Objetivo 31 - Dinamizar atividades que promovam o desenvolvimento do espírito crítico, da curiosidade e da literacia científicas. 

Objetivo 33 - Dinamizar iniciativas, visitas de estudo e exposições, que contribuam para o enriquecimento cultural/artístico dos alunos. 

 

 
Meta específica 17 - Garantir aos alunos momentos de autoavaliação indutores de autonomia e de co-responsabilização. 

 

Objetivo 54 - Tornar a autoavaliação uma prática de todo o processo de ensino/aprendizagem. 

 

 
Meta específica 19 - Desenvolver uma cultura de intervenção nos espaços escolares. 

 

Objetivo 59 - Envolver, anualmente, um grupo/turma em um projeto (por escola) de valorização do espaço escolar. 

 

 
Meta específica 20 - Promoção de valores de solidariedade. 

 

Objetivo 64 - Promover uma cultura de abertura ao meio local e ao mundo, alicerçada numa educação para a paz, solidariedade, saúde e ambiente. 

 

 
Meta específica 27 - Melhoria das condições tecnológicas de apoio ao serviço educativo. 
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Objetivo 94 - Dinamizar a página Web do agrupamento, promovendo as diferentes atividades/iniciativas que envolvam a comunidade escolar. 

 
 

Projeto Eco-

Escolas 

322 Dia da Árvore. Mostra de trabalhos 

realizados pelos alunos 

sobre a Floresta. 

Sensibilizar a comunidade 

escolar para a importância 

ambiental e social da 

floresta. Prevenção dos 

fogos florestais Criar 

sinergias com entidades 

locais. Desenvolver a 

cooperação entre alunos 

valorizando-os, dando 

destaque às suas 

potencialidades artísticas. 

Interna Ed. Ambiental Comemoração Luís Miguel 

Oliveira 

Coelho 

Articulação com o Projeto educativo do Agrupamento 

 
Meta específica 5 - Promoção do trabalho cooperativo dos docentes. 

 

Objetivo 17 - Promover, anualmente, 20% de atividades de articulação intra e/ou inter departamental, incluídas no Plano Anual de Atividades. 

 

 
Meta específica 7 - Promoção da diferenciação pedagógica e a diversidade. 

 

Objetivo 26 - Integrar os diferentes saberes dando significado às aprendizagens realizadas, através do desenvolvimento de abordagens interdisciplinares e da 

articulação dos conteúdos disciplinares. 

 

 
Meta específica 9 - Promoção de práticas de metodologias ativas e experimentais. 

 

Objetivo 31 - Dinamizar atividades que promovam o desenvolvimento do espírito crítico, da curiosidade e da literacia científicas. 

Objetivo 33 - Dinamizar iniciativas, visitas de estudo e exposições, que contribuam para o enriquecimento cultural/artístico dos alunos. 

 

 
Meta específica 17 - Garantir aos alunos momentos de autoavaliação indutores de autonomia e de co-responsabilização. 

 

Objetivo 54 - Tornar a autoavaliação uma prática de todo o processo de ensino/aprendizagem. 

 

 
Meta específica 19 - Desenvolver uma cultura de intervenção nos espaços escolares. 

http://paa.pt/gestao/ver2.asp?ref=322
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Objetivo 59 - Envolver, anualmente, um grupo/turma em um projeto (por escola) de valorização do espaço escolar. 

 

 
Meta específica 20 - Promoção de valores de solidariedade. 

 

Objetivo 64 - Promover uma cultura de abertura ao meio local e ao mundo, alicerçada numa educação para a paz, solidariedade, saúde e ambiente. 

 

 
Meta específica 27 - Melhoria das condições tecnológicas de apoio ao serviço educativo. 

 

Objetivo 94 - Dinamizar a página Web do agrupamento, promovendo as diferentes atividades/iniciativas que envolvam a comunidade escolar. 

 
 

Clube da 

Proteção 

Civil e 

Ambiente 

334 Sensibilização/ 

Exercício de 

evacuação, Pré - 

escolar. 

O Exercício de 

Evacuação é o abandono 

de todos os alunos, 

funcionários e 

professores do seu local 

de trabalho e reuni-los 

num local pré-definido, 

de forma rápida e segura, 

cumprindo plenamente 

as regras do Plano de 

Evacuação Geral da 

Escola. 

Desenvolver e reforçar uma 

cultura de segurança, 

promovendo uma cidadania 

ativa e participativa. 

Promover atitudes e 

comportamentos adequados 

em situações de 

emergência. 

Interna Ed. Social Formação 

contínua 

Anabela 

Monteiro Reis 

Almeida 

Articulação com o Projeto educativo do Agrupamento 

 
Meta específica 7 - Promoção da diferenciação pedagógica e a diversidade. 

 

Objetivo 20 - Valorizar as Orientações Curriculares para a Educação Pré-escolar e as respetivas metas na organização de uma pedagogia estruturada respeitando o 

carater lúdico. 

Objetivo 26 - Integrar os diferentes saberes dando significado às aprendizagens realizadas, através do desenvolvimento de abordagens interdisciplinares e da 

articulação dos conteúdos disciplinares. 

 

 
Meta específica 9 - Promoção de práticas de metodologias ativas e experimentais. 

 

Objetivo 34 - Valorizar as várias aprendizagens e vivências dos alunos realizadas em diversos contextos, integrando-as na sala de aula. 

 
 

http://paa.pt/gestao/ver2.asp?ref=334
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Centro de 

recursos 

eletrónicos 

362 Página eletrónica do 

Agrupamento 

Desenvolvimento e 

manutenção da página 

eletrónica do 

agrupamento 

Manter a comunidade 

educativa informada acerca 

de serviços e atividades 

realizadas nos vários 

estabelecimentos de 

educação e ensino do 

agrupamento. 

Interna Ed. Multimédia Projeto António 

Monteiro 

Silva 

Articulação com o Projeto educativo do Agrupamento 

 
Meta específica 12 - Motivação para o sucesso. 

 

Objetivo 44 - Publicar, mensalmente, um trabalho/prática que se tenha destacado pelo sucesso alcançado, na página da web do agrupamento. 

 

 
Meta específica 22 - Desenvolvimento de ações de divulgação dos documentos estruturantes do Agrupamento. 

 

Objetivo 70 - Garantir a divulgação do PE a alunos, encarregados de educação, pessoal docente e pessoal não docente. 

 

 
Meta específica 24 - Aumento do envolvimento no percurso escolar por parte dos alunos e dos pais e encarregados de educação. 

 

Objetivo 80 - Promover a imagem da escola junto da comunidade, de modo a que seja reconhecido o seu papel como parceira no desenvolvimento social e cultural 

da comunidade envolvente. 

 

 
Meta específica 25 - Melhoria de condições para o desenvolvimento do trabalho a todos os agentes educativos. 

 

Objetivo 87 - Criar espaço aberto para sugestões/críticas. 

 

 
Meta específica 27 - Melhoria das condições tecnológicas de apoio ao serviço educativo. 

 

Objetivo 92 - Criar a página web do agrupamento e divulgá-la junto da comunidade educativa. 

Objetivo 93 - Dinamizar a plataforma moodle. 

Objetivo 94 - Dinamizar a página Web do agrupamento, promovendo as diferentes atividades/iniciativas que envolvam a comunidade escolar. 

 
 

Centro de 

recursos 

eletrónicos 

363 Plataforma Moodle Manutenção da 

Plataforma Moodle 

Permitir aos alunos do 

agrupamento uma 

aprendizagem, ou 

Interna Ed. Multimédia Projeto António 

Monteiro 

Silva 

http://paa.pt/gestao/ver2.asp?ref=362
http://paa.pt/gestao/ver2.asp?ref=363
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complemento de 

aprendizagem, à distância. 

Articulação com o Projeto educativo do Agrupamento 

 
Meta específica 2 - Melhoria dos resultados escolares dos alunos. 

 

Objetivo 4 - Melhorar a taxa de transição no 6º ano, igualando a média nacional. 

Objetivo 5 - Melhorar a taxa de transição no 9º ano, igualando a média nacional. 

Objetivo 8 - Aumentar a taxa de sucesso a Inglês para 80% no final do 6º ano. 

Objetivo 9 - Aumentar a taxa de sucesso a Inglês para 75% no final do 9º ano. 

Objetivo 10 - Obter uma correlação entre 0,8 e 1,0 entre os resultados da classificação externa e da classificação interna. 

Objetivo 11 - Aumentar para 53% a percentagem de alunos que terminem o Ensino Básico, aprovados em todas as disciplinas (sucesso pleno). 

Objetivo 12 - Garantir que 80% dos alunos concluem o 3º ciclo do Ensino Básico em 3 anos. 

Objetivo 13 - Aumentar a taxa de sucesso no Ensino Secundário, igualando a média nacional. 

 

 
Meta específica 7 - Promoção da diferenciação pedagógica e a diversidade. 

 

Objetivo 23 - Contemplar, no plano de formação, sessões formativas de curta duração orientadas para a promoção de práticas de ensino diversificadas em contexto 

sala de aula. 

Objetivo 24 - Identificar, anualmente, exemplos de práticas de trabalho colaborativo nos grupos disciplinares e departamentos, registando-as em ata. 

Objetivo 25 - Implementar estratégias diversificadas de acordo com aprendizagens prévias, ritmos, necessidades e desempenhos individuais, de modo a aumentar o 

sucesso escolar. 

 

 
Meta específica 9 - Promoção de práticas de metodologias ativas e experimentais. 

 

Objetivo 30 - Alargar a área de intervenção do Projeto Integrado de Educação para a Ciência em 20% das turmas de cada nível de educação e ensino. 

Objetivo 34 - Valorizar as várias aprendizagens e vivências dos alunos realizadas em diversos contextos, integrando-as na sala de aula. 

Objetivo 35 - Desenvolver e divulgar aspetos culturais e civilizacionais das línguas estrangeiras. 

 

 
Meta específica 24 - Aumento do envolvimento no percurso escolar por parte dos alunos e dos pais e encarregados de educação. 

 

Objetivo 80 - Promover a imagem da escola junto da comunidade, de modo a que seja reconhecido o seu papel como parceira no desenvolvimento social e cultural 

da comunidade envolvente. 

 

 
Meta específica 27 - Melhoria das condições tecnológicas de apoio ao serviço educativo. 
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Objetivo 93 - Dinamizar a plataforma moodle. 

 
 

Clube de 

Teatro 

374 Clube de Teatro Os alunos envolvidos 

irão, ao longo do ano, 

proceder à representação 

de pequenas peças ou 

excertos de textos 

dramáticos. 

Promover hábitos de 

leitura. Desenvolver a 

criatividade, o espírito 

crítico, a autonomia, o 

sentido de responsabilidade 

e a capacidade de intervir. 

Promover o trabalho em 

equipa, o espírito de 

partilha e o respeito pelas 

normas básicas de 

convivência em grupo. 

Promover atitudes de 

diálogo, compreensão e 

tolerância. 

Interna Ed. Artística Projeto Maria Teresa 

Crespo 

Pereira Dias 

Moreira 

Trindade 

Articulação com o Projeto educativo do Agrupamento 

 
Meta específica 6 - Articulação entre ciclos. 

 

Objetivo 19 - Desenvolver duas atividades, por ano letivo, que integrem alunos do pré-escolar, do Ensino Básico e/ou Ensino Secundário, com proximidade de 

transição, ano de escolaridade ou de estabelecimento. 

 

 
Meta específica 10 - Valorização da Arte e o Desporto na educação e ensino. 

 

Objetivo 36 - Dinamizar o Núcleo de Teatro do Agrupamento. 

 

 
Meta específica 20 - Promoção de valores de solidariedade. 

 

Objetivo 63 - Concretizar projetos promotores de solidariedade face à diferença. 

Objetivo 64 - Promover uma cultura de abertura ao meio local e ao mundo, alicerçada numa educação para a paz, solidariedade, saúde e ambiente. 

 

 
Meta específica 26 - Melhoria do ambiente escolar, dentro e fora das salas de aula. 

 

Objetivo 90 - Organizar atividades promotoras de um ambiente escolar mais inclusivo. 

 
 

http://paa.pt/gestao/ver2.asp?ref=374
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Projeto Eco-

Escolas 

415 Comemoração do Dia 

Nacional do Mar 

Exposição de trabalhos 

alusivos ao mar com 

recurso à reutilização de 

materiais e desperdícios; 

esta exposição envolverá 

trabalhos realizados por 

alunos do 5ºe 6º anos de 

escolaridade a 

desenvolver nas 

disciplinas de Educação 

Visual e Educação 

Tecnológica e/ou 

Ciências Naturais. 

Sensibilizar a comunidade 

para a importância do mar 

no nosso dia a dia, para a 

economia e criação de 

emprego; alertar para a 

degradação crescente deste 

recurso e para a 

necessidade de realizar 

ações com vista à sua 

preservação. 

Interna Ed. Ambiental Comemoração Julieta Maria 

Barros 

Moreira Silva 

Articulação com o Projeto educativo do Agrupamento 

 
Meta específica 5 - Promoção do trabalho cooperativo dos docentes. 

 

Objetivo 17 - Promover, anualmente, 20% de atividades de articulação intra e/ou inter departamental, incluídas no Plano Anual de Atividades. 

 

 
Meta específica 7 - Promoção da diferenciação pedagógica e a diversidade. 

