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PLANO PLURIANUAL DE ATIVIDADES

Onde a Terra e a Alma são de Ferro

PLANO PLURIANUAL DE ATIVIDADES – 2021/2025

1. INTRODUÇÃO
«Ninguém educa ninguém, ninguém se educa a si mesmo,
os homens educam-se entre si, mediatizados pelo mundo»
(Freire, P. 1996)

O regime de autonomia, administração e gestão dos estabelecimentos públicos da
educação pré-escolar e dos ensinos básico e secundário, conforme o Decreto-Lei nº 75/2008, de
22 de Abril, prevê como instrumentos de autonomia da Escola não só o Projecto Educativo, o
Regulamento Interno, o Plano Anual de Atividades, como também o Plano Plurianual de
Atividades.
A Escola não deve ser entendida como um espaço dedicado única e exclusivamente à
transmissão e aquisição de saberes curriculares, devendo ter em vista a diversidade da oferta
educativa e formativa. Educar, no sentido do desenvolvimento integral, pressupõe estimular nos
alunos o desenvolvimento de competências, promover qualidades cívicas, consciencializá-los para
a importância de participarem numa sociedade que se pretende responsável, plural, multicultural,
assente em valores consolidados no PASEO.
O Projeto Educativo constitui o instrumento de planificação estratégica global de longo
prazo que expressa o modo como o Agrupamento define o sentido da sua acção educativa nas
áreas da organização, gestão e funcionamento das suas estruturas, dos seus recursos e do
conjunto de normas, valores e atitudes partilhados pelos seus membros, isto é, da sua cultura. O
Projecto Educativo orienta-se para o futuro, estabelecendo o que é desejável ser feito na base de
uma intenção de produção de mudança; nesta medida, estabelece Eixos Estratégicos, Domínios,
define objectivos e aponta metas.
Os Planos Anual e Plurianual de Actividades constituem “(…) os documentos de
planeamento, que definem, em função do Projecto Educativo, os objectivos, as formas de
organização e de programação das actividades e que procedem à identificação dos recursos
necessários à sua execução (…)”, conforme estabelece a alínea c) do ponto 1 do artigo 9º do
referido Decreto-Lei.
O Plano Plurianual de Atividades (PPA), enquanto documento estruturante para a
autonomia do Agrupamento, explicita um conjunto de ações/atividades e objetivos esperados, a
desenvolver por diferentes estruturas educativas, enquadrados no Projeto Educativo (PE) através
dos respetivos Eixos Estratégicos e Domínios.
Os Planos Anual e Plurianual de Atividades operacionalizam o Projecto Educativo numa
lógica de curto e médio prazo. Programam as actividades a realizar de acordo com as metas,
objectivos e prioridades do Projecto Educativo, considerando como elemento decisivo a afectação
de meios, nos seus aspectos humano, material e outros.
Para dar resposta às metas e aos objetivos estratégicos do Projeto Educativo, o Plano
Plurianual deverá considerar que as actividades que o integram não deverão ser apenas
centradas na área de desenvolvimento curricular, nem programadas por uma lógica
preponderantemente temporal, mas antes ser ancoradas no currículo e ser planeadas de forma
articulada, devendo possuir, tanto quanto possível, uma natureza ampla e interdisciplinar.
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2. PRINCÍPIOS ORIENTADORES E LINHAS DE ACTUAÇÃO
O Plano Plurianual de Atividades do Agrupamento, em articulação com o Projeto Educativo
do Agrupamento, assenta nos seguintes princípios orientadores essenciais:



Princípio da Autonomia, definido como a capacidade do agrupamento para, no contexto do
sistema de ensino, em função das competências e dos meios que lhe estão atribuídos e do
Projeto Educativo que assumiu, tomar decisões no que se refere:
a) ao estabelecimento de prioridades e objetivos de intervenção;
b) à gestão de recursos necessários para atingir os objetivos que se propôs;
c) à articulação com os parceiros locais;
d) à criação de contextos educativos estimulantes;
e) à identificação de alternativas educacionais.



Princípio da Participação, considerando que a participação dos diversos intervenientes da
comunidade educativa (docentes, discentes, pessoal não docente, pais e encarregados de
educação) e stakeholders externos, devem valorizar a sua capacidade para apresentar e
discutir propostas, promovendo, assim, a interiorização dos valores e dos princípios definidos
no Projeto Educativo de Agrupamento.



Princípio da Comunicação, concretizado através da criação e utilização de canais de
comunicação adequados e eficientes entre os vários parceiros educativos, de forma a
promover a difusão de informação atualizada e adequada a cada um e de acordo com as suas
necessidades.
A disponibilidade de informação e a capacidade de comunicação entre os vários parceiros são
facilitadoras de um clima organizacional assente no trabalho cooperativo e dinâmico dos
diversos intervenientes e essenciais para o desenvolvimento do PEA, do PPA e de cada PAA.
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Como linha de orientação para toda a comunidade educativa, o Plano Plurianual de
Atividades deve estar sujeito a linhas de atuação fundamentais, que devem ser assumidas
como compromissos para a ação:
a) Criar uma escola que não limite a sua acção a uma mera transmissão e acumulação de
saberes disciplinares, antes seja capaz de criar diferentes situações de aprendizagem que
reforcem as multiliteracias.
b) Promover o sucesso e prevenir o abandono escolar, proporcionando equidade social e
igualdade de oportunidades para todos, cumprindo e fazendo cumprir os direitos e deveres,
normas e regulamentos.
c) Garantir a estabilidade e transparência da Gestão Escolar através da existência de
mecanismos de comunicação e informação, observando o primado dos critérios de natureza
pedagógica sobre os critérios de natureza administrativa.
d) Proporcionar aos alunos atividades de descoberta e resolução de problemas, confrontando-os
com diferentes pontos de vista e relações interpessoais, visando o seu desenvolvimento
pessoal e social, numa perspectiva de educação para os valores e para a cidadania, no
âmbito do PASEO, promovendo a educação inclusiva.
e) Promover ambientes de aprendizagem que ajudem a encarar o aluno como um ser singular
com características físicas, emocionais e psicológicas peculiares.
f)

Conceber políticas educativas integradas, destinadas a assegurar a igualdade de acesso e
sucesso para todos.

g) Promover a possibilidade e a oportunidade de desenvolver um percurso de aprendizagem ao
longo da vida, transformando a Escola num dos instrumentos primordiais de coesão social e
de formação dentro dos valores democráticos.
h) Assegurar a toda a Comunidade Educativa do Agrupamento uma formação integral que lhes
garanta o desenvolvimento dos seus interesses e aptidões, capacidade de raciocínio,
memória, espírito crítico, criatividade, sentido moral e sensibilidade estética, promovendo o
seu desenvolvimento pleno e harmonioso.
i)

Suscitar o compromisso de todos os parceiros para que contribuam ativamente na criação de
uma Escola entendida como Comunidade Educativa Aprendente, adaptada a um mundo em
constante mudança.

j)

Procurar resolver, numa função complementar, as carências do meio familiar, nomeadamente
afectivas, relacionais, nutricionais e culturais.
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Com base nos princípios atrás definidos, articulados com o PEA, o Plano Plurianual de
Atividades deve, ainda, tomar em consideração os seguintes aspetos:



Definição de ações estratégicas visando a superação das dificuldades diagnosticadas e a
concretização dos objetivos propostos, numa perspetiva de projeto a médio e longo prazo.
i.

A existência do PEA pressupõe a capacidade de previsão a médio ou longo prazo, bem
como a capacidade de selecionar os meios que permitam concretizá-lo. A capacidade
estratégica implica ter uma visão de futuro. Para isso, torna-se necessário clarificar os
meios e recursos existentes, bem como a calendarização das ações a desencadear.

ii.

A concretização do PEA implica o envolvimento das lideranças intermédias que
dinamizam, duma forma participada, todo o processo. Assim, é necessário implicar as
lideranças na procura dos resultados educativos desejados, para os quais necessitam de
uma ação enérgica, determinação e capacidade de influenciar e motivar os outros.
O PPA, enquanto elemento congregador da comunidade educativa e dos seus parceiros,
deve ser claro e acessível, de modo a facilitar a sua apropriação por parte de todos os
parceiros educativos, devendo funcionar como oportunidade de priorização, de
estabelecer públicos-alvo a privilegiar, de promover as boas práticas a preservar e
identificar as mudanças a introduzir.



Estabelecimento de regras para a avaliação de cada plano e de cada atividade.
i.

A avaliação deve ser efetuada numa lógica de autoavaliação, com a participação de
todos os atores envolvidos na dinamização das atividades e seus destinatários.
Será necessário instalar os mecanismos de monitorização do processo bem como
estabelecer uma avaliação programada e operacionalizada, tendo em conta critérios de
objetividade e utilidade.



