
 

“Onde a Terra e a Alma são de Ferro” 
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INTRODUÇÃO 

 
“ A educação é um processo social, é desenvolvimento.  

Não é a preparação para a vida, é a própria vida. “ (John Dewey) 

 

A Escola não deve entender-se como uma Instituição que desenvolve única e exclu-

sivamente a sua atuação dentro do espaço aula. Se, porventura, assim acontece, esta 

segunda casa de todos quantos estão envolvidos no ensinar e no aprender, não está a 

cumprir cabalmente o seu papel. Não desenvolve a partilha, o aprender fazendo; não fo-

menta aprendizagens, nem vivências enriquecedoras. 

 

O Plano Anual de atividades do Agrupamento (PAAA) que apresentamos, enraíza as 

bases da sua elaboração nos pressupostos referidos e tem como principal objetivo organi-

zar e apresentar à Comunidade Educativa o plano de Acão para o ano letivo 2021/2022. 

Resulta das propostas dos órgãos colegiais, departamentos curriculares e conselhos de 

docentes, sendo apreciadas em Conselho Pedagógico e definidas com base no Projeto 

Educativo do Agrupamento.  

O plano contempla atividades decorrentes de iniciativas de âmbito nacional e trans-

nacional. O Plano deste ano letivo, visando continuar a assegurar a implementação das 

opções educativas da Escola, privilegiará o desenvolvimento de projetos e atividades que 

favoreçam um clima de escola aberto, autónomo, crítico e construtivo, no sentido da cons-

trução da cidadania de cada um e de todos. 

O Plano Anual de Atividades, enquanto instrumento do exercício de autonomia de 

uma instituição escolar, é um documento de planificação que se pretende abrangente nos 

seus propósitos e reincidente nos seus objetivos, tentando operacionalizar as metas, as 

estratégias e os caminhos definidos no Projeto Educativo, com vista à promoção do suces-

so educativo, à prevenção do abandono escolar, à concretização da igualdade de oportu-

nidades para todos, bem como à criação de condições de participação ativa dos membros 

da comunidade educativa.  

As atividades deste documento foram organizadas e programadas numa lógica assente 

nos seguintes pressupostos:  

i) a menor interrupção e perturbação do normal decurso das aulas;  

ii) a maior articulação e colaboração possível entre as diferentes estruturas de coor-

denação pedagógica.  

Apostamos numa diversidade de oferta assente nas vertentes lúdico-pedagógica, de 

formação, de promoção da leitura, de apoio e complemento ao currículo, mas acima de 

tudo numa vertente eminentemente cultural, porquanto a cultura, nas suas mais diversas 

manifestações, é indissociável da leitura, da pedagogia, do conhecimento.  

A execução de um plano desta natureza implica a afetação de recursos vários: hu-

manos, materiais, técnicos e financeiros. Privilegiamos os primeiros, pois são os mais im-

portantes; aqueles sem os quais se tornaria impossível operacionalizar este plano. Nos 

diferentes estabelecimentos de ensino, professores, alunos, assistentes operacionais, pais 

e encarregados de educação, parceiros, comunidade local são o verdadeiro motor do Plano 

Anual de Atividades.  

  

Ressalve-se que as atividades que se apresentam neste plano podem sofrer altera-

ções decorrentes de situações imprevistas. Outras atividades poderão ser realizadas em 

função de oportunidades que surjam no decorrer do ano letivo e sempre que apresentem 

relevância pedagógica. 
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Objetivos Gerais do Agrupamento 

 

 Superar situações de isolamento das diferentes escolas (JI e escolas 1º CEB); 

 Favorecer o percurso escolar dos alunos de forma sequencial e articulada tendo em 

vista a melhoria do processo ensino-aprendizagem, reforçando a capacidade pedagógi-

ca; 

 Minimizar as assimetrias existentes entre as diversas escolas através da disponibiliza-

ção pela escola sede dos recursos humanos, técnicos, pedagógicos e administrativos.  