 

Objetivo 26 - Integrar os diferentes saberes dando significado às aprendizagens realizadas, através do desenvolvimento de abordagens interdisciplinares e da 

articulação dos conteúdos disciplinares. 

 

 
Meta específica 9 - Promoção de práticas de metodologias ativas e experimentais. 

 

Objetivo 31 - Dinamizar atividades que promovam o desenvolvimento do espírito crítico, da curiosidade e da literacia científicas. 

Objetivo 34 - Valorizar as várias aprendizagens e vivências dos alunos realizadas em diversos contextos, integrando-as na sala de aula. 

 

 
Meta específica 10 - Valorização da Arte e o Desporto na educação e ensino. 

 

Objetivo 39 - Promover a intervenção artística na comunidade escolar. 

 

 
Meta específica 17 - Garantir aos alunos momentos de autoavaliação indutores de autonomia e de co-responsabilização. 

 

http://paa.pt/gestao/ver2.asp?ref=415
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Objetivo 54 - Tornar a autoavaliação uma prática de todo o processo de ensino/aprendizagem. 

 

 
Meta específica 27 - Melhoria das condições tecnológicas de apoio ao serviço educativo. 

 

Objetivo 94 - Dinamizar a página Web do agrupamento, promovendo as diferentes atividades/iniciativas que envolvam a comunidade escolar. 

 
 

Oficina 

Artística 

450 Oficina Artistica Realização de atividades 

lúdicas e expressivas 

Fomentar o gosto pelas 

Artes em geral. 

Interna Ed. Artística Projeto Edite 

Manuela Sá 

Azevedo 

Articulação com o Projeto educativo do Agrupamento 

 
Meta específica 10 - Valorização da Arte e o Desporto na educação e ensino. 

 

Objetivo 37 - Dinamizar as Oficinas Artísticas e Musicais. 

Objetivo 39 - Promover a intervenção artística na comunidade escolar. 

 

 
Meta específica 19 - Desenvolver uma cultura de intervenção nos espaços escolares. 

 

Objetivo 59 - Envolver, anualmente, um grupo/turma em um projeto (por escola) de valorização do espaço escolar. 

Objetivo 60 - Dinamizar artisticamente os espaços escolares. 

 

 
Meta específica 26 - Melhoria do ambiente escolar, dentro e fora das salas de aula. 

 

Objetivo 91 - Desenvolver projetos/iniciativas que contribuam para a melhoria e valorização dos espaços escolares. 

 
 

Oficina 

Artística 

451 Oficina Artistica Realização de atividades 

lúdicas e expressivas 

Fomentar o gosto pelas 

Artes em geral. 

Interna Ed. Artística Projeto Maria da 

Conceição 

Venâncio 

Magalhães 

Articulação com o Projeto educativo do Agrupamento 

 
Meta específica 10 - Valorização da Arte e o Desporto na educação e ensino. 

 

Objetivo 37 - Dinamizar as Oficinas Artísticas e Musicais. 

Objetivo 39 - Promover a intervenção artística na comunidade escolar. 

http://paa.pt/gestao/ver2.asp?ref=450
http://paa.pt/gestao/ver2.asp?ref=451
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Meta específica 19 - Desenvolver uma cultura de intervenção nos espaços escolares. 

 

Objetivo 59 - Envolver, anualmente, um grupo/turma em um projeto (por escola) de valorização do espaço escolar. 

Objetivo 60 - Dinamizar artisticamente os espaços escolares. 

 

 
Meta específica 26 - Melhoria do ambiente escolar, dentro e fora das salas de aula. 

 

Objetivo 91 - Desenvolver projetos/iniciativas que contribuam para a melhoria e valorização dos espaços escolares. 

 
 

Serviços de 

Psicologia e 

Orientação 

463 Avaliação e 

intervenção 

psicológicas. 

Avaliação e intervenção 

psicológica dos alunos 

referenciados. 

(1) Garantir a avaliação 

psicológica, a intervenção 

(caso se justifique) e a 

orientação dos alunos 

referenciados; (2) Prevenir 

as situações de abandono 

escolar e promover o 

sucesso educativo e a 

disciplina; (3) Proceder 

precocemente à 

despistagem de 

inadaptações ou 

dificuldades, visando a 

orientação e 

encaminhamento; (4) 

Aumentar o envolvimento 

no percurso escolar por 

parte dos alunos e dos pais 

e encarregados de 

educação; (5) Realizar 

avaliações especializadas 

em articulação com a 

Equipa Multidisciplinar de 

Apoio à Educação 

Inclusiva. 

Interna Desenvolvimento 

pessoal e 

profissional 

Projeto Ana Paula de 

Azevedo 

Bastos 

Articulação com o Projeto educativo do Agrupamento 

 

http://paa.pt/gestao/ver2.asp?ref=463
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Meta específica 1 - Redução da taxa de abandono. 

 

Objetivo 1 - Diminuir a taxa de abandono escolar para 0,5%. 

 

 
Meta específica 2 - Melhoria dos resultados escolares dos alunos. 

 

Objetivo 2 - Proceder precocemente à despistagem de inadaptações ou deficiências visando a orientação e encaminhamento. 

 

 
Meta específica 17 - Garantir aos alunos momentos de autoavaliação indutores de autonomia e de co-responsabilização. 

 

Objetivo 55 - Promover, junto dos alunos, momentos de reflexão e co-responsabilização face à inclusão de alunos com deficiência. 

 

 
Meta específica 20 - Promoção de valores de solidariedade. 

 

Objetivo 64 - Promover uma cultura de abertura ao meio local e ao mundo, alicerçada numa educação para a paz, solidariedade, saúde e ambiente. 

 

 
Meta específica 24 - Aumento do envolvimento no percurso escolar por parte dos alunos e dos pais e encarregados de educação. 

 

Objetivo 76 - Aumentar, em 10%, a interação presencial entre encarregados de educação e diretores de turma/ professor titular de turma. 

Objetivo 80 - Promover a imagem da escola junto da comunidade, de modo a que seja reconhecido o seu papel como parceira no desenvolvimento social e cultural 

da comunidade envolvente. 

 

 
Meta específica 26 - Melhoria do ambiente escolar, dentro e fora das salas de aula. 

 

Objetivo 89 - Diminuir, em 10%, as situações de violência em ambiente escolar. 

 
 

Serviços de 

Psicologia e 

Orientação 

464 Articulação com os 

técnicos do Centro 

Qualifica da Escola 

Secundária da Trofa, 

na divulgação, 

planeamento e 

organização de ações 

formativas. 

Articulação com os 

técnicos do Centro 

Qualifica da Escola 

Secundária da Trofa, na 

divulgação, planeamento 

e organização de ações 

formativas para maiores 

de 18 anos, a serem 

- promover junto dos 

cidadãos, maiores de 18 

anos, da comunidade 

educativa, o 

desenvolvimento das suas 

competências de carreira; - 

melhorar os níveis de 

certificação escolar da 

Interna Desenvolvimento 

pessoal e 

profissional 

Formação 

contínua 

Ana Paula de 

Azevedo 

Bastos 

http://paa.pt/gestao/ver2.asp?ref=464
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realizadas na sede do 

agrupamento. As ações 

destinam-se à 

comunidade educativa, 

no âmbito do Sistema 

Nacional de 

Reconhecimento, 

Validação e Certificação 

de Competências 

(Sistema RVCC). 

comunidade educativa; - 

estimular a valorização de 

uma perspetiva de 

aprendizagem ao longo da 

vida; - promover a 

valorização pessoal, social 

e profissional dos cidadãos; 

- proporcionar a frequência 

de ações formativas 

relevantes, por parte dos 

cidadãos da comunidade 

educativa, dentro da área 

geográfica de interesse dos 

mesmos. 

Articulação com o Projeto educativo do Agrupamento 

 
Meta específica 23 - Reforço da interação com o meio aproveitando sinergias mútuas. 

 

Objetivo 73 - Manter e implementar protocolos e parcerias com instituições e entidades de referência em áreas como o ensino, a saúde, a cultura, a ciência e o lazer. 

Objetivo 75 - Estabelecer parcerias de cooperação com diversas entidades da comunidade em projetos partilhados. 

 

 
Meta específica 24 - Aumento do envolvimento no percurso escolar por parte dos alunos e dos pais e encarregados de educação. 

 

Objetivo 77 - Abrir, às famílias dos alunos, três iniciativas anuais do Agrupamento/ Estabelecimento de Educação e Ensino. 

Objetivo 78 - Concretizar, anualmente, três momentos de índole formativa para pais e encarregados de educação. 

Objetivo 80 - Promover a imagem da escola junto da comunidade, de modo a que seja reconhecido o seu papel como parceira no desenvolvimento social e cultural 

da comunidade envolvente. 

 
 

Serviços de 

Psicologia e 

Orientação 

465 Sessões de Promoção 

de Competências 

Sociais e Prevenção de 

Comportamentos de 

Risco. 

As sessões serão 

realizadas pela psicóloga 

Filipa Soares, junto da 

turma CEFA1, na Escola 

Básica do Castro. 

(1) Desenvolver 

competências sociais nos 

alunos, sobretudo no que 

respeita ao cumprimento de 

regras, nomeadamente, 

assertividade 

comportamental, controlo 

de impulsividade tolerância 

à frustração e resolução de 

conflitos; (2) Aumentar nos 

alunos a capacidade de 

Interna Ed. Social Projeto Ana Paula de 

Azevedo 

Bastos 

http://paa.pt/gestao/ver2.asp?ref=465
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gestão das emoções; (3) 

Facilitar a interação grupal 

na turma; (4) Prevenir 

comportamentos de risco 

(toxicodependência, 

alcoolismo, DSTS – 

Doenças Sexualmente 

Transmissíveis) 

Articulação com o Projeto educativo do Agrupamento 

 
Meta específica 1 - Redução da taxa de abandono. 

 

Objetivo 1 - Diminuir a taxa de abandono escolar para 0,5%. 

 

 
Meta específica 2 - Melhoria dos resultados escolares dos alunos. 

 

Objetivo 5 - Melhorar a taxa de transição no 9º ano, igualando a média nacional. 

 

 
Meta específica 17 - Garantir aos alunos momentos de autoavaliação indutores de autonomia e de co-responsabilização. 

 

Objetivo 55 - Promover, junto dos alunos, momentos de reflexão e co-responsabilização face à inclusão de alunos com deficiência. 

 

 
Meta específica 20 - Promoção de valores de solidariedade. 

 

Objetivo 63 - Concretizar projetos promotores de solidariedade face à diferença. 

Objetivo 64 - Promover uma cultura de abertura ao meio local e ao mundo, alicerçada numa educação para a paz, solidariedade, saúde e ambiente. 

 

 
Meta específica 26 - Melhoria do ambiente escolar, dentro e fora das salas de aula. 

 

Objetivo 89 - Diminuir, em 10%, as situações de violência em ambiente escolar. 

Objetivo 90 - Organizar atividades promotoras de um ambiente escolar mais inclusivo. 

 
 

Clube de 

Desporto 

Escolar 

466 Clube de Badminton Clube de Badminton 

para todos os alunos, do 

5º ao 12º ano, que se 

Aumentar as oportunidades 

de prática desportiva de 

qualidade, na modalidade 

Interna Ed. Desportiva Formação 

Prática/Desportiva 

Ricardo 

António 

Saldanha de 

http://paa.pt/gestao/ver2.asp?ref=466
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queiram inscrever, 

proporcionando-lhes 

uma ocupação dos 

tempos livres de forma 

divertida e saudável. 

Permitirá, também uma 

melhoria e aumento das 

oportunidades da prática 

desta modalidade 

desportiva. 

de Badminton. Fomentar o 

desporto e promover a 

prática desportiva na 

comunidade escolar. 

Motivar os alunos para a 

prática de atividade 

desportiva. 

Oliveira 

Articulação com o Projeto educativo do Agrupamento 

 
Meta específica 10 - Valorização da Arte e o Desporto na educação e ensino. 

 

Objetivo 38 - Manter a taxa de adesão acima dos 80%, em cada atividade do Clube do Desporto Escolar, tendo por referência o número de participações do ano 

letivo imediatamente anterior. 

 
 

Clube de 

Desporto 

Escolar 

467 Multidesportos. Prática desportiva nas 

modalidades de 

Minigolfe,Ténis de 

Mesa, Hoquei em 

Campo e Softball . 

Vivenciar modalidades 

desportivas alternativas e 

maximizar os recursos 

materiais disponíveis. 

Interna Ed. Desportiva Formação 

Prática/Desportiva 

Maria 

Margarida 

Magalhães 

Cardoso 

Teixeira 

Articulação com o Projeto educativo do Agrupamento 

 
Meta específica 10 - Valorização da Arte e o Desporto na educação e ensino. 

 

Objetivo 38 - Manter a taxa de adesão acima dos 80%, em cada atividade do Clube do Desporto Escolar, tendo por referência o número de participações do ano 

letivo imediatamente anterior. 

 
 

Clube de 

Desporto 

Escolar 

468 Clube de dança. Atividade Interna 

destinada a todos os 

escalões etários. 

Proporcionar aos alunos 

experiências diferentes no 

âmbito da atividade 

desportiva. 

Interna Ed. Desportiva Outro Maria 

Filomena 

Pereira da 

Fonte 

Articulação com o Projeto educativo do Agrupamento 

 
Meta específica 1 - Redução da taxa de abandono. 