Determinação das necessidades e responsabilização pela gestão de recursos disponíveis.
i.

O PPA, enquanto orientador da ação, deve atender à cultura do agrupamento.

ii.

A tomada de decisões deve ser cabalmente assumida e integrada na estrutura
organizacional definida para o agrupamento.

iii.

Devem ser estabelecidos critérios claros e exigentes de eficiência e de eficácia na
utilização dos recursos (humanos, materiais e financeiros) mobilizados.



Estabelecimento de parcerias e protocolos, visando potenciar as sinergias entre os vários
parceiros educativos.
i.

Dado que a educação é uma responsabilidade social abrangente, o agrupamento deve
articular a sua ação com stakeholders, rentabilizando os recursos e esforços que
permitam uma melhor e mais eficaz prestação do serviço educativo.
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3. EIXOS ESTRATÉGICOS, DOMÍNIOS, OBJETIVOS E METAS EDUCATIVAS
Os Eixos Estratégicos, Domínios, Objetivos, e Metas Educativas do Projeto Educativo
constituem a génese da definição das grandes estratégias dos Planos Plurianual e Anual de
Atividades.
Em face dos novos normativos legais em vigor e do Quadro de Referência do Terceiro Ciclo
de Avaliação Externa das Escolas, no âmbito do quadro de missão da IGEC, bem como da
necessidade de articulação dos documentos estruturantes e dos Projetos/Planos desenvolvidos no
Agrupamento de Escolas, apresentam-se os Eixos Estratégicos, Domínios, Objetivos, Metas,
Evidências/Operacionalização e Indicadores de medida que integram o Plano de Ação do Projeto
Educativo do Agrupamento de Escolas Dr. Ramiro Salgado:

Um dos aspectos mais positivos deste Plano diz respeito ao facto de as ações propostas
surgirem partilhadas por diversas estruturas da Escola: Órgão de Gestão, Departamentos
Curriculares, Biblioteca Escolar, Programas, Projetos, Clubes, entre outros.
Implicando a intervenção de múltiplos actores, este documento representa um plano de
ação coletivo do Agrupamento.
O facto de congregar intenções e de marcar compromissos de actuação conjunta gera na
Escola a expectativa de planificação e operacionalização de Planos Anuais de Atividades
articulados e coerentes, sustentados num processo de trabalho colaborativo.
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4. ATIVIDADES A DESENVOLVER PELAS ESTRUTURAS EDUCATIVAS DO AGRUPAMENTO
EIXO ESTRATÉGICO - A. CULTURA ORGANIZACIONAL
EXECUÇÃO
Atividade

Objetivos

Dinamizador

Público-Alvo

A.1

Receção aos alunos

-Apresentar a orgânica do
Agrupamento aos alunos.
-Informar sobre o funcionamento
da escola.

Docentes do 1º CEB

Alunos

A1

Dia Mundial da filosofia

-Desenvolver o pensamento crítico
face a determinadas temáticas.

Grupo disciplinar de
Filosofia

Parcerias
Externas

-----------------------

Ano
letivo
24/25
Ano
letivo
23/24
Ano
letivo
22/23
Ano
letivo
21/22

Domínio
do P.E.

X

X

X

X

Comunidade
escolar /
educativa

X

X

X

X

Grupo disciplinar de
Filosofia

Comunidade
escolar
/educativa

X

X

X

X

Professora
Bibliotecária

Comunidade
escolar/educativa

X

X

X

X

Desenvolver o pensamento crítico
face a determinadas temáticas.

A1

O Cantinho da Filosofia

-Desenvolver novas ideias e
soluções, de forma imaginativa e
inovadora, como resultado da
interação com outros ou da
reflexão pessoal, aplicando-as a
diferentes contextos e áreas de
aprendizagem.
- Convocar diferentes
conhecimentos, de matriz científica
e humanística, utilizando diferentes
metodologias e ferramentas para
pensar criticamente.

A.1.1.

Elaboração de artigos para o “Anuário do
Agrupamento”, sobre as atividades
desenvolvidas em articulação com os vários
Departamentos e Projetos

-Divulgar atividades desenvolvidas
para afirmar o sentido de pertença
e de identificação da comunidade
com a escola.
- Partilhar boas práticas
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EIXO ESTRATÉGICO - A. CULTURA ORGANIZACIONAL
EXECUÇÃO
Atividade

A.1.1.

Realização da Semana da Leitura, em
colaboração com os vários Departamentos e
em parceria com entidades externas
(Biblioteca Municipal, Museu do ferro,..), em
função da temática escolhida a nível nacional
pela Rede de Bibliotecas Escolares

A.1.1.

Encontro com autores (presencial ou em
linha)

A.1.1.

Elaboração de artigos para o “Anuário do
Agrupamento”, sobre as atividades
desenvolvidas

A.1.1.

A1.1.

A1.1.

Realização da Semana da Leitura, em
colaboração com a Biblioteca Escolar, em
parceria com entidades externas (Biblioteca
Municipal, Museu do ferro,) e em articulação
com os restantes Departamentos, em função
da temática escolhida a nível nacional pela
Rede de Bibliotecas Escolares

Encontro com autores (presencial ou em
linha)

Palestras sobre temáticas abordadas nos
programas

Objetivos

Parcerias
Externas

Ano
letivo
24/25
Ano
letivo
23/24
Ano
letivo
22/23
Ano
letivo
21/22

Domínio
do P.E.

Dinamizador

Público-Alvo

Promover a leitura em articulação
com todos os Departamentos e
parcerias externas (Biblioteca
Municipal, Museu do Ferro, outras
Bibliotecas Escolares, …)

Professora
Bibliotecária
Coordenadores dos
restantes
Departamentos

Comunidade
escolar/educativa

Rede de Bibliotecas
Escolares
CMM
BM

X

X

X

X

Promover a leitura e o contacto
com autores e ilustradores, em
articulação com estruturas internas
e externas

Professora
Bibliotecária

Comunidade
escolar/educativa

Município
Porto Editora
Grupo Leya
Livraria Bertrand

X

X

X

X

Comunidade
escolar/educativa

CMM
Técnicos
Museu do Ferro
….

X

X

X

X

X

X

X

X

Divulgar atividades desenvolvidas
pelo Agrupamento para afirmar o
sentido de pertença e de
identificação da comunidade com a
escola.
Promover a leitura em articulação
com a Biblioteca Escolar e
entidades externas (Biblioteca
Municipal, Museu do Ferro, outras
Bibliotecas Escolares, …)

Promover a leitura em articulação
com a Biblioteca Escolar e
entidades externas e o contacto
com autores e ilustradores
Promover anualmente atividades
que facilitem o processo de
transformação da escola em
comunidade, em que elementos
externos sejam intervenientes
ativos.
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Paulo Fonseca
Delfina Pereira
Dinamizadores das
atividades
Docentes do
Departamento
Professora
Bibliotecária

Comunidade
escolar/educativa

Rede de Bibliotecas
Escolares
CMM
BM

Docentes
Professora
Bibliotecária

Comunidade
escolar/educativa

Município
Porto Editora
Grupo Leya
Livraria Bertrand

X

X

X

X

Docentes do
Departamento

Comunidade
escolar/educativa

Museu do Ferro

X

X

X

X
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EIXO ESTRATÉGICO - A. CULTURA ORGANIZACIONAL
EXECUÇÃO

A1.1.

A1.1.

A1.1.

A.1.1.

A.1.2.
A.1.1.
A.1.2.

Atividade

Christmas’s activities.

St. Valentine’s Day: exposição de
trabalhos e o “Love Board”.

Celebração do Mês das Bibliotecas
Escolares (Outubro)

Feira do livro

Objetivos

Proporcionar oportunidades de
aprendizagem diferenciadas de
qualidade;
Fomentar a participação da
comunidade educativa nas
atividades;
Incutir o respeito pela diversidade
cultural, religiosa, sexual ou outra;
Desenvolver o sentimento de
pertença ao agrupamento por parte
da comunidade educativa.
Estimular nos alunos o interesse
pela leitura;
Proporcionar oportunidades de
aprendizagem diferenciadas de
qualidade;
- Planificar atividades que
desenvolvam as multiliteracias do
Referencial Aprender com a
Biblioteca Escolar, em articulação
com toda a comunidade escolar e
entidades parceiras (realização de
tertúlias literárias, saraus de
apresentação de trabalhos, páginas
digitais,..)
Promover a leitura e o processo de
transformação da escola em
comunidade

Dinamizador

Docentes de inglês

Docentes de inglês

Público-Alvo

Comunidade
escolar/educativa

Comunidade
escolar

Parcerias
Externas

Ano
letivo
24/25
Ano
letivo
23/24
Ano
letivo
22/23
Ano
letivo
21/22

Domínio
do P.E.