 Desenvolver projetos integrados que contribuam para a dinamização pedagógica e a 

melhoria da qualidade do sistema educativo, valorizando sempre a especificidade de 

cada escola; 

 Desenvolver as literacias de informação e tecnológica, em contexto curricular e extra 

curricular, contribuindo para a formação de cidadãos autónomos, críticos e participati-

vos. 

 Contribuir para a dignificação do local de trabalho de todos e para todos; 

 Incentivar a participação cada vez mais ativa e empenhada de todos os membros da 

Comunidade local na vida escolar; 

 Contribuir para a melhoria da qualidade das prestações escolares dos alunos através de 

um processo ensino-aprendizagem integrado e integrador. 

 

 

Objetivos Gerais do Projeto Educativo 

 

No espírito do Projeto Educativo deste Agrupamento, são Objetivos do Plano Anual de Ati-

vidades: 

 Desenvolver estratégias concertadas para a superação do insucesso escolar dos alunos 

com dificuldades de aprendizagem, nas turmas e disciplinas com baixo nível de suces-

so, envolvendo os órgãos e os serviços considerados necessários; 

 Garantir um percurso escolar sequencial e articulado dos alunos do Agrupamento; 

 Desenvolver e instituir formas de comunicação regular com a comunidade; 

 Desenvolver projetos integrados que contribuam para a dinamização pedagógica; 

 Criar condições de acesso à formação contínua; 

 Proporcionar apoio a alunos carenciados; 

 Promover atividades diversas que contribuam para a formação pessoal e social dos alu-

nos e proporcionem o seu desenvolvimento cognitivo. 

 Implicar os Departamentos Curriculares e os Conselhos de Docentes em projetos co-

muns, incentivando a criação de um espaço para a reflexão, o diálogo e a partilha de 

experiências. 

 Incentivar o envolvimento na escola da Associação de Pais e Encarregados de Educa-

ção, bem como os pais e encarregados de educação de forma singular, nomeadamente 

em atividades de parceria com os professores e com os seus educandos. 

 Promover atividades que visem melhorar a integração dos alunos. 

 Garantir a todos os intervenientes do processo educativo um clima de trabalho e de 

lazer propício aos desempenhos desejados.  

 Proporcionar a todos a possibilidade de acesso a cursos, ações que possibilitem a for-

mação pela diversidade de escolhas.  

 Melhorar os desempenhos, promovendo o desenvolvimento das aprendizagens. 

 Sensibilizar para o sucesso pessoal, profissional e social.  
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1. Modelo Organizativo do Agrupamento de Escolas 

 

 
1.1- CALENDÁRIO DAS ATIVIDADES LETIVAS PARA O ANO ESCOLAR 2021 /2022 

 

 

 
Despacho n.º 6726-A/2021, de 8 de julho 

 

 
 Início Termo 

Ensino 

Básico  

e 

Secundário 

1º Período 17 setembro 2021 17 dezembro 2021 

2º Período 03 janeiro 2022 05 abril 2022 

3º Período 09 abril 2022 

07 junho 2022 (9º 11º e 12º Anos) 

15 junho 2022 (5º, 6º, 7º, 8º, 10º Anos) 

30 junho 2022 (Pré-Escolar; 1ºCEB) 

 

 

Interrupções letivas 

Início Termo 

20 dezembro 2021 31 dezembro 2021 

28 fevereiro 2022 02 março 2022 

06 abril 2022 18 abril 2022 

Feriado Municipal 19 de março 2021 

 

 
Momentos de Avaliação (previsão) 

1º Período 20 a 23 de dezembro de 2021 

2º Período 06 a 08 de abril de 2022 

3º Período 

Pré-Escolar  01 e 04 julho 

1º CEB 01 e 04 julho 

9º,11º e 12º anos 08 a 09 de junho 

2º CEB, 7º, 8º e 10º anos 15 a 17 de junho 

Cursos Profissionais e CEF em função do términus 
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1.2- Oferta Educativa  