 

Objetivo 1 - Diminuir a taxa de abandono escolar para 0,5%. 

http://paa.pt/gestao/ver2.asp?ref=467
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Meta específica 10 - Valorização da Arte e o Desporto na educação e ensino. 

 

Objetivo 38 - Manter a taxa de adesão acima dos 80%, em cada atividade do Clube do Desporto Escolar, tendo por referência o número de participações do ano 

letivo imediatamente anterior. 

Objetivo 40 - Valorizar as Atividades Extra Curriculares nos vários ciclos de ensino. 

 

 
Meta específica 19 - Desenvolver uma cultura de intervenção nos espaços escolares. 

 

Objetivo 60 - Dinamizar artisticamente os espaços escolares. 

 

 
Meta específica 24 - Aumento do envolvimento no percurso escolar por parte dos alunos e dos pais e encarregados de educação. 

 

Objetivo 79 - Promover momentos de encontro da comunidade que criem e reforcem elos entre os seus membros. 

 

 
Meta específica 28 - Promoção de tempos com qualidade, para ocupação dos alunos após atividade letiva. 

 

Objetivo 95 - Valorizar e supervisionar tempos lúdicos diversificados para ocupação dos alunos após atividade letiva. 

 
 

Clube de 

Desporto 

Escolar 

470 Clube de 

Multidesportos I 

Esta atividade destina-se 

aos alunos que nela se 

queiram inscrever 

(caráter facultativo). Esta 

atividade visa fomentar a 

prática sistemática de 

várias modalidades. 

Ocupação dos tempos livres 

dos alunos. Formação de 

um grupo coeso e melhorar 

as relações interpessoais 

nos destinatários. Melhoria 

da performance desportiva. 

Interna Ed. Desportiva Formação 

Prática/Desportiva 

Fernando 

Marques 

Trindade 

Articulação com o Projeto educativo do Agrupamento 

 
Meta específica 10 - Valorização da Arte e o Desporto na educação e ensino. 

 

Objetivo 38 - Manter a taxa de adesão acima dos 80%, em cada atividade do Clube do Desporto Escolar, tendo por referência o número de participações do ano 

letivo imediatamente anterior. 

 
 

Projeto Eco- 494 Eco - escolas Os alunos do pré- Incentivar a cooperação Interna Ed. Ambiental Projeto Martinha de 

http://paa.pt/gestao/ver2.asp?ref=470
http://paa.pt/gestao/ver2.asp?ref=494
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Escolas escolar, 2º e 3º anos, 

professores, auxiliares de 

educação e 

eventualmente 

Encarregados de 

Educação serão 

envolvidos neste projeto. 

entre pares; - Promover 

hábitos de vida saudáveis; - 

Promover uma horta de 

acordo com os princípios da 

Agricultura Biológica 

(A.B.). - - Promover uma 

abordagem centrada na 

inclusão e na participação 

ativa dos alunos, 

contribuindo para o seu 

desenvolvimento pessoal e 

social, bem como para a sua 

educação alimentar. - 

Promover a 

interdisciplinaridade e 

demonstrar um 

planeamento integrado das 

atividades ao longo do ano 

e sua integração curricular. 

- Sensibilizar a comunidade 

educativa para práticas 

ambientais sustentáveis. 

Carvalho 

Rebelo 

Articulação com o Projeto educativo do Agrupamento 

 
Meta específica 9 - Promoção de práticas de metodologias ativas e experimentais. 

 

Objetivo 31 - Dinamizar atividades que promovam o desenvolvimento do espírito crítico, da curiosidade e da literacia científicas. 

Objetivo 34 - Valorizar as várias aprendizagens e vivências dos alunos realizadas em diversos contextos, integrando-as na sala de aula. 

 

 
Meta específica 19 - Desenvolver uma cultura de intervenção nos espaços escolares. 

 

Objetivo 59 - Envolver, anualmente, um grupo/turma em um projeto (por escola) de valorização do espaço escolar. 

 

 
Meta específica 23 - Reforço da interação com o meio aproveitando sinergias mútuas. 

 

Objetivo 73 - Manter e implementar protocolos e parcerias com instituições e entidades de referência em áreas como o ensino, a saúde, a cultura, a ciência e o lazer. 

Objetivo 74 - Manter a adesão aos programas nacionais/regionais em vigor envolvendo 70% das turmas. 

Objetivo 75 - Estabelecer parcerias de cooperação com diversas entidades da comunidade em projetos partilhados. 
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Meta específica 24 - Aumento do envolvimento no percurso escolar por parte dos alunos e dos pais e encarregados de educação. 

 

Objetivo 80 - Promover a imagem da escola junto da comunidade, de modo a que seja reconhecido o seu papel como parceira no desenvolvimento social e cultural 

da comunidade envolvente. 

 
 

Projeto 

Integrado de 

Educação 

para a Ciência 

512 Oficina laboratorial - 

Produção de sabonetes 

Oficina laboratorial, de 

frequência livre, dirigida 

a alunos do 2º e 3º 

ciclos. 

Promoção da literacia 

científica. Desenvolvimento 

do gosto pela Ciência. 

Consolidação/ampliação de 

conhecimentos científicos. 

Interna Ed. Científica Projeto Maria de 

Fátima 

Teixeira Pinto 

Articulação com o Projeto educativo do Agrupamento 

 
Meta específica 9 - Promoção de práticas de metodologias ativas e experimentais. 

 

Objetivo 29 - Dinamizar Oficinas de Ciência Experimental. 

Objetivo 30 - Alargar a área de intervenção do Projeto Integrado de Educação para a Ciência em 20% das turmas de cada nível de educação e ensino. 

Objetivo 31 - Dinamizar atividades que promovam o desenvolvimento do espírito crítico, da curiosidade e da literacia científicas. 

Objetivo 32 - Dinamizar atividades que conduzam à consolidação e/ou à ampliação de conhecimentos científicos, tornando os conteúdos programáticos mais 

significativos. 

 
 

Projeto 

Integrado de 

Educação 

para a Ciência 

513 Oficina laboratorial - 

Velas aromáticas 

Oficina laboratorial, de 

frequência livre, dirigida 

a alunos do 2º e 3º 

ciclos. 

Promoção da literacia 

científica. Desenvolvimento 

do gosto pela Ciência. 

Consolidação/ampliação de 

conhecimentos científicos. 

Interna Ed. Científica Projeto Maria de 

Fátima 

Teixeira Pinto 

Articulação com o Projeto educativo do Agrupamento 

 
Meta específica 9 - Promoção de práticas de metodologias ativas e experimentais. 

 

Objetivo 29 - Dinamizar Oficinas de Ciência Experimental. 

Objetivo 30 - Alargar a área de intervenção do Projeto Integrado de Educação para a Ciência em 20% das turmas de cada nível de educação e ensino. 

Objetivo 31 - Dinamizar atividades que promovam o desenvolvimento do espírito crítico, da curiosidade e da literacia científicas. 

Objetivo 32 - Dinamizar atividades que conduzam à consolidação e/ou à ampliação de conhecimentos científicos, tornando os conteúdos programáticos mais 

significativos. 

 
 

http://paa.pt/gestao/ver2.asp?ref=512
http://paa.pt/gestao/ver2.asp?ref=513
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Projeto 

Integrado de 

Educação 

para a Ciência 

530 Exposição na 

biblioteca escolar : “À 

Velocidade do Sol” 

Exposição dos carrinhos 

solares construídos pelos 

alunos no âmbito do 

passatempo “À 

Velocidade do Sol” que 

decorreu no ano letivo 

anterior. 

- Dar a conhecer à 

comunidade escolar os 

trabalhos realizados pelos 

alunos; - Impulsionar o 

desenvolvimento do gosto 

pela investigação e pela 

troca de ideias, - Estimular 

o interesse na participação 

de experiências e projetos; - 

Despertar o interesse pelas 

tecnologias ambientalmente 

sustentáveis. 

Interna Ed. Científica Exposição Albina 

Manuela 

Teixeira da 

Costa 

Articulação com o Projeto educativo do Agrupamento 

 
Meta específica 7 - Promoção da diferenciação pedagógica e a diversidade. 

 

Objetivo 25 - Implementar estratégias diversificadas de acordo com aprendizagens prévias, ritmos, necessidades e desempenhos individuais, de modo a aumentar o 

sucesso escolar. 

Objetivo 26 - Integrar os diferentes saberes dando significado às aprendizagens realizadas, através do desenvolvimento de abordagens interdisciplinares e da 

articulação dos conteúdos disciplinares. 

 

 
Meta específica 9 - Promoção de práticas de metodologias ativas e experimentais. 

 

Objetivo 32 - Dinamizar atividades que conduzam à consolidação e/ou à ampliação de conhecimentos científicos, tornando os conteúdos programáticos mais 

significativos. 

Objetivo 34 - Valorizar as várias aprendizagens e vivências dos alunos realizadas em diversos contextos, integrando-as na sala de aula. 

 

 
Meta específica 23 - Reforço da interação com o meio aproveitando sinergias mútuas. 

 

Objetivo 75 - Estabelecer parcerias de cooperação com diversas entidades da comunidade em projetos partilhados. 

 
 

Clube da 

Proteção 

Civil e 

Ambiente 

532 Exercício público de 

prevenção do risco 

sísmico” A TERRA 

TREME”. 

A TERRA TREME é um 

exercício que pretende 

alertar e sensibilizar a 

população para agir 

antes, durante e depois 

da ocorrência de um 

sismo. 

Desenvolver e reforçar uma 

cultura de segurança, 

promovendo uma cidadania 

ativa e participativa desde 

cedo nas crianças e jovens 

dos vários níveis de 

educação e ensino. 

Interna Ed. Social Prática simulada Mário Dias 

Moreira 

http://paa.pt/gestao/ver2.asp?ref=530
http://paa.pt/gestao/ver2.asp?ref=532
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Articulação com o Projeto educativo do Agrupamento 

 
Meta específica 19 - Desenvolver uma cultura de intervenção nos espaços escolares. 

 

Objetivo 59 - Envolver, anualmente, um grupo/turma em um projeto (por escola) de valorização do espaço escolar. 

 
 

Clube 

Europeu 

538 Parlamento dos 

Jovens- Sessão 

Escolar 

Familiarização dos 

alunos com os 

procedimentos da 

Democracia. 

1. Educar para a cidadania, 

estimulando o gosto pela 

participação cívica e 

política; 2. Dar a conhecer a 

Assembleia da República e 

as regras do debate 

parlamentar; 3. Promover a 

reflexão sobre o tema 

escolhido, o debate 

democrático, o respeito pela 

diversidade de opiniões e 

pelas regras de tomada das 

decisões; 4. Proporcionar a 

experiência de participação 

em processos eleitorais; 5. 

Estimular a capacidade de 

expressão e argumentação. 

Interna Ed. Social Projeto António José 

Pinto Pereira 

Articulação com o Projeto educativo do Agrupamento 

 
Meta específica 9 - Promoção de práticas de metodologias ativas e experimentais. 

 

Objetivo 33 - Dinamizar iniciativas, visitas de estudo e exposições, que contribuam para o enriquecimento cultural/artístico dos alunos. 

Objetivo 34 - Valorizar as várias aprendizagens e vivências dos alunos realizadas em diversos contextos, integrando-as na sala de aula. 

 
 

Projeto 

Integrado de 

Educação 

para a Ciência 

541 Comemoração do ano 

internacional da 

Tabela Periódica 

Comemoração do ano 

internacional da Tabela 

Periódica através da 

elaboração de uma tabela 

periódica em tricô com a 

colaboração de toda a 

comunidade escolar para 

expor na escola sede. 

- Promoção da literacia 

científica. - 

Desenvolvimento do gosto 

pela Ciência. - 

Consolidação/ampliação de 

conhecimentos científicos. - 

Aproximar as famílias à 

escola. 

Interna Ed. Científica Comemoração Albina 

Manuela 

Teixeira da 

Costa 

http://paa.pt/gestao/ver2.asp?ref=538
http://paa.pt/gestao/ver2.asp?ref=541
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Articulação com o Projeto educativo do Agrupamento 

 
Meta específica 7 - Promoção da diferenciação pedagógica e a diversidade. 

 

Objetivo 26 - Integrar os diferentes saberes dando significado às aprendizagens realizadas, através do desenvolvimento de abordagens interdisciplinares e da 

articulação dos conteúdos disciplinares. 

 

 
Meta específica 9 - Promoção de práticas de metodologias ativas e experimentais. 

 

Objetivo 30 - Alargar a área de intervenção do Projeto Integrado de Educação para a Ciência em 20% das turmas de cada nível de educação e ensino. 

Objetivo 31 - Dinamizar atividades que promovam o desenvolvimento do espírito crítico, da curiosidade e da literacia científicas. 

Objetivo 32 - Dinamizar atividades que conduzam à consolidação e/ou à ampliação de conhecimentos científicos, tornando os conteúdos programáticos mais 

significativos. 

 
 

Projeto 

Integrado de 

Educação 

para a Ciência 

542 A ciência em vídeo. Gravação de alguns 

vídeos científicos sobre 

diversos assuntos para 

posterior divulgação no 

site do Agrupamento. 

- Promoção da literacia 

científica. - 

Desenvolvimento do gosto 

pela Ciência. - 

Consolidação/ampliação de 

conhecimentos científicos. 