---------------

X

X

X

X

---------------

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

PIICIE
CLDS
GNR
Município
Associação de Pais

Biblioteca Escolar

Toda a
comunidade

Biblioteca Escolar

Toda a
comunidade

Editoras

X

Criação das equipas da Biblioteca no
espaço TEAMS do agrupamento

Melhorar os circuitos de
comunicação e difusão da
informação

Professora
Bibliotecária

Comunidade
Escolar/Educativa

Microsoft Teams

X

Criação da equipa do Departamento no
espaço TEAMS do agrupamento

Melhorar os circuitos de
comunicação

Docentes do
Departamento de
Línguas

Comunidade
Escolar/Educativa

Microsoft Teams

X
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EIXO ESTRATÉGICO - A. CULTURA ORGANIZACIONAL
EXECUÇÃO

A.1.1.
A.1.2.

A.1.1.
A.1.2.

A.1.1.
A.1.2.

A.1.1.
A.1.2.

Atividade

Criação colaborativa de um banco de
RED para as disciplinas de Português,
Literatura Portuguesa, Português Língua não
materna, Inglês e Francês

Criação colaborativa de um banco de
RED para apoiar as várias disciplinas

Sessões de formação informal sobre
ferramentas digitais

Elaboração do Plano de formação em
articulação com o CFAE Tua e Douro Superior

Feira da Ciência
A.1.2.
Feira das Plantas / Minerais

Objetivos

Promover o uso da plataforma
TEAMS na partilha de Recursos
Educativos Digitais de apoio ao
currículo e de apoio às
aprendizagens ;
Partilhar, em média, todos os
períodos, um RED por docente
(produzido ou pesquisado)
-Promover o uso da plataforma
TEAMS na partilha e utilização de
Recursos Educativos Digitais em
sala de aula ou de forma autónoma
para melhorar as aprendizagens;
Criar e adotar uma “política de
desenvolvimento Documental” do
Agrupamento com orientações e
critérios de qualidade comuns;
Partilhar, em média, todas as
semanas, um RED de apoio ao
currículo e aos projetos
- Realizar sessões de formação
para docentes sobre a plataforma
LMS e ferramentas digitais (Teams,
padlet, kahoot, mentimeter,
Socrative, Google forms, Drive,…) e
não docentes (TEAMS,…)
- Promover a inclusão de ações de
formação creditada (cursos, oficina
e ou ACD) para aumentar a
proficiência digital dos docentes e
não docentes
-Estabelecer parcerias com
instituições transfronteiriças
(associações, escolas, fundações,
entre outras), de modo a promover
o estabelecimento de relações
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Dinamizador

Departamento de
Línguas
Docentes do
agrupamento
Biblioteca Escolar

Público-Alvo

Parcerias
Externas

Ano
letivo
24/25
Ano
letivo
23/24
Ano
letivo
22/23
Ano
letivo
21/22

Domínio
do P.E.

Comunidade
escolar/educativa

Equipa de
monitorização PADDE

X

X

X

X

Comunidade
escolar/educativa

Microsoft Teams

X

X

X

X

Docentes

PADDE

X

X

X

X

Professora
Bibliotecária

Docentes e não
docentes

CFAE Tua e Douro
Superior
Formadores
Técnico informático
do PIICIE

Departamento MCE

Comunidade
educativa e local

Biblioteca Escolar
Equipa
multidisciplinar do
PADDE

Biblioteca Escolar
Equipa
multidisciplinar do
PADDE
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EIXO ESTRATÉGICO - A. CULTURA ORGANIZACIONAL
EXECUÇÃO
Atividade

Objetivos

Dinamizador

multiculturais, sociais,
intergeracionais, entre outras;

Público-Alvo

Parcerias
Externas
Organizações
Ciência Viva

-Desenvolver atividades de índole
científica com os alunos;

CIMO-Bragança

-Promover abordagens científicas
numa perspetiva espácio-temporal
agregadora de conhecimentos de
diferentes áreas da ciência;
-Vocacionar os alunos de
secundário para as áreas científicas
e tecnológicas;
-Promover a comunicação de
ciência nas escolas, quer de ensino
secundário quer de ensino
superior;
-Capacitar os alunos a
comunicarem entre pares e para o
exterior;
-Estimular a curiosidade e
conhecimento acerca da produção
científica produzida, a fim de se
perceber o verdadeiro impacto.
-Sensibilizar os alunos para a
importância das ciências na
interpretação dos fenómenos do
dia-a-dia;
-Desenvolver o espírito crítico e
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EIXO ESTRATÉGICO - A. CULTURA ORGANIZACIONAL
EXECUÇÃO
Atividade

Objetivos

Dinamizador

Público-Alvo

Parcerias
Externas

Ano
letivo
24/25
Ano
letivo
23/24
Ano
letivo
22/23
Ano
letivo
21/22

Domínio
do P.E.

criativo dos alunos;
-Estimular a cooperação, o trabalho
de grupo, a prática da
autodisciplina, o prazer de
aprender e de comunicar, elevando
a auto-estima dos alunos

-Contribuir para o aumento da
biodiversidade através da
conservação de áreas verdes e da
construção de canteiros de plantas
que atraem insetos polinizadores.
A.1.2.

Hortas Pedagógicas

-Identificar espécies vegetais e
conhecer algumas das suas
caraterísticas

Departamento MCE
e PIICIE

Pré-escolar e 1º
ciclo
Restantes ciclos
de ensino

Gabinete ambiental
e florestal

X

X

X

X

X

X

X

X

CIMO-Bragança

-Sensibilizar para a importância da
preservação do ambiente natural e
promover atitudes de respeito para
com a Natureza;

A.1.2.

Tertúlias/Seminários do Ciência Viva

Estabelecer parcerias com
instituições transfronteiriças
(associações, escolas, fundações,
entre outras), de modo a promover
o estabelecimento de relações
multiculturais, sociais,
intergeracionais, entre outras

Agrupamento de Escolas Dr. Ramiro Salgado - Torre de Moncorvo

Investigadores
Departamento MCE

Todos os ciclos
de ensino

Instituições
Ciência Viva
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EXECUÇÃO

A.1.

Atividade

Dia Internacional das Pessoas com
Deficiência
(3 dezembro)

A.1.

Dia Mundial de Conscientização do
Autismo
(2 de abril)

A.2.

Magusto escolar

A.2.

Festa de Natal

A.2.

Carnaval

A.2.

Dia Mundial da criança

A.2.

Festa de Finalistas

Objetivos

Dinamizador

Público-Alvo

Diretores de Turma

- Sensibilizar a comunidade
educativa para uma sociedade
inclusiva.

Professores de
Educação Especial

Comunidade
Escolar

- Conscientizar e informar a
comunidade educativa sobre o que
é o Autismo e como lidar com ele.

Professores de
Educação Especial

Comunidade
Escolar

-Valorizar as tradições locais.
-Proporcionar o encontro e a
diversão entre escola e JI.

Educadores de
Infância
Professores do 1º
ciclo
Comunidade
educativa

- Reafirmar os valores da partilha,
tolerância e amizade.

- Festejar o carnaval como tempo
de diversão.

- Promover o desenvolvimento
pessoal e social das crianças
envolvidas, estimulando atitudes de
cooperação, autoconfiança e
convivência.
- Festejar o final da educação préescolar.

Agrupamento de Escolas Dr. Ramiro Salgado - Torre de Moncorvo

Parcerias
Externas

Ano
letivo
24/25
Ano
letivo
23/24
Ano
letivo
22/23
Ano
letivo
21/22

Domínio
do P.E.

Professores
Titulares de Turma

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Diretores de Turma

Educadores de
Infância
Comunidade
educativa
Educadores de
Infância
Professores do 1º
ciclo
Comunidade
educativa
Educadores de
Infância
Comunidade
educativa
Educadores de
Infância

Professores
Titulares de Turma

Alunos do ensino
Pré-escolar e do
1º ciclo

Autarquia

Alunos do ensino
Pré-escolar

Autarquia

Alunos do ensino
Pré-escolar e do
1º ciclo

Autarquia

Alunos do ensino
Pré-escolar

Autarquia

Alunos do ensino
Pré-escolar
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EIXO ESTRATÉGICO - A. CULTURA ORGANIZACIONAL
EXECUÇÃO

A.2.

A.2.

A.2.

A.2.1.

Atividade

Comemorações das efemérides

Celebração de Natal

Comunhão Pascal

Reflexão sobre as práticas pedagógicas
e partilha de experiências

Livros e docinhos (Semana da Leitura)

A.2.1.