 

              Organograma da oferta educativa pata o Ano Letivo 2021/2022 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

OFERTA 

EDUCATIVA 

Pré- Escolar 
Jardins de  

Infância 

 

1º CEB 

 

2º CEB 
5º e 6º Anos 

3ºCEB 
7º,8º e 9º Anos 

Ensino  

Secundário 
10º, 11º e 12º Anos 

PROJETOS 
 

- Saúde Escolar 

 Desporto Escolar        

 Anuário do Agrupamento 

 Ciência Viva    

 PNL  

 Ajudar  

 

 

PROJETOS: 

Pedagógico Inter-Ciclos 

 

Componente de Apoio à Família  

(Almoço/Prolongamento de horário) 

 

Projeto Educativo  

“Com os outros construo um sorriso” 

 

PROJETOS 

Pedagógico Inter-Ciclos 

 

-AEC (Ensino de Inglês; Actividades Físicas 

e Desportivas; Ensino da  Música) 

 

- Componente de Apoio à Família (almoço) 
 

PROJETOS 

Pedagógico Inter-Ciclos 

 

- Currículo Regular 
 

- CEF – Operador de Informática 
             
 

Cursos 

Científico-

Humanísticos 

Curso 

Profissional 
Nível 3 

 - Ciências e  

Tecnologias  

 

- Ciências Sociais 

e Humanas 

 

- Técnico TTAR 

 

-Técnico de Instalações 

Elétricas 

 

- Técnico de Vendas 

 

- Técnico Mecatrónica 

 

PROJETOS 

Pedagógico Inter-Ciclos 

 

-Currículo Regular 

 

CLUBES 
 

Clube Europeu 

Clube Natura 

Clube de Artes Plásticas 

Clube de Teatro 
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1.3- Departamentos Curriculares / Conselhos de Docentes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
                                       

 

                           

                                     DEPARTAMENTOS 

                                       CURRICULARES 

              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conselho de Docentes- Articulação 

Curricular Pré-Escolar 

 

 

Todos os docentes 

 

 

Coordenadora:    

Maria da Conceição Cardoso 

 

 

 

Conselho de Docentes- Articulação 

Curricular do1º CEB 

Todos os docentes do 1º CEB/   

 

Conselho de Docentes- Articulação 

Pedagógica do 1º CEB 

Professores Titulares de Grupo e de 

Turma docentes do Ensino Especial e 

de Apoios Educativos 

Coordenador: 

Conceição Novo 

 

 

 

 

 

Departamento 

Curricular de Línguas 

 

 

Português 

Inglês 

Francês 

 

 

Coordenadora:  

Teresa Leonardo  

Fernandes 

 

Departamento 

Curricular de Expres-

sões 

 

Educação Visual 

Educação Especial 

Educação Física  
Educação Visual e  

Tecnológica 

Educação Musical 
 

Coordenadora: 

Maria da Luz B. Rocha 

Departamento Curricular de  

Matemática 

 e Ciências Experimentais 

 

Matemática e Ciências da Natureza 

Matemática 

Biologia / Geologia 

Ciências Agro-Pecuárias 

Electrotecnia 

Informática 

Físico-Química 

Educação Tecnológica 

 

Coordenadora:  

Maria da Luz Afecto 

 

Departamento Curricular de 

Ciências  Sociais e Humanas 

 

 

História 

Português e Estudos Sociais/História 

Filosofia  

Geografia 

Economia e Contabilidade 

EMRC 

 

Coordenadora:  

Maria Lucília Barbosa Seixas 
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3. Plano de Melhoria da Ação Educativa  
 
 
O Agrupamento possui um Plano de Ação Estratégico, monitorizado, avaliado e renovável bienalmente, onde constam ações a desenvolver, 

devidamente enquadradas como o Projeto Educativo do Agrupamento. 