Interna Ed. Científica Concurso Albina 

Manuela 

Teixeira da 

Costa 

Articulação com o Projeto educativo do Agrupamento 

 
Meta específica 7 - Promoção da diferenciação pedagógica e a diversidade. 

 

Objetivo 26 - Integrar os diferentes saberes dando significado às aprendizagens realizadas, através do desenvolvimento de abordagens interdisciplinares e da 

articulação dos conteúdos disciplinares. 

 

 
Meta específica 9 - Promoção de práticas de metodologias ativas e experimentais. 

 

Objetivo 30 - Alargar a área de intervenção do Projeto Integrado de Educação para a Ciência em 20% das turmas de cada nível de educação e ensino. 

Objetivo 31 - Dinamizar atividades que promovam o desenvolvimento do espírito crítico, da curiosidade e da literacia científicas. 

Objetivo 32 - Dinamizar atividades que conduzam à consolidação e/ou à ampliação de conhecimentos científicos, tornando os conteúdos programáticos mais 

significativos. 

 
 

Clube 

Europeu 

543 Workshop de culinária 

Europeia. 

Realizar-se-á um 

workshop de culinária 

Reforçar os conhecimentos 

sobre a importância da 

Interna Ed. Social Outro Lucília 

Marques 

http://paa.pt/gestao/ver2.asp?ref=542
http://paa.pt/gestao/ver2.asp?ref=543
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orientado por jovens 

voluntários de diferentes 

países da UE. 

diversidade cultural na 

Europa, através da 

gastronomia. 

Assunção 

Articulação com o Projeto educativo do Agrupamento 

 
Meta específica 2 - Melhoria dos resultados escolares dos alunos. 

 

Objetivo 12 - Garantir que 80% dos alunos concluem o 3º ciclo do Ensino Básico em 3 anos. 

 

 
Meta específica 5 - Promoção do trabalho cooperativo dos docentes. 

 

Objetivo 17 - Promover, anualmente, 20% de atividades de articulação intra e/ou inter departamental, incluídas no Plano Anual de Atividades. 

 

 
Meta específica 7 - Promoção da diferenciação pedagógica e a diversidade. 

 

Objetivo 24 - Identificar, anualmente, exemplos de práticas de trabalho colaborativo nos grupos disciplinares e departamentos, registando-as em ata. 

Objetivo 25 - Implementar estratégias diversificadas de acordo com aprendizagens prévias, ritmos, necessidades e desempenhos individuais, de modo a aumentar o 

sucesso escolar. 

 

 
Meta específica 9 - Promoção de práticas de metodologias ativas e experimentais. 

 

Objetivo 31 - Dinamizar atividades que promovam o desenvolvimento do espírito crítico, da curiosidade e da literacia científicas. 

Objetivo 32 - Dinamizar atividades que conduzam à consolidação e/ou à ampliação de conhecimentos científicos, tornando os conteúdos programáticos mais 

significativos. 

Objetivo 33 - Dinamizar iniciativas, visitas de estudo e exposições, que contribuam para o enriquecimento cultural/artístico dos alunos. 

Objetivo 34 - Valorizar as várias aprendizagens e vivências dos alunos realizadas em diversos contextos, integrando-as na sala de aula. 

 
 

Clube 

Europeu 

544 "Unida na 

Diversidade" 

Palestra sobre a 

importância da vivência 

democrática e a 

multiculturalidade na 

Europa. 

Sensibilizar os alunos para: 

a importância da aceitação 

das diferenças culturais 

para uma coexistência 

pacífica; a importância dos 

valores cívicos e 

democráticos no dia a dia. 

Interna Ed. Social Palestra Margarida 

Maria 

Tavares 

Ferreira 

Articulação com o Projeto educativo do Agrupamento 

 

http://paa.pt/gestao/ver2.asp?ref=544
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Meta específica 2 - Melhoria dos resultados escolares dos alunos. 

 

Objetivo 5 - Melhorar a taxa de transição no 9º ano, igualando a média nacional. 

Objetivo 9 - Aumentar a taxa de sucesso a Inglês para 75% no final do 9º ano. 

Objetivo 12 - Garantir que 80% dos alunos concluem o 3º ciclo do Ensino Básico em 3 anos. 

 

 
Meta específica 5 - Promoção do trabalho cooperativo dos docentes. 

 

Objetivo 17 - Promover, anualmente, 20% de atividades de articulação intra e/ou inter departamental, incluídas no Plano Anual de Atividades. 

 

 
Meta específica 6 - Articulação entre ciclos. 

 

Objetivo 18 - Concretizar quatro projetos/atividades aglutinadoras que integrem o pré-escolar e/ou um ou mais ciclos e/ou secundário. 

 

 
Meta específica 7 - Promoção da diferenciação pedagógica e a diversidade. 

 

Objetivo 24 - Identificar, anualmente, exemplos de práticas de trabalho colaborativo nos grupos disciplinares e departamentos, registando-as em ata. 

Objetivo 25 - Implementar estratégias diversificadas de acordo com aprendizagens prévias, ritmos, necessidades e desempenhos individuais, de modo a aumentar o 

sucesso escolar. 

Objetivo 26 - Integrar os diferentes saberes dando significado às aprendizagens realizadas, através do desenvolvimento de abordagens interdisciplinares e da 

articulação dos conteúdos disciplinares. 

 

 
Meta específica 9 - Promoção de práticas de metodologias ativas e experimentais. 

 

Objetivo 31 - Dinamizar atividades que promovam o desenvolvimento do espírito crítico, da curiosidade e da literacia científicas. 

Objetivo 32 - Dinamizar atividades que conduzam à consolidação e/ou à ampliação de conhecimentos científicos, tornando os conteúdos programáticos mais 

significativos. 

Objetivo 33 - Dinamizar iniciativas, visitas de estudo e exposições, que contribuam para o enriquecimento cultural/artístico dos alunos. 

Objetivo 34 - Valorizar as várias aprendizagens e vivências dos alunos realizadas em diversos contextos, integrando-as na sala de aula. 

Objetivo 35 - Desenvolver e divulgar aspetos culturais e civilizacionais das línguas estrangeiras. 

 

 
Meta específica 20 - Promoção de valores de solidariedade. 

 

Objetivo 64 - Promover uma cultura de abertura ao meio local e ao mundo, alicerçada numa educação para a paz, solidariedade, saúde e ambiente. 
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Meta específica 23 - Reforço da interação com o meio aproveitando sinergias mútuas. 

 

Objetivo 73 - Manter e implementar protocolos e parcerias com instituições e entidades de referência em áreas como o ensino, a saúde, a cultura, a ciência e o lazer. 

 

 
Meta específica 26 - Melhoria do ambiente escolar, dentro e fora das salas de aula. 

 

Objetivo 90 - Organizar atividades promotoras de um ambiente escolar mais inclusivo. 

 
 

Clube 

Europeu 

545 Democracia VS 

Desenvolvimento 

Realização de trabalhos 

de pesquisa e debate de 

ideias sobre a influência 

dos regimes políticos 

(democracia/ditadura) no 

desenvolvimento dos 

países. 

Potenciar o 

desenvolvimento da 

capacidade de reflexão e 

análise de temas da 

atualidade, bem como o 

espírito crítico, através da 

discussão e debate. 

Interna Ed. Científica Palestra Margarida 

Maria 

Tavares 

Ferreira 

Articulação com o Projeto educativo do Agrupamento 

 
Meta específica 2 - Melhoria dos resultados escolares dos alunos. 

 

Objetivo 12 - Garantir que 80% dos alunos concluem o 3º ciclo do Ensino Básico em 3 anos. 

 

 
Meta específica 5 - Promoção do trabalho cooperativo dos docentes. 

 

Objetivo 17 - Promover, anualmente, 20% de atividades de articulação intra e/ou inter departamental, incluídas no Plano Anual de Atividades. 

 

 
Meta específica 7 - Promoção da diferenciação pedagógica e a diversidade. 

 

Objetivo 24 - Identificar, anualmente, exemplos de práticas de trabalho colaborativo nos grupos disciplinares e departamentos, registando-as em ata. 

Objetivo 25 - Implementar estratégias diversificadas de acordo com aprendizagens prévias, ritmos, necessidades e desempenhos individuais, de modo a aumentar o 

sucesso escolar. 

 

 
Meta específica 9 - Promoção de práticas de metodologias ativas e experimentais. 

 

Objetivo 31 - Dinamizar atividades que promovam o desenvolvimento do espírito crítico, da curiosidade e da literacia científicas. 

http://paa.pt/gestao/ver2.asp?ref=545
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Objetivo 32 - Dinamizar atividades que conduzam à consolidação e/ou à ampliação de conhecimentos científicos, tornando os conteúdos programáticos mais 

significativos. 

Objetivo 33 - Dinamizar iniciativas, visitas de estudo e exposições, que contribuam para o enriquecimento cultural/artístico dos alunos. 

Objetivo 34 - Valorizar as várias aprendizagens e vivências dos alunos realizadas em diversos contextos, integrando-as na sala de aula. 

 
 

Clube 

Europeu 

546 Democracia...Quo 

Vadis? 

Exposição de cartoons 

elaborados pelos alunos 

representativos das 

diferentes "leituras" da 

democracia. 

Sensibilizar os alunos e a 

comunidade educativa para 

os problemas existentes nos 

países com diferentes graus 

de desenvolvimento bem 

como a falta de vivência 

democrática. Incentivar a 

pesquisa, o espírito crítico e 

desenvolver o sentido de 

cidaddania. 

Interna Ed. Científica Exposição Margarida 

Maria 

Tavares 

Ferreira 

Articulação com o Projeto educativo do Agrupamento 

 
Meta específica 2 - Melhoria dos resultados escolares dos alunos. 

 

Objetivo 12 - Garantir que 80% dos alunos concluem o 3º ciclo do Ensino Básico em 3 anos. 

 

 
Meta específica 5 - Promoção do trabalho cooperativo dos docentes. 

 

Objetivo 17 - Promover, anualmente, 20% de atividades de articulação intra e/ou inter departamental, incluídas no Plano Anual de Atividades. 

 

 
Meta específica 7 - Promoção da diferenciação pedagógica e a diversidade. 

 

Objetivo 24 - Identificar, anualmente, exemplos de práticas de trabalho colaborativo nos grupos disciplinares e departamentos, registando-as em ata. 

Objetivo 25 - Implementar estratégias diversificadas de acordo com aprendizagens prévias, ritmos, necessidades e desempenhos individuais, de modo a aumentar o 

sucesso escolar. 

 

 
Meta específica 9 - Promoção de práticas de metodologias ativas e experimentais. 

 

Objetivo 31 - Dinamizar atividades que promovam o desenvolvimento do espírito crítico, da curiosidade e da literacia científicas. 

Objetivo 32 - Dinamizar atividades que conduzam à consolidação e/ou à ampliação de conhecimentos científicos, tornando os conteúdos programáticos mais 

significativos. 

http://paa.pt/gestao/ver2.asp?ref=546
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Objetivo 33 - Dinamizar iniciativas, visitas de estudo e exposições, que contribuam para o enriquecimento cultural/artístico dos alunos. 

Objetivo 34 - Valorizar as várias aprendizagens e vivências dos alunos realizadas em diversos contextos, integrando-as na sala de aula. 

 
 

Serviços de 

Psicologia e 

Orientação 

575 Sessões de Orientação 

Escolar e Profissional. 

Esta ação faz parte do 

Projeto de Orientação 

Escolar e Profissional e 

será desenvolvida 

através da realização de 

sessões quinzenais, com 

a duração de 90 minutos. 

No final das sessões de 

grupo o 

acompanhamento será 

individualizado. Na 

Escola Básica e 

Secundária de Coronado 

e Castro existem 3 

turmas do 9º ano de 

escolaridade, pelo que 

serão criados 6 grupos. 

Na Escola Básica do 

Castro existem 3 turmas 

do 9º ano de 

escolaridade, pelo que 

serão criados 6 grupos. 

Também será 

contemplada a turma 

CEFB, e as turmas do 

secundário, sempre que 

necessário, através de 

sessões individuais e em 

pequeno grupo. 

1. Promoção do auto-

conhecimento, reflexão 

sobre interesses, 

capacidades e valores. 2. 

Promoção da dinâmica de 

grupo, através da criação de 

espaços de expressão, 

partilha e resolução de 

problemas. 3. Confronto 

com ideias pré-concebidas, 

que constituem obstáculos à 

construção do projeto 

vocacional. 4. Avaliação e 

reflexão acerca das 

influências no processo de 

escolha vocacional. 5. 

Promoção da emergência de 

uma relação reconstruída 

com o mundo das 

formações e profissões. 6. 

Tomada de consciência do 

percurso educativo 

individual e a realização de 

um balanço acerca de 

características pessoais, 

influências sociais e 

identificação de elementos 

importantes no percurso 

escolar de cada um. 7. 

Promoção da exploração 

individual e do 

estabelecimento de relações 

entre interesses, 

capacidades e ofertas 

educativas/ formativas. 8. 

Exploração das principais 

oportunidades oferecidas 

Interna Desenvolvimento 

pessoal e 

profissional 

Projeto Ana Paula de 

Azevedo 

Bastos 

http://paa.pt/gestao/ver2.asp?ref=575
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pelo Sistema Educativo 

Português, após o 9º ano de 

escolaridade. 9. Promoção 

da troca de experiências e o 

esclarecimento de dúvidas 

em relação à estrutura e 

objetivos das diferentes 

alternativas de formação. 