A.2.1

Reflexão sobre as práticas pedagógicas
e partilha de experiências
Lanche convívio do Departamento no final
de cada período

Objetivos

-Conhecer e evocar tradições,
datas históricas com interesse
local, regional e nacional.
-Valorizar e incentivar a partilha e
a amizade entre todos.
-Promover o convívio e as relações
interpessoais.
Proporcionar um convívio salutar e
uma caminhada de descoberta na
fé.
Comemorar a festa da fraternidade.
Comemorar o nascimento de
Cristo-Redentor.
Proporcionar um convívio salutar e
uma caminhada de descoberta na
fé.
-Promover momentos de reflexão
sobre a ação educativa em
reuniões de Departamento e
Conselho Pedagógico
Realizar uma atividade que
contribua para melhorar os
relacionamentos e o bem-estar dos
docentes
Promover momentos de reflexão
sobre a ação educativa em
reuniões de Departamento e
grupos disciplinares
Realizar, ao longo do ano,
atividades que contribuam para
melhorar os relacionamentos e o
bem-estar dos docentes

Agrupamento de Escolas Dr. Ramiro Salgado - Torre de Moncorvo

Dinamizador

Docentes 1º CEB

Departamento CSH
Grupo 290 - EMRC
Departamento CSH

Público-Alvo

Alunos

Comunidade
Educativa

Parcerias
Externas

-Câmara Municipal
-CLDS
-Centro de Saúde
-GNR
-Bombeiros
voluntários

---------------

Biblioteca Escolar

Estruturas
intermédias

---------------

Biblioteca Escolar

Toda a
comunidade

---------------

Docentes do
Departamento

Docentes do
Departamento

---------------

Docentes do
Departamento

Docentes do
Departamento
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X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

---------------

Comunidade
Educativa

Grupo 290 - EMRC

Ano
letivo
24/25
Ano
letivo
23/24
Ano
letivo
22/23
Ano
letivo
21/22

Domínio
do P.E.

Docentes

x

x

x

x

X

X

X

X

X

X

X

X
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EIXO ESTRATÉGICO - A. CULTURA ORGANIZACIONAL
EXECUÇÃO

A.2.2.

A.2.2

A.2.2.

Atividade

Partilha de boas práticas (nas reuniões e
nos espaços digitais do AE)

Divulgação dos trabalhos realizados no
blogue e página Facebook da Biblioteca
Escolar

Apoio à criação de Murais Virtuais
(Padlet e/ou Google site e/ou Blogue) com os
trabalhos realizados no âmbito de DACs ou
das disciplinas do Departamento (Escrita
Criativa, Leituras, Dia da Língua Materna, Dia
da Francofonia, ...) para partilhar na página
do agrupamento ou no blogue da Biblioteca

A.2.2.

Criação de Murais Virtuais (Padlet e/ou
Google site e/ou Blogue) com os trabalhos
realizados no âmbito de DACs ou das
disciplinas do Departamento (Escrita Criativa,
Leituras, Dia da Língua Materna, Dia da
Francofonia, ...) para partilhar na página do
agrupamento

A.2.3.

Apoio aos projetos de inclusão
multicultural em articulação com a ENEC e
outras disciplinas

Objetivos

-Promover a divulgação e
replicação de boas práticas
educativas, em especial no âmbito
do desenvolvimento digital (RED,
Ferramentas digitais, Cenários de
aprendizagem inovadores, ,…)
-Fazer o marketing da Biblioteca e
do
AE nas redes sociais para
promover o diálogo com os EE
- Partilhar boas práticas no âmbito
da promoção da leitura, escrita e
utilização criativa das ferramentas
digitais
-Partilhar eventos, informação e
boas práticas de ensino
aprendizagem, conducentes à
melhoria do ensino/aprendizagem
-Fazer o marketing do AE nas redes
sociais para promover o diálogo
com os EE
-Partilhar eventos, informação e
boas práticas de ensino
aprendizagem, conducentes à
melhoria do ensino/aprendizagem
-Fazer o marketing do AE nas redes
sociais para promover o diálogo
com os EE
- Promover a utilização de
ferramentas digitais na realização
de trabalhos diversificados que
promovam a multiculturalidade e a
cidadania
-Divulgar trabalhos de alunos nos
espaços da biblioteca

Agrupamento de Escolas Dr. Ramiro Salgado - Torre de Moncorvo

Dinamizador

Biblioteca Escolar
Equipa
multidisciplinar do
PADDE

Comunidade
escolar/educativa

Biblioteca Escolar

Comunidade
educativa

Biblioteca Escolar

Comunidade
educativa

Docentes/Discentes
do departamento

Biblioteca Escolar

Parcerias
Externas

Público-Alvo

Comunidade
escolar/educativa
Discentes das
disciplinas do
Departamento

Comunidade
escolar/educativa
Discentes das
disciplinas do
Departamento
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Ano
letivo
24/25
Ano
letivo
23/24
Ano
letivo
22/23
Ano
letivo
21/22

Domínio
do P.E.

DGE
PNL
RBE

X

X

X

X

Associação de Pais e
E.E de Torre de
Moncorvo

X

X

X

X

Comunidade
educativa
APEE de TM
Parcerias externas

X

X

X

X

Comunidade
educativa
APEE de TM
Parcerias externas

X

X

X

X

Comunidade
educativa
Parcerias externas
ENEC

X
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EIXO ESTRATÉGICO - A. CULTURA ORGANIZACIONAL
EXECUÇÃO

A.2.3.

A.2.3.

A.2.3.

A.2.3.

Atividade

“Ler na Rádio”

-Promover a divulgação de
trabalhos de alunos na Rádio Local
ou na Rádio dos Miúdos
- Gravar podcasts (leitura de textos
literários ou de trabalhos
produzidos)

Divulgação de RED adaptados às
necessidades educativas

- Promover a inclusão e o
desenvolvimento digital (e outro)
dos alunos com
dificuldades/necessidades
específicas

Comemoração da Semana da Europa com
exposições de trabalhos (digitais e outros)

-Promover a inclusão da
multiculturalidade existente no
agrupamento
-Divulgar trabalhos de alunos

Comemoração do Halloween: exposição
de trabalhos.

A.2.3.

A Hora da Leitura na Rádio Escolar:
leitura de excertos de obras programáticas.

A.2.4.

Dinamização de atividades no âmbito
dos projetos de solidariedade do
Agrupamento (Projeto Ajudar; Cabaz de
Natal) em articulação com a ENEC
(recolha/doação de bens; sessões de
representação teatral intergeracional e
convívio on-line e presencial).

A.2.5

Objetivos

Dinamizador

Biblioteca Escolar
Associação de
alunos
Rádio escolar
Biblioteca Escolar
Equipa PADDE
Equipa
multidisciplinar de
Apoio à Educação
Inclusiva (EMAEI)
Docentes de línguas
estrangeiras
Docentes de
geografia (?)
Clube Europeu

Público-Alvo

Comunidade
escolar/Educativa

X

X

X

------------------

X

X

X

X

Comunidade
escolar/educativa
Discentes das
disciplinas do
Departamento

Comunidade
educativa
Parcerias externas

X

------------------

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Comunidade
escolar

Docentes de inglês

Comunidade
escolar/educativa

-Dinamizar a língua portuguesa e
competências de comunicação para
promover um ambiente escolar
socialmente acolhedor, inclusivo e
acolhedor

Docentes
Discentes

Comunidade
escolar/Educativa

Garantir um ambiente de
solidariedade e cidadania no
percurso escolar dos alunos

Docentes
Discentes
Projetos/Clubes

Comunidade
Escolar/Educativa
Lares e
Instituições de
solidariedade
social
Autarquia

-Desenvolver atividades de índole
científica com os alunos;

Departamento MCE

-Promover abordagens científicas
numa perspetiva espácio-temporal
agregadora de conhecimentos de

Agrupamento de Escolas Dr. Ramiro Salgado - Torre de Moncorvo

Alunos do Ens.
Secundário

Rádio Local
Rádio Miúdos

X

Promover a inclusão da
multiculturalidade

Laboratórios Abertos

Parcerias
Externas

Ano
letivo
24/25
Ano
letivo
23/24
Ano
letivo
22/23
Ano
letivo
21/22

Domínio
do P.E.

RTM
Plataformas digitais
Jornais

CMM
Autarquias
SCMisericórdia

Investigadores
Todos os ciclos
de ensino

Instituições
Ciência Viva

Técnica das C.
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EXECUÇÃO
Atividade

Objetivos

Dinamizador

diferentes áreas da ciência;

Experimentais

-Vocacionar os alunos de
secundário para as áreas científicas
e tecnológicas;

Plataforma Aberta

-Promover a comunicação de
ciência nas escolas, quer de ensino
secundário quer de ensino
superior;
-Capacitar os alunos a
comunicarem entre pares e para o
exterior;
-Estimular a curiosidade e
conhecimento acerca da produção
científica produzida, a fim de se
perceber o verdadeiro impacto.
-Sensibilizar os alunos para a
importância das ciências na
interpretação dos fenómenos do
dia-a-dia;
-Desenvolver o espírito crítico e
criativo dos alunos;

-Estimular a cooperação, o trabalho
de grupo, a prática da
autodisciplina, o prazer de
aprender e de comunicar, elevando
a auto-estima dos alunos

Agrupamento de Escolas Dr. Ramiro Salgado - Torre de Moncorvo
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Público-Alvo

Parcerias
Externas
PIICIE

Ano
letivo
24/25
Ano
letivo
23/24
Ano
letivo
22/23
Ano
letivo
21/22

Domínio
do P.E.
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EIXO ESTRATÉGICO - A. CULTURA ORGANIZACIONAL
EXECUÇÃO

A.2.5.

A.2.5.

Atividade

Formação em Cidadania Digital em
articulação com a ENEC

Dinamização de workshops/palestras
sobre temáticas da Cidadania (saúde,
ambiente, direitos,…) em articulação com os
projetos e parceiros do AE

A.2.6.

Implementação de projetos de
solidariedade e cidadania do agrupamento

A.2.

Decoração e embelezamento dos
espaços escolares

A.3.

Reunião por turma com os Encarregados
de Educação

Objetivos

Dinamizador

Público-Alvo

-promover o uso seguro da internet
- Promover a utilização ética das
redes sociais
- Conhecer os direitos de autor
- Fazer referências bibliográficas
com as ferramentas digitais
- Distinguir e não partilhar fake
news
- Promover a elaboração de
trabalhos para participar em
concursos promovidos pela RBE
e/ou SeguraNet

Biblioteca Escolar
Docentes de TIC

- Promover a realização de eventos
diversificados para apoiar os
domínios de Cidadania e
Desenvolvimento

Biblioteca Escolar
Coordenadores de
Projetos
Docentes de
cidadania e de
OCPT
Docentes titulares
de turma

Comunidade
educativa

Biblioteca Escolar
Coordenador do
curso profissional
de Turismo
SPO

Comunidade
Escolar/Educativa
Lares e
Instituições de
solidariedade
social

- Dar continuidade ao projeto
“Estamos aqui”, um projeto de
solidariedade intergeracional

Sensibilizar para a estética, o
asseio e organização dos espaços
escolares;
-Apresentar a orgânica do
Agrupamento aos Encarregados de
Educação.
-Informar sobre o funcionamento
da escola e sobre o Regulamento
Interno, Critérios de Avaliação e
Estatuto do Aluno.

Agrupamento de Escolas Dr. Ramiro Salgado - Torre de Moncorvo

Departamento
Expressões

Todos os alunos
do 4.º ao 12.º
ano
(a distribuir pelos
4 anos)

Comunidade
Escolar

Parcerias
Externas

PIICIE
GNR
CLDS
SPO
SeguraNet
RBE

Ano
letivo
24/25
Ano
letivo
23/24
Ano
letivo
22/23
Ano
letivo
21/22

Domínio
do P.E.

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

-------------------

X

X

X

X

-----------------

X

X

X

X

PIICIE
GNR
Proteção Civil
Liga contra o Cancro
Gabinete Florestal
Centro de Saúde
etc

Rede Social
CLDS

EVT e EV

Docentes 1º CEB

Encarregados de
Educação
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A.3.

A.3.

A.4.2.

Atividade

Reunião com Pais/EE.
Entrega de um desdobrável com informações
sobre o ano letivo (procedimentos sobre as
normas do covid 19).
Atividade mensal com encarregados de
educação - partilha de uma aula temática
em turma selecionada e a variar ao longo do
ano letivo

Articulação com os parceiros do AE

Feira Medieval
A.4.3.
Solstício

A.4.3.

Dinamização de um projeto eTwinning
para promover a multiculturalidade e
proficiência digital

Objetivos

-Promover contacto e intervenção
ativa dos vários parceiros
educativos.
-Incentivar e valorizar a
colaboração dos Pais/EE no
processo educativo das crianças.
Promover o envolvimento dos
encarregados de educação na
vivência de tempos letivos e troca
de experiências e saberes
- Promover pelo menos uma
articulação por ano com instituições
locais, nacionais ou
transfronteiriças
-Promover anualmente atividades
que facilitem o processo de
transformação da escola em
comunidade, em que os elementos
externos sejam intervenientes
ativos.
-Estabelecer parcerias com
instituições transfronteiriças
(associações, escolas, fundações,
entre outras), de modo a promover
o estabelecimento de relações
multiculturais, sociais,
intergeracionais, entre outras
Participar em projetos europeus de
forma a promover a
multiculturalidade e as
competências digitais dos alunos
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Dinamizador

Público-Alvo

Parcerias
Externas

Ano
letivo
24/25
Ano
letivo
23/24
Ano
letivo
22/23
Ano
letivo
21/22

Domínio
do P.E.

Educadores de
Infância

Pais/EE

Autarquia

X

X

X

X

Docentes 1º CEB
Discentes

Encarregados de
Educação
Comunidade
Educativa

OGA
Diretores de Turma

X

Biblioteca Escolar
Projetos do AE

Comunidade
educativa

Histórias de Ajudaris
Associação de Pais
Associação dos
antigos alunos
…

X

X

X

X

Departamento MCE

Todos os ciclos
de ensino

X

X

X

X

Professora
Bibliotecária
Outros docentes a
confirmar

Alunos das
turmas
abrangidas

Câmara Municipal
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Gabinete Florestal e
Ambiental da CM

Equipa eTwinning
Comunidade
educativa
Parcerias externas

X
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A.4.3.

A.4.

Atividade

Dinamização de um projeto eTwinning

Participação nos concursos: “(Ar)riscar”
e “Uma Aventura Literária”

Objetivos

Participar em projetos europeus
de forma a promover a
multiculturalidade e as
competências digitais dos alunos
Incentivar a participação em
concursos;
Desenvolver a criatividade e
imaginação;

Agrupamento de Escolas Dr. Ramiro Salgado - Torre de Moncorvo

Dinamizador

Olinda Braz
Docentes
Discentes

Departamento
Expressões

Público-Alvo

Parcerias
Externas

Ano
letivo
24/25
Ano
letivo
23/24
Ano
letivo
22/23
Ano
letivo
21/22

Domínio
do P.E.

Alunos

Equipa eTwinning
Comunidade
educativa
Parcerias externas

X

Alunos do 2º e
3º ciclo.

? (perguntar à
Olinda)

X
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EIXO ESTRATÉGICO - B. CULTURA DE AVALIAÇÃO
EXECUÇÃO

Reflexão e análise crítica dos
resultados da avaliação e propostas
de estratégias de remediação

B.1.1.

Avaliação das atividades realizadas
no âmbito das Medidas do PAE

B.1.

Reuniões de Departamento, para
analisar resultados e propor melhorias,
tendo por base o sucesso dos alunos.

B.1.

Reuniões de Partilha e Reflexão, para
aferir e reajustar procedimentos e
práticas.

-Melhorar a qualidade das
aprendizagens.
-Proporcionar o apoio a grupos de
alunos com ritmos de
aprendizagens diferentes.
-Melhorar os resultados escolares
e fomentar o trabalho colaborativo
entres professores.
-Diversificar e intensificar os
apoios educativos dos alunos.
-Desenvolver no departamento
uma cultura efetiva das práticas
de avaliação
-Refletir, periodicamente, sobre
os resultados da avaliação e,
quando necessário, implementar
ações para a melhoria
-Realizar a autoavaliação das
atividades realizadas
-Avaliar sistematicamente as
atividades realizadas (no âmbito
das Medidas 1, 3 e 5) e os seus
impactos na aprendizagem,
preenchendo os documentos
específicos criados pela equipa de
monitorização

Promover, de forma sistemática, a
autoavaliação dos Departamentos
Curriculares através de
formulários em linha

Agrupamento de Escolas Dr. Ramiro Salgado - Torre de Moncorvo

Dinamizador

Público-Alvo

Docentes 1º CEB

Alunos

Coordenadora
Docentes do
Departamento

Docentes do
Departamento

Docentes do
Departamento

Docentes do
Departamento

Estruturas educativas

Toda a
comunidade
educativa
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Parcerias
Externas

--------------

---------------

---------------

Ano
letivo
24/25
Ano
letivo
23/24

B.1.1.

Apoio Escolar

Objetivos

Ano
letivo
22/23

B1

Atividade

Ano
letivo
21/22

Domínio
do P.E.

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

---------------
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EXECUÇÃO

Aplicação do Modelo de
Autoavaliação da Biblioteca Escolar
(Recolha das evidências, análise crítica
dos resultados e elaboração do relatório
SWOT)

B.1.1.