10. Promoção do 

desenvolvimento de 

competências ao nível das 

técnicas de procura ativa de 

emprego. 11. Promoção do 

sucesso educativo e da 

redução da taxa de 

abandono escolar. 

Articulação com o Projeto educativo do Agrupamento 

 
Meta específica 1 - Redução da taxa de abandono. 

 

Objetivo 1 - Diminuir a taxa de abandono escolar para 0,5%. 

 

 
Meta específica 2 - Melhoria dos resultados escolares dos alunos. 

 

Objetivo 5 - Melhorar a taxa de transição no 9º ano, igualando a média nacional. 

Objetivo 13 - Aumentar a taxa de sucesso no Ensino Secundário, igualando a média nacional. 

 

 
Meta específica 12 - Motivação para o sucesso. 

 

Objetivo 46 - Promover o contacto dos alunos do ensino secundário com realidades laborais/académicas que promovam o compromisso dos mesmos com melhoria 

dos seus desempenhos. 

 

 
Meta específica 17 - Garantir aos alunos momentos de autoavaliação indutores de autonomia e de co-responsabilização. 

 

Objetivo 54 - Tornar a autoavaliação uma prática de todo o processo de ensino/aprendizagem. 
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Meta específica 23 - Reforço da interação com o meio aproveitando sinergias mútuas. 

 

Objetivo 75 - Estabelecer parcerias de cooperação com diversas entidades da comunidade em projetos partilhados. 

 

 
Meta específica 24 - Aumento do envolvimento no percurso escolar por parte dos alunos e dos pais e encarregados de educação. 

 

Objetivo 76 - Aumentar, em 10%, a interação presencial entre encarregados de educação e diretores de turma/ professor titular de turma. 

Objetivo 80 - Promover a imagem da escola junto da comunidade, de modo a que seja reconhecido o seu papel como parceira no desenvolvimento social e cultural 

da comunidade envolvente. 

 
 

Serviços de 

Psicologia e 

Orientação 

576 Sessões de 

Desenvolvimento de 

Competências 

Pessoais e Sociais e 

Prevenção da 

Indisciplina e 

Bullying. 

As sessões serão 

rdirigidas ao alunos das 

turmas do 6º ano, pelas 

psicólogas Ana Paula 

Bastos e Filipa Soares, 

do Serviço de Psicologia 

e Orientação Vocacional 

do agrupamento, nas 

Escolas Básica e 

Secundária de Coronado 

e Castro e Básica do 

Castro. 

- Esclarecer e desmistificar 

o bullying e cyberbullying; 

- Promover uma maior 

consciencialização face às 

consequências do bullying e 

cyberbullying; - Contribuir 

para a melhoria do clima 

escolar através da 

diminuição das situações de 

indisciplina e bullying; - 

Desenvolver nos alunos 

competências de gestão de 

conflitos, resolução de 

problemas e comunicação 

assertiva; - Incentivar os 

alunos ao respeito pela 

diferença e à prática da 

solidariedade; - Promover o 

relacionamento interpessoal 

saudável nos grupos turma. 

Interna Ed. Social Projeto Ana Paula de 

Azevedo 

Bastos 

Articulação com o Projeto educativo do Agrupamento 

 
Meta específica 1 - Redução da taxa de abandono. 

 

Objetivo 1 - Diminuir a taxa de abandono escolar para 0,5%. 

 

 
Meta específica 17 - Garantir aos alunos momentos de autoavaliação indutores de autonomia e de co-responsabilização. 
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Objetivo 55 - Promover, junto dos alunos, momentos de reflexão e co-responsabilização face à inclusão de alunos com deficiência. 

 

 
Meta específica 20 - Promoção de valores de solidariedade. 

 

Objetivo 63 - Concretizar projetos promotores de solidariedade face à diferença. 

Objetivo 64 - Promover uma cultura de abertura ao meio local e ao mundo, alicerçada numa educação para a paz, solidariedade, saúde e ambiente. 

 

 
Meta específica 26 - Melhoria do ambiente escolar, dentro e fora das salas de aula. 

 

Objetivo 89 - Diminuir, em 10%, as situações de violência em ambiente escolar. 

Objetivo 90 - Organizar atividades promotoras de um ambiente escolar mais inclusivo. 

 
 

Clube 

Europeu 

580 Vida na Comunidade Os alunos farão 

pesquisas/exposição 

sobre a gastronomia 

típica dos diferentes 

países da União 

Europeia e irão 

confecionar, com a 

colaboração da família, 

um desses pratos para 

integrar uma "feira 

gastronómica" cujo 

produto reverterá para 

uma instituição de 

solidariedade local. 

Dar a conhecer o 

património gastronómico de 

diferentes países da União 

Europeia; Contribuir para 

ações de solidariedade 

local. 

Interna Ed. Social Exposição Luísa Maria 

Sendas Costa 

Sota 

Articulação com o Projeto educativo do Agrupamento 

 
Meta específica 2 - Melhoria dos resultados escolares dos alunos. 

 

Objetivo 12 - Garantir que 80% dos alunos concluem o 3º ciclo do Ensino Básico em 3 anos. 

 

 
Meta específica 5 - Promoção do trabalho cooperativo dos docentes. 

 

Objetivo 17 - Promover, anualmente, 20% de atividades de articulação intra e/ou inter departamental, incluídas no Plano Anual de Atividades. 
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Meta específica 7 - Promoção da diferenciação pedagógica e a diversidade. 

 

Objetivo 25 - Implementar estratégias diversificadas de acordo com aprendizagens prévias, ritmos, necessidades e desempenhos individuais, de modo a aumentar o 

sucesso escolar. 

Objetivo 26 - Integrar os diferentes saberes dando significado às aprendizagens realizadas, através do desenvolvimento de abordagens interdisciplinares e da 

articulação dos conteúdos disciplinares. 

 

 
Meta específica 9 - Promoção de práticas de metodologias ativas e experimentais. 

 

Objetivo 32 - Dinamizar atividades que conduzam à consolidação e/ou à ampliação de conhecimentos científicos, tornando os conteúdos programáticos mais 

significativos. 

Objetivo 33 - Dinamizar iniciativas, visitas de estudo e exposições, que contribuam para o enriquecimento cultural/artístico dos alunos. 

 

 
Meta específica 20 - Promoção de valores de solidariedade. 

 

Objetivo 61 - Concretizar anualmente dois projetos de articulação com dinâmicas sociais existentes na comunidade. 

Objetivo 64 - Promover uma cultura de abertura ao meio local e ao mundo, alicerçada numa educação para a paz, solidariedade, saúde e ambiente. 

 
 

Projeto 

Integrado de 

Educação 

para a Ciência 

581 Oficina laboratorial - 

"Segredos do vôo " 

Oficina laboratorial, de 

frequência livre, dirigida 

a alunos do 2º e 3º 

ciclos. Através da 

realização de atividades 

laboratoriais, pretende-se 

que os alunos descubram 

alguns conceitos e 

princípios físicos 

inerentes ao vôo. 

- Promoção da literacia 

científica. - 

Desenvolvimento do gosto 

pela Ciência. - Aquisição, 

consolidação e/ou 

ampliação de 

conhecimentos científicos. 

Interna Ed. Científica Projeto Sílvia Dalila 

Cristino da 

Silva Barros 

Articulação com o Projeto educativo do Agrupamento 

 
Meta específica 9 - Promoção de práticas de metodologias ativas e experimentais. 

 

Objetivo 29 - Dinamizar Oficinas de Ciência Experimental. 

Objetivo 30 - Alargar a área de intervenção do Projeto Integrado de Educação para a Ciência em 20% das turmas de cada nível de educação e ensino. 

Objetivo 31 - Dinamizar atividades que promovam o desenvolvimento do espírito crítico, da curiosidade e da literacia científicas. 
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Objetivo 32 - Dinamizar atividades que conduzam à consolidação e/ou à ampliação de conhecimentos científicos, tornando os conteúdos programáticos mais 

significativos. 

Objetivo 33 - Dinamizar iniciativas, visitas de estudo e exposições, que contribuam para o enriquecimento cultural/artístico dos alunos. 

 
 

Projeto 

Integrado de 

Educação 

para a Ciência 

582 Oficina laboratorial - 

"Produção de um 

polímero " 

Oficina laboratorial , de 

frequência livre, dirigida 

a alunos do 2º e 3º 

ciclos. Através da 

realização de atividades 

laboratoriais, pretende-se 

que os alunos descubram 

o que é um polímero e, 

através do fabrico de um, 

treinem técnicas 

laboratoriais básicas 

como a medição de 

massas e a preparação de 

soluções. 

- Promoção da literacia 

científica. - 

Desenvolvimento do gosto 

pela Ciência. - Aquisição, 

consolidação e/ou 

ampliação de 

conhecimentos científicos. 

Interna Ed. Científica Projeto Sílvia Dalila 

Cristino da 

Silva Barros 

Articulação com o Projeto educativo do Agrupamento 

 
Meta específica 9 - Promoção de práticas de metodologias ativas e experimentais. 

 

Objetivo 29 - Dinamizar Oficinas de Ciência Experimental. 

Objetivo 30 - Alargar a área de intervenção do Projeto Integrado de Educação para a Ciência em 20% das turmas de cada nível de educação e ensino. 

Objetivo 31 - Dinamizar atividades que promovam o desenvolvimento do espírito crítico, da curiosidade e da literacia científicas. 

Objetivo 32 - Dinamizar atividades que conduzam à consolidação e/ou à ampliação de conhecimentos científicos, tornando os conteúdos programáticos mais 

significativos. 

Objetivo 33 - Dinamizar iniciativas, visitas de estudo e exposições, que contribuam para o enriquecimento cultural/artístico dos alunos. 

 
 

Projeto 

Integrado de 

Educação 

para a Ciência 

583 Oficina laboratorial - 

"Halloween: tropelias 

e bruxarias ... a 

Ciência está no ar! " 

Oficina laboratorial , de 

frequência livre, dirigida 

a alunos do 2º e 3º 

ciclos. Através da 

realização de atividades 

laboratoriais com 

marcado caráter lúdico, 

pretende-se que os 

alunos explorem os 

conceitos de pressão de 

- Promoção da literacia 

científica. - 

Desenvolvimento do gosto 

pela Ciência. - Aquisição, 

consolidação e/ou 

ampliação de 

conhecimentos científicos. - 

Promoção das relações 

interpessoais. 

Interna Ed. Científica Projeto Sílvia Dalila 

Cristino da 

Silva Barros 
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um gás, indicador 

químico e caráter 

químico de uma solução. 

Articulação com o Projeto educativo do Agrupamento 

 
Meta específica 9 - Promoção de práticas de metodologias ativas e experimentais. 

 

Objetivo 29 - Dinamizar Oficinas de Ciência Experimental. 

Objetivo 30 - Alargar a área de intervenção do Projeto Integrado de Educação para a Ciência em 20% das turmas de cada nível de educação e ensino. 

Objetivo 31 - Dinamizar atividades que promovam o desenvolvimento do espírito crítico, da curiosidade e da literacia científicas. 

Objetivo 32 - Dinamizar atividades que conduzam à consolidação e/ou à ampliação de conhecimentos científicos, tornando os conteúdos programáticos mais 

significativos. 

Objetivo 33 - Dinamizar iniciativas, visitas de estudo e exposições, que contribuam para o enriquecimento cultural/artístico dos alunos. 

 
 

Projeto 

Integrado de 

Educação 

para a Ciência 

584 Oficina laboratorial - 

"Experiências 

científicas para animar 

a noite de Natal ". 

Oficina laboratorial, de 

frequência livre, dirigida 

a alunos do 2º e 3º 

ciclos. Através da 

realização de atividades 

laboratoriais de caráter 

lúdico, pretende-se que 

os alunos contactem com 

conceitos físicos como o 

conceito de inércia, 

tensão superficial, 

pressão atmosférica e 

tempo de reação. 

- Promoção da literacia 

científica. - 

Desenvolvimento do gosto 

pela Ciência. - Aquisição, 

consolidação e/ou 

ampliação de 

conhecimentos científicos. - 

Promoção das relações 

interpessoais. 

Interna Ed. Científica Projeto Sílvia Dalila 

Cristino da 

Silva Barros 

Articulação com o Projeto educativo do Agrupamento 

 
Meta específica 9 - Promoção de práticas de metodologias ativas e experimentais. 

 

Objetivo 29 - Dinamizar Oficinas de Ciência Experimental. 

Objetivo 30 - Alargar a área de intervenção do Projeto Integrado de Educação para a Ciência em 20% das turmas de cada nível de educação e ensino. 

Objetivo 31 - Dinamizar atividades que promovam o desenvolvimento do espírito crítico, da curiosidade e da literacia científicas. 

Objetivo 32 - Dinamizar atividades que conduzam à consolidação e/ou à ampliação de conhecimentos científicos, tornando os conteúdos programáticos mais 

significativos. 

Objetivo 33 - Dinamizar iniciativas, visitas de estudo e exposições, que contribuam para o enriquecimento cultural/artístico dos alunos. 