Melhoria da qualidade dos serviços da
biblioteca ao serviço das aprendizagens

B.1.1.

Elaboração de um plano de melhoria

B.1.2.

Apresentação, no conselho Pedagógico,
dos resultados da autoavaliação /MABE

B.1.2.

Comunicação, no conselho Pedagógico,
dos resultados da autoavaliação do
Departamento

Promover, de forma sistemática, a
autoavaliação dos Departamentos
Curriculares através de
formulários em linha
-Desenvolver na Biblioteca uma
cultura efetiva das práticas de
avaliação
- Recolher sistematicamente
evidências dos impactos das
atividades realizadas nas
aprendizagens
- Preencher a Base de dados do
sistema de informação da RBE
- Fazer e analisar as estatísticas
de utilização dos recursos da
biblioteca

- Aplicar inquéritos de satisfação a
alunos, docentes e EE
- Articular a avaliação interna com
a avaliação externa
- Implementar ações para a
melhoria dos serviços da biblioteca
-Apresentar em Conselho
Pedagógico uma análise crítica das
atividades desenvolvidas e dos
seus impactos nas aprendizagens
-Apresentar em Conselho
Pedagógico uma análise crítica dos
resultados das disciplinas do
Departamento
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Parcerias
Externas

Estruturas educativas

Toda a
comunidade
educativa

---------------

X

X

X

X

Biblioteca Escolar

Comunidade
escolar

Sistema de
Informação da
RBE
Base de Dados
MABE

X

X

X

X

Biblioteca Escolar

Comunidade
educativa

Sistema de
Informação da
RBE
Base de Dados
MABE
APEE de TM

X

X

X

X

Biblioteca Escolar

Comunidade
escolar

RBE

X

Professora
bibliotecária

Conselho
Pedagógico

RBE

X

X

X

X

Coordenadora

Conselho
Pedagógico

X

X

X

X

Dinamizador

Público-Alvo
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--------------

Ano
letivo
24/25
Ano
letivo
23/24

B.1.1.

Inquéritos digitais para avaliar as
atividades do PAA

Objetivos

Ano
letivo
22/23

B.1.

Atividade

Ano
letivo
21/22

Domínio
do P.E.

X
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EIXO ESTRATÉGICO - B. CULTURA DE AVALIAÇÃO
EXECUÇÃO

B.2.2.

B.3.1.

B.3.3.

Implementação do Projeto Maia na
avaliação dos Projetos Individuais de
Leitura e/ou nas apresentações orais e/ou
da compreensão oral e escrita

Implementação do Projeto Maia na
avaliação dos Projetos Individuais de
Leitura e/ou nas apresentações orais
e/ou da compreensão oral e escrita

Monitorização das Medidas 1
(Literacia da Leitura) e 3 (Projeto
Maia)

Criação de um banco de RED no
espaço da TEAMS, em colaboração com
os vários Departamentos, para
desenvolver a avaliação formativa

-Promover a leitura
-Estimular nas crianças o prazer
de ler intensificando o contacto
com o livro na escola,
designadamente na sala de aula,
na biblioteca e na família.
-Criar, em grupos de trabalho, e
utilizar rubricas de avaliação de
forma mais sistemática
-Conhecer e utilizar ferramentas
digitais para dar um feedback em
tempo útil e promover a
autorregulação das aprendizagens
-Criar, em grupos de trabalho, e
utilizar rubricas de avaliação de
forma mais sistemática
-Conhecer e utilizar ferramentas
digitais para dar um feedback em
tempo útil e promover a
autorregulação das aprendizagens
-Monitorizar a implementação das
Medidas 1 e 3, para aferir os
impactos das mesmas e
identificar os pontos fracos a
melhorar, em articulação com a
Biblioteca Escolar
Promover a partilha de boas
práticas e criação de um banco de
Recurso Educativos Digitais para
aumentar os momentos de
avaliação formativa (questionários
digitais interativos, Jogos digitais,
…)
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Parcerias
Externas

Alunos

Biblioteca
Municipal

X

X

X

X

Comunidade
educativa

Projeto MAIA
CFAE Tua e
Douro
Superior
PIICIE

X

X

X

X

Docentes do Projeto
Maia
Olinda Braz,
professora
bibliotecária
Técnico Informático
Equipa do PADDE

Comunidade
educativa

Projeto MAIA
CFAE Tua e
Douro
Superior
PIICIE

X

X

X

X

Coordenadora do
Departamento
Biblioteca Escolar
Coordenadora do 1.º
ciclo

Comunidade
educativa

-------------

X

Docentes do
Departamento
Biblioteca Escolar

Comunidade
escolar

-------------

X

X

X

X

Dinamizador

Docentes 1º CEB

Docentes do Projeto
Maia
Olinda Braz,
professora
bibliotecária
Técnico Informático
Equipa do PADDE

Público-Alvo
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Ano
letivo
24/25
Ano
letivo
23/24

B.2.2.

Plano Nacional de Leitura

Objetivos

Ano
letivo
22/23

B.2.

Atividade

Ano
letivo
21/22

Domínio
do P.E.
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EIXO ESTRATÉGICO - B. CULTURA DE AVALIAÇÃO
EXECUÇÃO

B.4.

Dinamizador

Público-Alvo

Parcerias
Externas

Ano
letivo
24/25
Ano
letivo
23/24

B.3.3.

Objetivos

Ano
letivo
22/23

B.3.3.

Atividade

Ano
letivo
21/22

Domínio
do P.E.

- Criar um fórum de apoio à
literacia digital no espaço TEAMS
- Promover a criação de uma
equipa de mentores (alunos ,
docentes e técnicos) para
responder às dúvidas
- Dinamizar o apoio em linha
(videoconferências, email e
formulários de pedidos de apoio)

Biblioteca Escolar
Mentores

Partilha de RED de avaliação
adaptados às necessidades dos
alunos com adaptações curriculares
ou de LPNM

Promover a partilha de RED
adaptados aos alunos de educação
inclusiva

Docentes do
Departamento

Comunidade
escolar

-------------

x

x

x

x

Articulação intraciclos e interciclos

-Promover a articulação curricular.
-Garantir a sequencialidade dos
programas curriculares, a
continuidade da relação
pedagógica e a comunicação
interciclos, para desta forma
melhorar os níveis de desempenho
dos alunos.

Docentes 1º CEB

Alunos

--------------

x

x

x

x

Desenvolvimento dos serviços de
apoio em linha da biblioteca (Serviços
de referência)

Agrupamento de Escolas Dr. Ramiro Salgado - Torre de Moncorvo

Comunidade
educativa
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PIICIE
PADDE

x
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EIXO ESTRATÉGICO - C. LIDERANÇA E GESTÃO
EXECUÇÃO

Plano de formação do Gabinete
Florestal e Ambiental da CM
-Educação Ambiental:
Laboratório H20
-O valor da água
-Oficinas experimentais

Dinamizador

Público-Alvo

-Melhorar a articulação e a
sequencialidade entre os diversos
níveis de ensino.

Educadores de Infância

-Garantir e estimular a formação
científica, técnica e pedagógica
dos recursos humanos do
Agrupamento

Gabinete Florestal e
Ambiental da CM

-Disponibilizar um leque
diversificado de propostas de
formação acreditada ou informal,
em especial nos domínios das
novas tecnologias ao serviço das
aprendizagens e da avaliação e
dos domínios da Cidadania

C.2.1.

Visitas guiadas (barragens; ETA;
ETAR,…)

Dia aberto nas Fábricas de água
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Professores do 1º ciclo

Parcerias
Externas

Educadores de
Infância

X

X

Professores do 1º
ciclo
Todos os ciclos de
ensino ( de acordo
com o tema)
Oficinas
Experimentais aos
alunos do 4º, 5º e 8º
ano. Estas oficinas
serão realizadas com
os alunos do 4º ano
no início do 2º
período, com os
alunos do 5º ano no
final do 1º período e
com os alunos do 8º
ano no início do 3º
período. As datas
certas serão ainda
acordadas com as
Águas do Norte;

Educadores e
professores
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Gabinete
Florestal e
Ambiental da
CM

EDP
X
ETA; ETAR

Fábricas de
água

Centro de
Saúde

Ano
letivo
24/25
Ano
letivo
23/24

Reunião de articulação com os
docentes do 1º ciclo.

Objetivos

Ano
letivo
22/23

C.2.

Atividade

Ano
letivo
21/22

Domínio
do P.E.

X

X

PLANO PLURIANUAL DE ATIVIDADES – 2021/2025
EIXO ESTRATÉGICO - C. LIDERANÇA E GESTÃO
EXECUÇÃO
Dinamizador

Público-Alvo

Parcerias
Externas

Ano
letivo
24/25
Ano
letivo
23/24

Objetivos

Ano
letivo
22/23

Atividade

Ano
letivo
21/22

Domínio
do P.E.

X

X

X

X

X

X

X

X

CFAE Tua e
Douro Superior
PIICIE

X

X

X

X

-------------

X

X

X

X

Equipa da
Saúde Escolar
Realização de projetos (campanhas
de sensibilização, workshops,...) para
promover hábitos e cuidados de
saúde : atividades relacionadas com
mindfulness (ex: zumba; reiki,
yoga,...), alimentação saudável,
higiene do sono, competências
socioemocionais, cuidados com o sol,
etc

C.2.1.

Apoio ao desenvolvimento
profissional docente

C.2.2.

Apoio ao desenvolvimento
profissional dos não docentes

C.2.3.

Sessões de partilha/planificação
de atividades/formação informal

-Promover hábitos de vida
saudáveis;

Equipa da Saúde
Escolar

Todos os ciclos de
Ensino

E outros

E outros
CLDS
PIICIE

- Promover a oferta de formação
diversificada creditada ou informal,
em especial no âmbito da
avaliação, das metodologias
ativas, do desenvolvimento digital
e da ENEC
- Partilhar webinares, tutoriais e
outros recursos promotores de
uma formação contínua
- Promover a oferta de formação
diversificada
- Partilhar webinares, tutoriais e
outros recursos promotores de
uma formação contínua
-Fomentar lideranças
participativas, intensificando o
trabalho colaborativo
-Promover o trabalho colaborativo
entre os docentes, de modo a
intensificar a divulgação e partilha
de práticas pedagógicas e de
recursos digitais.
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Professora bibliotecária
(responsável pelo
Plano de Formação do
AE)

Docentes

Professora bibliotecária
(responsável pelo
Plano de Formação do
AE)

Não docentes

Coordenadores e
Estruturas intermédias

Todos os elementos
que constituem as
estruturas
intermédias
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CFAE Tua e
Douro Superior
DGE
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C.2.3.

C.2.4

C.2.4

-------------

X

X

X

X

Encarregados de
Educação
Alunos da educação
pré-escolar e 1.º ano

Associação de
Pais e EE

X

X

X

X

Encarregados de
Educação
Comunidade
Educativa
Alunos do 1.º ciclo
Alunos do 5.º ano

Associação de
Pais e EE
PIICIE

X

X

X

X

Objetivos

Dinamizador

Reuniões de Departamento,
Conselho Pedagógico, de partilha

-Proporcionar em, pelo menos,
uma reunião trimestral do C.P.,
uma reflexão sobre as boas
práticas pedagógicas e/ou de
avaliação já implementadas e/ou a
implementar

Coordenadores e
Estruturas intermédias

Todos os elementos
que constituem as
estruturas
intermédias

Hora do Conto com os pais
(presencial e/ou por videoconferência)

-Promover o envolvimento dos
encarregados de educação na
promoção da leitura

Biblioteca Escolar
Departamento de
Educação Pré-escolar
Docentes do 1.º ano

-Promover o envolvimento dos
encarregados de educação na
promoção da leitura e da
criatividade
- Promover o desenvolvimento da
criatividade e espírito crítico em
articulação com a leitura
- Articular com os técnicos do
PIICIE a promoção da leitura e da
criatividade (ateliers de arte)

Biblioteca Escolar
Departamento de
Educação Pré-escolar
Departamento do 1.º
ciclo
Docentes do 5.º ano
de português

O livro que li: apresentação orais
e/ou escritas de leituras
acompanhadas de trabalhos manuais
(cartazes, fantoches, marcadores de
livros, outros) e/ou pequenas
dramatizações preparadas com os EE

Planificação de Projetos de
Leitura em colaboração com os
vários Departamentos
Comemoração de efemérides para
promover a leitura e a cultura
(Dia Mundial do Autor Português,
Centenário do nascimento de autores
portugueses, ...)

Promover o trabalho colaborativo
entre os docentes do agrupamento
e com a Biblioteca Escolar no
âmbito da promoção da leitura e
da escrita
-Promover o trabalho colaborativo
entre os docentes de português e
com a Biblioteca Escolar no âmbito
da leitura e da escrita
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Público-Alvo

Ano
letivo
24/25
Ano
letivo
23/24

C.2.3.

Parcerias
Externas

Ano
letivo
22/23

C.2.3.

Atividade

Ano
letivo
21/22

Domínio
do P.E.

Biblioteca Escolar
Docentes do
Departamento

Comunidade
educativa

--------------

X

X

X

X

Biblioteca Escolar
Docentes do
Departamento de
línguas

Docentes
Discentes
Comunidade
escolar/Educativa

-------------

X

X

X

X
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Planificação de projetos de
cidadania ativa

-Partilhar boas práticas de ensino
aprendizagem, conducentes à
melhoria da
avaliação/autoavaliação
- Planificar DACs
- Promover projetos de Cidadania
ativa e de envolvimento no e com
o meio
- Promover projeto de articulação
entre a leitura e a ciência
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Parcerias
Externas

Professora Bibliotecária
Equipa do Padde

Docentes
Discentes
Pais e/ou E. de
Educação

Editoras

X

X

X

X

Biblioteca Escolar
Docentes de cidadania
Clube ciência Viva

Comunidade
educativa

Câmara, Rede
Social,
Clube Ciência
Viva

X

X

X

X

Dinamizador

Público-Alvo
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Ano
letivo
24/25
Ano
letivo
23/24

C.2.6

Reuniões/sessões de planificação
e partilha

Objetivos

Ano
letivo
22/23

C.2.4

Atividade

Ano
letivo
21/22

Domínio
do P.E.
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EXECUÇÃO

D.1.

Promoção da literacia no ensino
Pré-escolar

-Promover o gosto pelos livros e
leitura.

D.1.

Semana da leitura

Promover e melhorar os hábitos
de leitura.

D.1.

Leitura e exploração de obras
do PNL

-Estimular na criança o prazer de
ler.

D.1.

Atividades de ciências
experimentais

- Despertar o interesse pela
investigação/ciência.
- Revelar curiosidade perante o
mundo natural

Participação no Concurso
Nacional de Leitura

Promover a leitura e desenvolver
as competências leitoras

Participação no projeto
“Histórias de Ajudaris"

Promover a leitura e desenvolver
as competências de escrita em
projetos de
cidadania/solidariedade (DAC)

D.1.1.
D.1.2.
D.1.3.

D.1.1.
D.1.2.
D.1.3.
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Dinamizador

Público-Alvo

Educadores de
Infância
Biblioteca escolar
Pais/EE
Comunidade educativa
Educadores de
Infância
Biblioteca escolar
Pais/EE
Comunidade educativa
Educadores de
Infância
Biblioteca escolar
Pais/EE
Comunidade educativa
Educadores de
Infância
Comunidade educativa
Departamento
curricular de
matemática e ciências
experimentais.
Biblioteca Escolar
Coordenadora do
Departamento de
línguas
Coordenadora do 1.º
ciclo
Biblioteca Escolar
Docentes do 1.º e 2.º
ciclo
Educadores de
infância

Alunos do ensino Préescolar

Alunos do ensino Préescolar

Alunos do ensino Préescolar

Alunos do ensino Préescolar

Docentes de português
Professores do 1.º ciclo
Alunos do Agrupamento

Alunos do 2.º ciclo
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Parcerias
Externas

-------------------

X

X

X

X

-------------------

X

X

X

X

-------------------

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Autarquia

Plano Nacional
de Leitura
CIM Douro

Histórias de
Ajudaris

Ano
letivo
24/25
Ano
letivo
23/24

Objetivos

Ano
letivo
22/23

Atividade

Ano
letivo
21/22

Domínio
do P.E.
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EXECUÇÃO

Participação em outros
concursos nacionais
relacionados com a cidadania
e/ou as competências digitais
e/ou a leitura

D.1.1.
D.1.2.
D.1.3.

Participação no projeto “Miúdos
a Votos” (criação de cartazes
digitais, gravação de Podcasts,
dramatizações, debates, ...)

D.1.1.
D.1.2.
D.1.3.