 
 

Projeto 585 Oficina laboratorial - Oficina laboratorial, de - Promoção da literacia Interna Ed. Científica Projeto Maria de 
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Integrado de 

Educação 

para a Ciência 

"Mistérios da 

densidade - 

Candeeiros de lava" 

frequência livre, dirigida 

a alunos 3º ciclo. 

científica. - 

Desenvolvimento do gosto 

pela Ciência. - 

Consolidação/ampliação de 

conhecimentos científicos. 

Fátima 

Teixeira Pinto 

Articulação com o Projeto educativo do Agrupamento 

 
Meta específica 9 - Promoção de práticas de metodologias ativas e experimentais. 

 

Objetivo 29 - Dinamizar Oficinas de Ciência Experimental. 

Objetivo 30 - Alargar a área de intervenção do Projeto Integrado de Educação para a Ciência em 20% das turmas de cada nível de educação e ensino. 

Objetivo 31 - Dinamizar atividades que promovam o desenvolvimento do espírito crítico, da curiosidade e da literacia científicas. 

Objetivo 32 - Dinamizar atividades que conduzam à consolidação e/ou à ampliação de conhecimentos científicos, tornando os conteúdos programáticos mais 

significativos. 

 
 

Projeto 

Integrado de 

Educação 

para a Ciência 

586 Oficina laboratorial - 

"Milho em alta 

pressão" 

Oficina laboratorial, de 

frequência livre, dirigida 

a alunos do 3º ciclo. 

Promoção da literacia 

científica. Desenvolvimento 

do gosto pela Ciência. 

Consolidação/ampliação de 

conhecimentos científicos. 

Interna Ed. Científica Projeto Maria de 

Fátima 

Teixeira Pinto 

Articulação com o Projeto educativo do Agrupamento 

 
Meta específica 9 - Promoção de práticas de metodologias ativas e experimentais. 

 

Objetivo 29 - Dinamizar Oficinas de Ciência Experimental. 

Objetivo 30 - Alargar a área de intervenção do Projeto Integrado de Educação para a Ciência em 20% das turmas de cada nível de educação e ensino. 

Objetivo 31 - Dinamizar atividades que promovam o desenvolvimento do espírito crítico, da curiosidade e da literacia científicas. 

Objetivo 32 - Dinamizar atividades que conduzam à consolidação e/ou à ampliação de conhecimentos científicos, tornando os conteúdos programáticos mais 

significativos. 

 
 

Projeto 

Integrado de 

Educação 

para a Ciência 

587 Oficina laboratorial - 

"Caviar de frutos 

vermelhos" 

Oficina laboratorial, de 

frequência livre, dirigida 

a alunos do 3º ciclo. 

Promoção da literacia 

científica. Desenvolvimento 

do gosto pela Ciência. 

Consolidação/ampliação de 

conhecimentos científicos. 

Interna Ed. Científica Projeto Maria de 

Fátima 

Teixeira Pinto 

Articulação com o Projeto educativo do Agrupamento 

 
Meta específica 9 - Promoção de práticas de metodologias ativas e experimentais. 
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Objetivo 29 - Dinamizar Oficinas de Ciência Experimental. 

Objetivo 30 - Alargar a área de intervenção do Projeto Integrado de Educação para a Ciência em 20% das turmas de cada nível de educação e ensino. 

Objetivo 31 - Dinamizar atividades que promovam o desenvolvimento do espírito crítico, da curiosidade e da literacia científicas. 

Objetivo 32 - Dinamizar atividades que conduzam à consolidação e/ou à ampliação de conhecimentos científicos, tornando os conteúdos programáticos mais 

significativos. 

 
 

Projeto 

Integrado de 

Educação 

para a Ciência 

588 Oficina laboratorial - 

"Caviar de frutos 

vermelhos" 

Oficina laboratorial, de 

frequência livre, dirigida 

a alunos do 3º ciclo. 

Promoção da literacia 

científica. Desenvolvimento 

do gosto pela Ciência. 

Consolidação/ampliação de 

conhecimentos científicos. 

Interna Ed. Científica Projeto Maria de 

Fátima 

Teixeira Pinto 

Articulação com o Projeto educativo do Agrupamento 

 
Meta específica 9 - Promoção de práticas de metodologias ativas e experimentais. 

 

Objetivo 29 - Dinamizar Oficinas de Ciência Experimental. 

Objetivo 30 - Alargar a área de intervenção do Projeto Integrado de Educação para a Ciência em 20% das turmas de cada nível de educação e ensino. 

Objetivo 31 - Dinamizar atividades que promovam o desenvolvimento do espírito crítico, da curiosidade e da literacia científicas. 

Objetivo 32 - Dinamizar atividades que conduzam à consolidação e/ou à ampliação de conhecimentos científicos, tornando os conteúdos programáticos mais 

significativos. 

 
 

Serviços de 

Psicologia e 

Orientação 

591 Prémio Especial de 

Mérito Excelência: 

Visita à BIAL. 

Os alunos que 

obtiveram, no ano letivo 

2017/2018, Prémio 

Especial de Mérito 

Excelência visitam a 

empresa BIAL para 

exploração 

contextualizada e 

acompanhada. 

Promover a aquisição e 

desenvolvimento de 

competências dos alunos e 

proporcionar o contacto 

direto com um contexto de 

aplicabilidade de 

conhecimentos. 

Saída Ed. Científica Visita de estudo Ana Paula de 

Azevedo 

Bastos 

Articulação com o Projeto educativo do Agrupamento 

 
Meta específica 12 - Motivação para o sucesso. 

 

Objetivo 46 - Promover o contacto dos alunos do ensino secundário com realidades laborais/académicas que promovam o compromisso dos mesmos com melhoria 

dos seus desempenhos. 

 

http://paa.pt/gestao/ver2.asp?ref=588
http://paa.pt/gestao/ver2.asp?ref=591


Página 437 de 451 

 
Meta específica 23 - Reforço da interação com o meio aproveitando sinergias mútuas. 

 

Objetivo 73 - Manter e implementar protocolos e parcerias com instituições e entidades de referência em áreas como o ensino, a saúde, a cultura, a ciência e o lazer. 

 
 

Serviços de 

Psicologia e 

Orientação 

592 Visita à Feira e 

Formação Juventude e 

Emprego - Qualifica. 

No âmbito do Projeto de 

Orientação Escolar e 

Profissional e 

Desenvolvimento de 

Competências de Gestão 

de Carreira as psicólogas 

Ana Paula Bastos e 

Filipa Soares, do SPOV, 

colaboram na 

organização e realização 

da visita à Feira de 

Formação Juventude e 

Emprego - Qualifica, que 

será realizada no dia 1 de 

março na EXPONOR, 

com os alunos das 

turmas CEFA, CEFB e 

CEFA1. 

Promover a motivação e 

envolvimento dos alunos 

nas atividades de 

exploração vocacional; 

Proporcionar experiências 

de ação de aproximação à 

vida ativa, que englobam a 

observação de atividades 

práticas e o contacto com as 

respetivas ofertas 

educativas/formativas e do 

mercado de trabalho; 

Promover a partilha de 

experiências e o 

esclarecimento de dúvidas 

em relação às diferentes 

ofertas educativas e 

atividades profissionais; 

Desenvolver competências 

de gestão de carreira. 

Saída Desenvolvimento 

pessoal e 

profissional 

Visita de estudo Ana Paula de 

Azevedo 

Bastos 

Articulação com o Projeto educativo do Agrupamento 

 
Meta específica 1 - Redução da taxa de abandono. 

 

Objetivo 1 - Diminuir a taxa de abandono escolar para 0,5%. 

 

 
Meta específica 2 - Melhoria dos resultados escolares dos alunos. 

 

Objetivo 5 - Melhorar a taxa de transição no 9º ano, igualando a média nacional. 

 

 
Meta específica 12 - Motivação para o sucesso. 
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Objetivo 46 - Promover o contacto dos alunos do ensino secundário com realidades laborais/académicas que promovam o compromisso dos mesmos com melhoria 

dos seus desempenhos. 

 

 
Meta específica 23 - Reforço da interação com o meio aproveitando sinergias mútuas. 

 

Objetivo 73 - Manter e implementar protocolos e parcerias com instituições e entidades de referência em áreas como o ensino, a saúde, a cultura, a ciência e o lazer. 

 
 

Serviços de 

Psicologia e 

Orientação 

594 Sessões de 

Intervenção face ao 

Bulliyng e violência 

entre pares. 

As Sessões de 

Intervenção face ao 

Bulliyng e violência 

entre pares serão 

realizadas na Escola 

Básica do Castro pela 

psicóloga Filipa Soares 

do Serviço de Psicologia 

e Orientação Vocacional 

do agrupamento. São 

dirigidas aos alunos das 

turmas 7ºA1, 7ºB1, 8ºB1 

e 8ºC1. 

Desenvolvimento de 

estratégias de prevenção e 

defesa face ao bullying; 

Promoção de valores de 

solidariedade e respeito 

pela diferença; Prevenção 

de comportamentos de 

violência física e 

psicológica; Fomentar 

comportamentos assertivos 

ao nível da comunicação 

verbal e não verbal. 

Interna Ed. Social Projeto Ana Paula de 

Azevedo 

Bastos 

Articulação com o Projeto educativo do Agrupamento 

 
Meta específica 1 - Redução da taxa de abandono. 

 

Objetivo 1 - Diminuir a taxa de abandono escolar para 0,5%. 

 

 
Meta específica 17 - Garantir aos alunos momentos de autoavaliação indutores de autonomia e de co-responsabilização. 

 

Objetivo 55 - Promover, junto dos alunos, momentos de reflexão e co-responsabilização face à inclusão de alunos com deficiência. 

 

 
Meta específica 20 - Promoção de valores de solidariedade. 

 

Objetivo 63 - Concretizar projetos promotores de solidariedade face à diferença. 

Objetivo 64 - Promover uma cultura de abertura ao meio local e ao mundo, alicerçada numa educação para a paz, solidariedade, saúde e ambiente. 
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Meta específica 26 - Melhoria do ambiente escolar, dentro e fora das salas de aula. 

 

Objetivo 89 - Diminuir, em 10%, as situações de violência em ambiente escolar. 

Objetivo 90 - Organizar atividades promotoras de um ambiente escolar mais inclusivo. 

 
 

APEE da 

EBS do 

Coronado e 

Castro 

595 Comemoração do 

Carnaval 

Comemoração do 

Carnaval - 2019, a 

decorrer no espaço dos 

alunos da EBSCC, com 

desfile de máscaras e 

baile. 

Proporcionar momentos de 

convívio entre elementos da 

comunidade educativa. 

Interna Ed. Social Comemoração Albina 

Manuela 

Teixeira da 

Costa 

Articulação com o Projeto educativo do Agrupamento 

 
Meta específica 23 - Reforço da interação com o meio aproveitando sinergias mútuas. 

 

Objetivo 73 - Manter e implementar protocolos e parcerias com instituições e entidades de referência em áreas como o ensino, a saúde, a cultura, a ciência e o lazer. 

Objetivo 75 - Estabelecer parcerias de cooperação com diversas entidades da comunidade em projetos partilhados. 

 

 
Meta específica 24 - Aumento do envolvimento no percurso escolar por parte dos alunos e dos pais e encarregados de educação. 

 

Objetivo 79 - Promover momentos de encontro da comunidade que criem e reforcem elos entre os seus membros. 

Objetivo 80 - Promover a imagem da escola junto da comunidade, de modo a que seja reconhecido o seu papel como parceira no desenvolvimento social e cultural 

da comunidade envolvente. 

 

 
Meta específica 28 - Promoção de tempos com qualidade, para ocupação dos alunos após atividade letiva. 

 

Objetivo 95 - Valorizar e supervisionar tempos lúdicos diversificados para ocupação dos alunos após atividade letiva. 

 
 

Clube da 

Proteção 

Civil e 

Ambiente 

634 "Peddy-Paper". O Peddy-Paper é uma 

iniciativa organizada no 

âmbito da comemoração 

do dia internacional da 

Proteção Civil, inserido 

no plano de 

sensibilização da 

Proteção Civil do 

Município da Trofa. 

Sensibilizar a comunidade 

escolar para as questões da 

segurança e papel de cada 

Agente de Proteção Civil ao 

nível local. 

Interna Ed. Social Comemoração Mário Dias 

Moreira 

http://paa.pt/gestao/ver2.asp?ref=595
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Articulação com o Projeto educativo do Agrupamento 

 
Meta específica 23 - Reforço da interação com o meio aproveitando sinergias mútuas. 

 

Objetivo 74 - Manter a adesão aos programas nacionais/regionais em vigor envolvendo 70% das turmas. 

Objetivo 75 - Estabelecer parcerias de cooperação com diversas entidades da comunidade em projetos partilhados. 

 
 

Clube da 

Proteção 

Civil e 

Ambiente 

635 "A Proteção Civil vai 

à Escola" 

A atividade é promovida 

por agentes da Proteção 

Civil, na Escola EB23 de 

Castro, proporcionando 

às crianças/alunos o 

contacto com os 

instrumetos de tradalho 

das várias instituições 

intervenientes. 

Mostrar aos alunos a 

missão/função dos agentes 

da Proteção Civil; 

Contactar com as pessoas e 

equipamentos ligados à 

Proteção Civil. 

Interna Desenvolvimento 

pessoal e 

profissional 

Exposição Mário Dias 

Moreira 

Articulação com o Projeto educativo do Agrupamento 

 
Meta específica 23 - Reforço da interação com o meio aproveitando sinergias mútuas. 

 

Objetivo 74 - Manter a adesão aos programas nacionais/regionais em vigor envolvendo 70% das turmas. 

Objetivo 75 - Estabelecer parcerias de cooperação com diversas entidades da comunidade em projetos partilhados. 

 
 

Clube da 

Proteção 

Civil e 

Ambiente 

637 Exercício de 

Evacuação na Escola 

EB23 e Secundário de 

Coronado e Castro. 

O Exercício de 

Evacuação é o abandono 

de todos os alunos, 

funcionários e 

professores do seu local 

de trabalho e reuni-los 

num local pré-definido, 

de forma rápida e segura, 

cumprindo plenamente 

as regras do Plano de 

Evacuação Geral da 

Escola. 

Desenvolver e reforçar uma 

cultura de segurança, 

promovendo uma cidadania 

ativa e participativa. 

Promover atitudes e 

comportamentos adequados 

em situações de 

emergência. 

Interna Ed. Social Prática simulada Mário Dias 

Moreira 

Articulação com o Projeto educativo do Agrupamento 

 
Meta específica 19 - Desenvolver uma cultura de intervenção nos espaços escolares. 

http://paa.pt/gestao/ver2.asp?ref=635
http://paa.pt/gestao/ver2.asp?ref=637
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Objetivo 59 - Envolver, anualmente, um grupo/turma em um projeto (por escola) de valorização do espaço escolar. 

 
 

Clube da 

Proteção 

Civil e 

Ambiente 

638 Exercício de 

Evacuação na Escola 

Básica de Castro. 

O Exercício de 

Evacuação é o abandono 

de todos os alunos, 

funcionários e 

professores do seu local 

de trabalho e reuni-los 

num local pré-definido, 

de forma rápida e segura, 

cumprindo plenamente 

as regras do Plano de 

Evacuação Geral da 

Escola. 

Desenvolver e reforçar uma 

cultura de segurança, 

promovendo uma cidadania 

ativa e participativa. 

Promover atitudes e 

comportamentos adequados 

em situações de 

emergência. 

Interna Ed. Social Prática simulada Mário Dias 

Moreira 

Articulação com o Projeto educativo do Agrupamento 

 
Meta específica 19 - Desenvolver uma cultura de intervenção nos espaços escolares. 

 

Objetivo 59 - Envolver, anualmente, um grupo/turma em um projeto (por escola) de valorização do espaço escolar. 

 
 

Clube 

Europeu 

653 Parlamento dos Jovens 

- Sessão Distrital 

Participação de dois 

deputados da Escola na 

Sessão Distrital do 

Parlamento do Jovens 

Familiarizar os alunos com 

os procedimentos da 

Democracia. 

Saída Ed. Social Assembleia António José 

Pinto Pereira 

Articulação com o Projeto educativo do Agrupamento 

 
Meta específica 9 - Promoção de práticas de metodologias ativas e experimentais. 

 

Objetivo 33 - Dinamizar iniciativas, visitas de estudo e exposições, que contribuam para o enriquecimento cultural/artístico dos alunos. 

Objetivo 34 - Valorizar as várias aprendizagens e vivências dos alunos realizadas em diversos contextos, integrando-as na sala de aula. 

 
 

Projeto Eco-

Escolas 

673 É com Certeza uma 

espécie Portuguesa 

Saber conhecer e 

identificar as árvores 

características da nossa 

região e da nossa escola. 

- Incentivar a colaboração 

entre pares; - Promover 

hábitos de vida saudáveis; - 

Facilitar aos alunos o 

contacto com a natureza em 

Interna Ed. Ambiental Projeto José Ferreira 

Gonçalves da 

Cruz 

http://paa.pt/gestao/ver2.asp?ref=638
http://paa.pt/gestao/ver2.asp?ref=653
http://paa.pt/gestao/ver2.asp?ref=673
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horário escolar; - 

sensibilizar a comunidade 

educativa para práticas 

ambientais saudáveis. - 

Conhecer e identificar o 

nome das árvores que nos 

rodeiam. 

Articulação com o Projeto educativo do Agrupamento 

 
Meta específica 6 - Articulação entre ciclos. 

 

Objetivo 19 - Desenvolver duas atividades, por ano letivo, que integrem alunos do pré-escolar, do Ensino Básico e/ou Ensino Secundário, com proximidade de 

transição, ano de escolaridade ou de estabelecimento. 

 

 
Meta específica 9 - Promoção de práticas de metodologias ativas e experimentais. 

 

Objetivo 31 - Dinamizar atividades que promovam o desenvolvimento do espírito crítico, da curiosidade e da literacia científicas. 

Objetivo 34 - Valorizar as várias aprendizagens e vivências dos alunos realizadas em diversos contextos, integrando-as na sala de aula. 

 

 
Meta específica 20 - Promoção de valores de solidariedade. 

 

Objetivo 64 - Promover uma cultura de abertura ao meio local e ao mundo, alicerçada numa educação para a paz, solidariedade, saúde e ambiente. 

 
 

Centro de 

recursos 

eletrónicos 

695 Podcasts do AECC Publicação na página do 

Agrupamento de um 

conjunto de Podcasts 

(ficheiros em áudio) 

gravados pelos alunos do 

5º ao 12º ano. 

Melhorar as competências 

orais na apresentação de um 

tema, bem como a dicção, a 

coerência, a correção 

linguística e a capacidade 

de organizar um discurso. 

Interna Desenvolvimento 

pessoal e 

profissional 

Projeto António 

Monteiro 

Silva 

Articulação com o Projeto educativo do Agrupamento 

 
Meta específica 1 - Redução da taxa de abandono. 

 

Objetivo 1 - Diminuir a taxa de abandono escolar para 0,5%. 

 

 
Meta específica 2 - Melhoria dos resultados escolares dos alunos. 

http://paa.pt/gestao/ver2.asp?ref=695
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Objetivo 4 - Melhorar a taxa de transição no 6º ano, igualando a média nacional. 

Objetivo 5 - Melhorar a taxa de transição no 9º ano, igualando a média nacional. 

Objetivo 6 - Melhorar os resultados da avaliação externa no 9º ano a Português atingindo uma taxa de sucesso superior à média concelhia e nacional. 

Objetivo 11 - Aumentar para 53% a percentagem de alunos que terminem o Ensino Básico, aprovados em todas as disciplinas (sucesso pleno). 

Objetivo 12 - Garantir que 80% dos alunos concluem o 3º ciclo do Ensino Básico em 3 anos. 

Objetivo 13 - Aumentar a taxa de sucesso no Ensino Secundário, igualando a média nacional. 

 

 
Meta específica 5 - Promoção do trabalho cooperativo dos docentes. 

 

Objetivo 17 - Promover, anualmente, 20% de atividades de articulação intra e/ou inter departamental, incluídas no Plano Anual de Atividades. 

 

 
Meta específica 6 - Articulação entre ciclos. 

 

Objetivo 18 - Concretizar quatro projetos/atividades aglutinadoras que integrem o pré-escolar e/ou um ou mais ciclos e/ou secundário. 

Objetivo 19 - Desenvolver duas atividades, por ano letivo, que integrem alunos do pré-escolar, do Ensino Básico e/ou Ensino Secundário, com proximidade de 

transição, ano de escolaridade ou de estabelecimento. 

 

 
Meta específica 7 - Promoção da diferenciação pedagógica e a diversidade. 

 

Objetivo 25 - Implementar estratégias diversificadas de acordo com aprendizagens prévias, ritmos, necessidades e desempenhos individuais, de modo a aumentar o 

sucesso escolar. 

Objetivo 26 - Integrar os diferentes saberes dando significado às aprendizagens realizadas, através do desenvolvimento de abordagens interdisciplinares e da 

articulação dos conteúdos disciplinares. 

 

 
Meta específica 8 - Operacionalizar práticas de acompanhamento das aprendizagens e de apoio direto às disciplinas de maior insucesso. 

 

Objetivo 27 - Promover a criação de práticas pedagógicas colaborativas e assessorias em áreas formativas de resposta socialmente mais exigente. 

 

 
Meta específica 9 - Promoção de práticas de metodologias ativas e experimentais. 

 

Objetivo 31 - Dinamizar atividades que promovam o desenvolvimento do espírito crítico, da curiosidade e da literacia científicas. 

Objetivo 34 - Valorizar as várias aprendizagens e vivências dos alunos realizadas em diversos contextos, integrando-as na sala de aula. 
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Meta específica 20 - Promoção de valores de solidariedade. 

 

Objetivo 61 - Concretizar anualmente dois projetos de articulação com dinâmicas sociais existentes na comunidade. 

Objetivo 62 - Integrar, na planificação de cada grupo/turma, uma ação anual de melhoria de qualidade da comunidade educativa, que valorize comportamentos 

cívicos. 

Objetivo 63 - Concretizar projetos promotores de solidariedade face à diferença. 

Objetivo 64 - Promover uma cultura de abertura ao meio local e ao mundo, alicerçada numa educação para a paz, solidariedade, saúde e ambiente. 

 

 
Meta específica 26 - Melhoria do ambiente escolar, dentro e fora das salas de aula. 

 

Objetivo 90 - Organizar atividades promotoras de um ambiente escolar mais inclusivo. 

 

 
Meta específica 27 - Melhoria das condições tecnológicas de apoio ao serviço educativo. 

 

Objetivo 94 - Dinamizar a página Web do agrupamento, promovendo as diferentes atividades/iniciativas que envolvam a comunidade escolar. 

 
 

Serviços de 

Psicologia e 

Orientação 

718 Projeto “Vamos 

Comer e Aprender” 

O projeto “Vamos 

Comer e Aprender” é 

implementado pela 

Educadora Social, com 

todas as turmas de todas 

as escolas do 1º ciclo do 

agrupamento. São 

realizadas sessões de 

promoção de hábitos de 

comunicação e 

comportamento 

adequados, do respeito 

pelos outros e pelos 

espaços escolares. É feita 

também uma 

monitorização das 

refeições, no espaço da 

cantina, que permite 

dotar os professores e 

educadores de estratégias 

de prevenção e 

intervenção assertivas. 

Promoção de hábitos de 

alimentação, comunicação e 

comportamento adequados; 

Promoção do respeito pelos 

outros e pelos espaços 

escolares; Promoção da 

disciplina em contexto 

escolar. 

Interna Ed. Social Projeto Ana Paula de 

Azevedo 

Bastos 

http://paa.pt/gestao/ver2.asp?ref=718
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Articulação com o Projeto educativo do Agrupamento 

 
Meta específica 19 - Desenvolver uma cultura de intervenção nos espaços escolares. 

 

Objetivo 58 - Reduzir em 20% as ocorrências que envolvem danos dos espaços escolares. 

 

 
Meta específica 20 - Promoção de valores de solidariedade. 

 

Objetivo 64 - Promover uma cultura de abertura ao meio local e ao mundo, alicerçada numa educação para a paz, solidariedade, saúde e ambiente. 

 

 
Meta específica 23 - Reforço da interação com o meio aproveitando sinergias mútuas. 

 

Objetivo 75 - Estabelecer parcerias de cooperação com diversas entidades da comunidade em projetos partilhados. 

 

 
Meta específica 26 - Melhoria do ambiente escolar, dentro e fora das salas de aula. 

 

Objetivo 89 - Diminuir, em 10%, as situações de violência em ambiente escolar. 

Objetivo 91 - Desenvolver projetos/iniciativas que contribuam para a melhoria e valorização dos espaços escolares. 

 
 

Serviços de 

Psicologia e 

Orientação 

719 Sessões de 

Sensibilização face ao 

Bullying. 

As sessões serão 

realizadas na Escola 

Básica de Cerro 2, pela 

psicóloga Sónia Garcia, 

Serão dirigidas aos 

alunos das turmas do 2º 

e 3º ano. 

- Esclarecer e desmistificar 

o bullying; - Promover uma 

maior consciencialização 

face às consequências do 

bullying; - Contribuir para a 

melhoria do clima escolar 

através da diminuição das 

situações de indisciplina e 

violência entre pares; - 

Desenvolver nos alunos 

competências de gestão de 

conflitos, resolução de 

problemas e comunicação 

assertiva; - Incentivar os 

alunos ao respeito pela 

diferença e à prática da 

solidariedade; - Promover o 

Interna Ed. Social Projeto Ana Paula de 

Azevedo 

Bastos 

http://paa.pt/gestao/ver2.asp?ref=719
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relacionamento interpessoal 

saudável no grupo turma. 

Articulação com o Projeto educativo do Agrupamento 

 
Meta específica 1 - Redução da taxa de abandono. 

 

Objetivo 1 - Diminuir a taxa de abandono escolar para 0,5%. 

 

 
Meta específica 17 - Garantir aos alunos momentos de autoavaliação indutores de autonomia e de co-responsabilização. 

 

Objetivo 55 - Promover, junto dos alunos, momentos de reflexão e co-responsabilização face à inclusão de alunos com deficiência. 

 

 
Meta específica 20 - Promoção de valores de solidariedade. 

 

Objetivo 63 - Concretizar projetos promotores de solidariedade face à diferença. 

Objetivo 64 - Promover uma cultura de abertura ao meio local e ao mundo, alicerçada numa educação para a paz, solidariedade, saúde e ambiente. 

 

 
Meta específica 26 - Melhoria do ambiente escolar, dentro e fora das salas de aula. 