Implementação de Cenários de
Aprendizagem inovadores/
Implementação do Referencial
Aprender Com a Biblioteca Escolar

Dinamização de Workshops de
atividades experimentais nos
laboratórios da escola sede;
D1.2
D1.3

Implementação de protocolos
de colaboração com o Centro de
Ciência Viva;

-Promover a participação em
concursos e projetos locais ou
nacionais que desenvolvam as
competências digitais, os valores
de cidadania ou a leitura (DAC).
Exemplos: Conta-nos uma
História, Concurso Mediação,
Concurso Contra a Corrupção, …)
-Promover a criação de um DAC
entre a Língua Portuguesa, TIC,
Educação Visual, CEA e Cidadania
na concretização do projeto
-Promover a utilização de
metodologias mais ativas
centradas no aluno
- Promover a realização de
projetos transversais (DAC)
- Apoiar os docentes e alunos na
utilização de ferramentas e
plataformas digitais para produzir
e partilhar trabalhos e/ou RED
- Promover o desenvolvimento da
literacia da informação e dos
media
-Sensibilizar os alunos para a
importância das ciências na
interpretação dos fenómenos do
dia-a-dia e da preservação do
ambiente natural, de forma a
promover atitudes de respeito
para com a Natureza e um
envolvimento mais ativo na
construção da sua aprendizagem,
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Parcerias
Externas

Biblioteca Escolar
Docentes do 1.º e 2.º
ciclo
Educadores de
infância

Comunidade
escolar/Educativa

RBE
DGE
ERTE
PIICIE

X

X

X

X

Biblioteca Escolar
Docentes de 5.º e 7.º
ano

Comunidades escolar
Alunos do 5.º e 7.º ano

Revista Visão
Júnior
Rádio Miúdos
PIICIE

X

X

X

X

Biblioteca
Escolar
Diretores de turma
Equipa PADDE

Toda a comunidade
escolar/Educativa

X

X

X

X

X

X

X

X

Dinamizador

Público-Alvo

RBE
PNL
Ciência Viva
PIICIE

Departamento MCE

Departamento

Técnico das C.
Experimentais

Técnico das C.
Experimentais

Top Science

Todos os ciclos de
ensino

Ciência Viva

Top Science
Ciência Viva
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Ano
letivo
24/25
Ano
letivo
23/24

D.1.1.
D.1.2.
D.1.3.

Objetivos

Ano
letivo
22/23

Atividade

Ano
letivo
21/22

Domínio
do P.E.
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EXECUÇÃO

recorrendo aos seus
conhecimentos prévios
relacionados com o meio em que
vivem;

Comemoração do dia da Ciência
proporcionando aos alunos
experiências diversificadas de
aprendizagem;
-Participação em seminários
/colóquios do Projeto Ciência Viva
-Visitas de Estudo
-Oficinas Experimentais

Dinamizador

Público-Alvo

Investigadores

Investigadores

Plataforma Aberta

Organizações
Plataforma
Aberta

-Dar continuidade ao projeto de
Ciências Experimentais no 1.º CEB
nos restantes ciclos mas com
carácter regular e sistematizado;
-Articular as várias áreas do saber
(Comunicação, Leitura,
Tecnologia, Ciência Experimental,
Arte e de Cidadania) de forma a
promover a construção sólida da
formação humanística e holística
dos alunos, para que assumam a
sua cidadania garantindo o
respeito pelos valores
democráticos básicos e pelos
direitos humanos, tanto a nível
individual como social
-Desenvolver projetos
pedagógicos que desenvolvam a
proficiência da leitura e da escrita
-Desenvolver projetos
pedagógicos, a nível horizontal e
vertical, que desenvolvam o
espírito científico e a ciência
experimental
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Parcerias
Externas
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Ano
letivo
24/25
Ano
letivo
23/24

Objetivos

Ano
letivo
22/23

Atividade

Ano
letivo
21/22

Domínio
do P.E.
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EXECUÇÃO
Dinamizador

Público-Alvo

Curadoria de Recursos

- Pesquisar e/ou criar RED para
partilhar na Biblioteca Digital da
Biblioteca e no banco de recursos
do TEAMS

Professora
Bibliotecária
Equipa PADDE

Toda a comunidade
escolar/Educativa

Visitas de estudo a locais
relacionados com obras
literárias e autores (Virtuais ou
presenciais)

- Promover o desenvolvimento
das aprendizagens em contexto

Professora
Bibliotecária
Docentes de
português

A definir cada ano

Concursos Escolares

-Promover o sucesso Educativo
dos alunos,
-Desenvolver o trabalho artístico
individualizado.
-Desenvolver competências e
comportamentos; criatividade,
iniciativa, autonomia, sentido de
responsabilidade e colaboração.

D.2.1.

Participação em projetos
culturais locais (Jogos Florais, …)

Desenvolver competências de
escrita e de criatividade,
participando num projeto local (
concurso de escrita local ou
outros)

D.2.3

Divulgação de projetos
culturais

D.2.3

Desenvolvimento do Plano
Nacional de Cinema

D.1.5

D.1.6

D.2.

-Promover a cultura e a
criatividade no desenvolvimento
de projetos extracurriculares

-Promover o gosto pelo cinema,
pela cultura e pelas artes
- Desenvolver competências de
literacia dos media
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Docentes

Biblioteca Escolar
Outros Docentes

Alunos

Alunos do 3.º ciclo e do
Ensino Secundário
(Jogos Florais)
Outros

Parcerias
Externas
PNL
RBE
DGE
Outras
Bibliotecas
Escolares
Câmara
Municipal
Museus

-Câmara
Municipal
-CLDS
-Centro de
Saúde
-GNR
-Bombeiros
voluntários
Associação dos
Antigos alunos
do ex-colégio
Campos
Monteiro
outros

Ano
letivo
24/25
Ano
letivo
23/24

Objetivos

Ano
letivo
22/23

Atividade

Ano
letivo
21/22

Domínio
do P.E.

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Biblioteca Escolar

Alunos do agrupamento

Projetos
culturais
nacionais

X

X

X

X

Biblioteca Escolar
Docentes da equipa
do PNC

Alunos do agrupamento

PNC
Plataforma de
filmes do PNC

X

X

X

X
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EIXO ESTRATÉGICO - D. QUALIDADE DO SERVIÇO EDUCATIVO
EXECUÇÃO

Prémio “Melhores Leitores” e
“Família Leitora”

D.4.

Encontro Nacional EMRC Ensino
Secundário

D.4.

Encontro Inter-escolas do 1º
ciclo - EMRC

- Promover o gosto pela leitura
- Promover a participação das
famílias no desenvolvimento de
competências transversais
essenciais para o sucesso
educativo
Desenvolver o espírito de grupo e
partilhar interrogações, certezas e
esperanças com outros alunos de
EMRC e contactar com outras
culturas.
Desenvolver o espírito de grupo e
partilhar interrogações, certezas e
esperanças com outros alunos de
EMRC e contactar com outras
culturas.
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Dinamizador

Público-Alvo

Biblioteca Escola

Alunos do agrupamento

Grupo 290 - EMRC

Alunos do Ensino
Secundário inscritos em
EMRC

Grupo 290 - EMRC

Alunos do 4º ano
inscritos em EMRC
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Parcerias
Externas

Associação de
Pais

Ano
letivo
24/25
Ano
letivo
23/24

D.3.3.

Objetivos

Ano
letivo
22/23

Atividade

Ano
letivo
21/22

Domínio
do P.E.

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

--------------

---------------

PLANO PLURIANUAL DE ATIVIDADES – 2021/2025
5. Avaliação
O Plano Plurianual de Atividades (PPA) pressupõe um constante acompanhamento,
monitorização e avaliação, que serão anualmente revistos e operacionalizados:
 Avaliação intermédia
Relatório final de execução do Plano Anual de Atividades
Relatório bienal de monitorização e avaliação do Plano Plurianual de Atividades.
 Avaliação final
Relatório quadrienal de avaliação final do PPA reportado às metas do PEE.
A avaliação do PPA decorrerá em momentos intermédios, coincidentes com os períodos
de avaliação do Plano Anual de Atividades, e assumirá um momento final de aferição da sua
eficácia como um todo, no termo do seu período quadrienal de vigência.
A avaliação anual do PPA decorrerá das ações de autoavaliação concretizadas, por cada
uma das estruturas, nos termos previstos pelas mesmas e perspetivando a reorientação da
ação e um plano de melhoria.
O acompanhamento da implementação deste documento estruturante envolverá uma
análise anual da concretização do PAA destinada a aferir o cumprimento das finalidades e
objetivos do PEA.

6. Considerações finais
Tendo em conta as orientações definidas, no Plano Plurianual de Atividades e no Projeto
Educativo, é anualmente construído o Plano de Atividades que explicita as formas de
organização e de programação das atividades propostas pelos diferentes órgãos estruturantes
do estabelecimento de ensino.
A divulgação do plano plurianual e anual de atividades será feita no site do
Agrupamento.
A monitorização do Plano Plurianual (e do Plano Anual) de atividades será tutelada pelo
Coordenador de Projetos, elemento do Conselho Pedagógico que, em conjunto com uma
comissão designada nesse órgão, elaborará os relatórios periódicos e finais a serem aprovados
nesse órgão.

Aprovado em Conselho Pedagógico de 14 julho de 2021
Aprovado em Conselho Geral de 21 julho de 2021
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