 

Objetivo 89 - Diminuir, em 10%, as situações de violência em ambiente escolar. 

Objetivo 90 - Organizar atividades promotoras de um ambiente escolar mais inclusivo. 

 
 

Serviços de 

Psicologia e 

Orientação 

735 Sessões de 

esclarecimento para 

pais/ encarregados de 

educação, dos alunos 

do 9º ano de 

escolaridade, no 

âmbito das ofertas 

educativas. 

No âmbito do Projeto de 

Orientação Escolar e 

Profissional e 

Desenvolvimento de 

Competências de Gestão 

de Carreira serão 

realizadas sessões de 

esclarecimento para pais/ 

encarregados de 

educação, dos alunos do 

9º ano de escolaridade, 

no âmbito das ofertas 

educativas, organizadas 

pelo Serviço de 

1. Promover o 

envolvimento dos 

pais/encarregados de 

educação no percurso 

escolar dos seus educandos. 

2. Explorar e clarificar 

expectativas, aspirações, 

mitos e desejos dos 

pais/encarregados de 

educação relativamente às 

escolhas vocacionais dos 

seus educandos. 3. Informar 

e esclarecer os 

pais/encarregados de 

Interna Desenvolvimento 

pessoal e 

profissional 

Projeto Ana Paula de 

Azevedo 

Bastos 

http://paa.pt/gestao/ver2.asp?ref=735
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Psicologia e Orientação 

Vocacional e a Direção 

do Agrupamento. Serão 

realizadas duas sessões, 

uma na Escola Básica e 

Secundária de Coronado 

e Castro e outra na 

Escola Básica do Castro. 

educação acerca das ofertas 

educativas, formativas e 

profissionais existentes. 4. 

Facilitar a reavaliação dos 

interesses iniciais dos 

jovens, a emergência de 

novos interesses e a 

caracterização da sociedade 

atual, ao nível da 

educação/formação e 

trabalho. 5. Informar os 

pais/encarregados de 

educação relativamente à 

oferta educativa do 

Agrupamento de Escolas de 

Coronado e Castro, para o 

ano letivo 2019/2020. 

Articulação com o Projeto educativo do Agrupamento 

 
Meta específica 1 - Redução da taxa de abandono. 

 

Objetivo 1 - Diminuir a taxa de abandono escolar para 0,5%. 

 

 
Meta específica 2 - Melhoria dos resultados escolares dos alunos. 

 

Objetivo 5 - Melhorar a taxa de transição no 9º ano, igualando a média nacional. 

 

 
Meta específica 24 - Aumento do envolvimento no percurso escolar por parte dos alunos e dos pais e encarregados de educação. 

 

Objetivo 77 - Abrir, às famílias dos alunos, três iniciativas anuais do Agrupamento/ Estabelecimento de Educação e Ensino. 

Objetivo 78 - Concretizar, anualmente, três momentos de índole formativa para pais e encarregados de educação. 

Objetivo 79 - Promover momentos de encontro da comunidade que criem e reforcem elos entre os seus membros. 

Objetivo 80 - Promover a imagem da escola junto da comunidade, de modo a que seja reconhecido o seu papel como parceira no desenvolvimento social e cultural 

da comunidade envolvente. 

 
 

Projeto 

Integrado de 

Educação 

743 Oficina laboratorial -

Fluido não 

newtoniano 

Oficina laboratorial, de 

frequência livre, dirigida 

a alunos do 3º ciclo. 

- Promoção da literacia 

científica. - 

Desenvolvimento do gosto 

Interna Ed. Científica Projeto Maria de 

Fátima 

Teixeira Pinto 

http://paa.pt/gestao/ver2.asp?ref=743
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para a Ciência pela Ciência. - 

Consolidação/ampliação de 

conhecimentos científicos. 

Articulação com o Projeto educativo do Agrupamento 

 
Meta específica 9 - Promoção de práticas de metodologias ativas e experimentais. 

 

Objetivo 29 - Dinamizar Oficinas de Ciência Experimental. 

Objetivo 30 - Alargar a área de intervenção do Projeto Integrado de Educação para a Ciência em 20% das turmas de cada nível de educação e ensino. 

Objetivo 31 - Dinamizar atividades que promovam o desenvolvimento do espírito crítico, da curiosidade e da literacia científicas. 

Objetivo 32 - Dinamizar atividades que conduzam à consolidação e/ou à ampliação de conhecimentos científicos, tornando os conteúdos programáticos mais 

significativos. 

 
 

Projeto 

Integrado de 

Educação 

para a Ciência 

744 Oficina laboratorial - 

Ácidos e bases 

Oficina laboratorial, de 

frequência livre, dirigida 

a alunos do 3º ciclo. 

Promoção da literacia 

científica. Desenvolvimento 

do gosto pela Ciência. 

Consolidação/ampliação de 

conhecimentos científicos. 

Interna Ed. Científica Projeto Maria de 

Fátima 

Teixeira Pinto 

Articulação com o Projeto educativo do Agrupamento 

 
Meta específica 9 - Promoção de práticas de metodologias ativas e experimentais. 

 

Objetivo 29 - Dinamizar Oficinas de Ciência Experimental. 

Objetivo 30 - Alargar a área de intervenção do Projeto Integrado de Educação para a Ciência em 20% das turmas de cada nível de educação e ensino. 

Objetivo 31 - Dinamizar atividades que promovam o desenvolvimento do espírito crítico, da curiosidade e da literacia científicas. 

Objetivo 32 - Dinamizar atividades que conduzam à consolidação e/ou à ampliação de conhecimentos científicos, tornando os conteúdos programáticos mais 

significativos. 

 
 

Projeto 

Integrado de 

Educação 

para a Ciência 

745 Oficina laboratorial -

As ilusões dos 

sentidos 

Oficina laboratorial, de 

frequência livre, dirigida 

a alunos do 3º ciclo. 

- Promoção da literacia 

científica. - 

Desenvolvimento do gosto 

pela Ciência. - 

Consolidação/ampliação de 

conhecimentos científicos. 

Interna Ed. Científica Projeto Maria de 

Fátima 

Teixeira Pinto 

Articulação com o Projeto educativo do Agrupamento 

 
Meta específica 9 - Promoção de práticas de metodologias ativas e experimentais. 

 

http://paa.pt/gestao/ver2.asp?ref=744
http://paa.pt/gestao/ver2.asp?ref=745
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Objetivo 29 - Dinamizar Oficinas de Ciência Experimental. 

Objetivo 30 - Alargar a área de intervenção do Projeto Integrado de Educação para a Ciência em 20% das turmas de cada nível de educação e ensino. 

Objetivo 31 - Dinamizar atividades que promovam o desenvolvimento do espírito crítico, da curiosidade e da literacia científicas. 

Objetivo 32 - Dinamizar atividades que conduzam à consolidação e/ou à ampliação de conhecimentos científicos, tornando os conteúdos programáticos mais 

significativos. 

 
 

Projeto 

Integrado de 

Educação 

para a Ciência 

746 Oficina laboratorial -

As ilusões dos 

sentidos 

Oficina laboratorial, de 

frequência livre, dirigida 

a alunos do 3º ciclo. 

- Promoção da literacia 

científica. - 

Desenvolvimento do gosto 

pela Ciência. - 

Consolidação/ampliação de 

conhecimentos científicos. 

Interna Ed. Científica Projeto Maria de 

Fátima 

Teixeira Pinto 

Articulação com o Projeto educativo do Agrupamento 

 
Meta específica 9 - Promoção de práticas de metodologias ativas e experimentais. 

 

Objetivo 29 - Dinamizar Oficinas de Ciência Experimental. 

Objetivo 30 - Alargar a área de intervenção do Projeto Integrado de Educação para a Ciência em 20% das turmas de cada nível de educação e ensino. 

Objetivo 31 - Dinamizar atividades que promovam o desenvolvimento do espírito crítico, da curiosidade e da literacia científicas. 

Objetivo 32 - Dinamizar atividades que conduzam à consolidação e/ou à ampliação de conhecimentos científicos, tornando os conteúdos programáticos mais 

significativos. 

 
 

Projeto 

Integrado de 

Educação 

para a Ciência 

747 Oficina laboratorial - 

Construção de 

periscópios 

Oficina laboratorial, de 

frequência livre, dirigida 

a alunos do 3º ciclo. 

- Promoção da literacia 

científica. - 

Desenvolvimento do gosto 

pela Ciência. - 

Consolidação/ampliação de 

conhecimentos científicos. 

Interna Ed. Científica Projeto Maria de 

Fátima 

Teixeira Pinto 

Articulação com o Projeto educativo do Agrupamento 

 
Meta específica 9 - Promoção de práticas de metodologias ativas e experimentais. 

 

Objetivo 29 - Dinamizar Oficinas de Ciência Experimental. 

Objetivo 30 - Alargar a área de intervenção do Projeto Integrado de Educação para a Ciência em 20% das turmas de cada nível de educação e ensino. 

Objetivo 31 - Dinamizar atividades que promovam o desenvolvimento do espírito crítico, da curiosidade e da literacia científicas. 

Objetivo 32 - Dinamizar atividades que conduzam à consolidação e/ou à ampliação de conhecimentos científicos, tornando os conteúdos programáticos mais 

significativos. 

 
 

http://paa.pt/gestao/ver2.asp?ref=746
http://paa.pt/gestao/ver2.asp?ref=747
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Projeto 

Integrado de 

Educação 

para a Ciência 

748 Oficina laboratorial- 

Construção de 

caleidoscópios 

Oficina laboratorial, de 

frequência livre, dirigida 

a alunos do 3º ciclo. 

- Promoção da literacia 

científica. - 

Desenvolvimento do gosto 

pela Ciência. - 

Consolidação/ampliação de 

conhecimentos científicos. 

Interna Ed. Científica Projeto Maria de 

Fátima 

Teixeira Pinto 

Articulação com o Projeto educativo do Agrupamento 

 
Meta específica 9 - Promoção de práticas de metodologias ativas e experimentais. 

 

Objetivo 29 - Dinamizar Oficinas de Ciência Experimental. 

Objetivo 30 - Alargar a área de intervenção do Projeto Integrado de Educação para a Ciência em 20% das turmas de cada nível de educação e ensino. 

Objetivo 31 - Dinamizar atividades que promovam o desenvolvimento do espírito crítico, da curiosidade e da literacia científicas. 

Objetivo 32 - Dinamizar atividades que conduzam à consolidação e/ou à ampliação de conhecimentos científicos, tornando os conteúdos programáticos mais 

significativos. 

 
 

Serviços de 

Psicologia e 

Orientação 

750 Projeto “Convivência 

Social – Respeito pelo 

Outro” . 

O Projeto “Convivência 

Social – Respeito pelo 

Outro” será 

implementado pela 

Educadora Social, junto 

de todas as turmas do 4º 

ano do agrupamento, 

através de sessões de 

sensibilização, que serão 

realizadas ao longo do 3º 

período escolar. 

- Desenvolver nos alunos 

competências de 

convivência social; - 

Promover a coesão grupal e 

a gestão de conflitos; - 

Fomentar a comunicação 

assertiva e o trabalho 

cooperativo; - 

Consciencializar os alunos 

sobre a importância do 

respeito pelo outro; - 

Promover a disciplina; - 

Preparar os alunos para a 

transição de ciclo. 

Interna Ed. Social Projeto Ana Paula de 

Azevedo 

Bastos 

Articulação com o Projeto educativo do Agrupamento 

 
Meta específica 17 - Garantir aos alunos momentos de autoavaliação indutores de autonomia e de co-responsabilização. 

 

Objetivo 55 - Promover, junto dos alunos, momentos de reflexão e co-responsabilização face à inclusão de alunos com deficiência. 

 

 
Meta específica 19 - Desenvolver uma cultura de intervenção nos espaços escolares. 

 

http://paa.pt/gestao/ver2.asp?ref=748
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AECC _2 6 / setembro / 2018     ____       
 

Obteve parecer favorável do Conselho Pedagógico, por unanimidade, em reunião de 2 6 de setembro de 2018. 

O Presidente do Conselho Pedagógico: ____________________________________ 

Aprovado pelo Conselho Geral, por unanimidade, em reunião de 18 de outubro de 2018. 

O Presidente do Conselho Geral: ____________________________________ 

 

Objetivo 58 - Reduzir em 20% as ocorrências que envolvem danos dos espaços escolares. 

 

 
Meta específica 20 - Promoção de valores de solidariedade. 

 

Objetivo 63 - Concretizar projetos promotores de solidariedade face à diferença. 

Objetivo 64 - Promover uma cultura de abertura ao meio local e ao mundo, alicerçada numa educação para a paz, solidariedade, saúde e ambiente. 

 

 
Meta específica 23 - Reforço da interação com o meio aproveitando sinergias mútuas. 

 

Objetivo 75 - Estabelecer parcerias de cooperação com diversas entidades da comunidade em projetos partilhados. 

 

 
Meta específica 26 - Melhoria do ambiente escolar, dentro e fora das salas de aula. 

 

Objetivo 89 - Diminuir, em 10%, as situações de violência em ambiente escolar. 

Objetivo 90 - Organizar atividades promotoras de um ambiente escolar mais inclusivo. 

Objetivo 91 - Desenvolver projetos/iniciativas que contribuam para a melhoria e valorização dos espaços escolares. 

 
 