 

O Projeto Educativo do Agrupamento apresenta a conceção de escola e valores a promover (Missão; Visão; Valores), bem como os Eixos Es-

tratégicos (Cultura Organizacional, Cultura de Avaliação, Liderança e Gestão, Qualidade do Serviço Educativo), Domínios e Metas Educativas, 

para os quais foram definidas estratégias e indicadores de medida. 

PROJETO 

EDUCATIVO 

EIXOS ESTRATÉGICOS DOMÍNIOS 

A. CULTURA ORGANIZACIONAL 

A.1. IDENTIDADE, IMAGEM E CIRCUITOS DE INFORMAÇÃO 

A.2. CLIMA DE ESCOLA 

A.3. ENVOLVIMENTO DOS ENCARREGADOS DE EDUCAÇÃO 

A.4. PROJEÇÃO LOCAL E TRANSNACIONAL DO AGRUPAMENTO 

B. CULTURA DE AVALIAÇÃO 

B.1. ORGANIZAÇÃO DA AVALIAÇÃO 

B.2. PLANEAMENTO ESTRATÉGICO DA AVALIAÇÃO 

B.3. PRÁTICAS DE AVALIAÇÃO 

B.4. IMPACTO DAS PRÁTICAS DE AVALIAÇÃO 

C. LIDERANÇA E GESTÃO 
C.1.DOCUMENTOS ORIENTADORES DO AGRUPAMENTO 

C.2. MOBILIZAÇÃO, ORGANIZAÇÃO, AFETAÇÃO E FORMAÇÃO DA COMUNIDADE EDUCATIVA 

D. QUALIDADE DO SERVIÇO EDUCATIVO 

D.1. INOVAÇÃO 

D.2. OFERTA EDUCATIVA 

D.3. RESULTADOS ACADÉMICOS 

D.4. RESULTADOS SOCIAIS 

 

O Agrupamento preocupa-se, também, com o processo de autoavaliação da comunidade educativa. Desta forma, a equipa de Avaliação Inter-

na do Agrupamento e a Equipa EQAVET (Certificação do Ensino Profissional) apresentaram o seu plano de ação, em fase de concretização. 



 
Plano Anual de Atividades____________________________________________________Ano Letivo 2021/2022 

________________________________________________________________________ 
Agrupamento de Escolas Dr. Ramiro Salgado                              Pg. 8/57                                                                                                                                                                                                                                 
         

4. Atividades a desenvolver no âmbito das Prioridades de Intervenção   
 

4.1 Visitas de Estudo 

                

  

1º PERÍODO 

 

ATIVIDADE OBJETIVOS 

Articulação 

Projeto  

Educativo Dinamizador Destinatário Articulação 

Impacto no 

resultado  

escolar 

Data 
Orçamento 

estimado 
Eixo 

Estrat. 

Domínio 

P.E. 

 

Visita de estudo ao Museu do 

Côa 

Vila Nova de Foz-Côa 

Compreender a importância da arte 

rupestre, no contexto da evolução do 

Homem. 

A 

B 

C 

D 

A1,A2,A3;

B1,B2;C2;

D3,D4 

Grupo 400  

(História) 

Prof. Eduardo 

Carvalho 

Alunos de 7ºAno 
Ev;Port.;Geog.;In

g.;FR.; EMRC. 

Elaboração de 

Relató-

rio/Trabalho 

individual dos 

alunos partici-

pantes. 

1º Período 

 

13 de Outubro 

200 Euros 

Visita de estudo à Nau  

Quinhentista e Alfândega 

Quinhentista 

 

(Vila do Conde) 

Compreender a importância da expansão 

marítima no contexto nacional e  

mundial. 

A 

B 

C 

D 

A1,A2, 

A3;B1, 

B2;C2; 

D3,D4 

Grupo 400  

(História) 

Prof. Eduardo 

Carvalho 

Alunos de 8º Ano 
Ev;Port.;Geog.;In

g.;FRc.; EMRC. 

Elaboração de 

Relató-

rio/Trabalho 

individual dos 

alunos partici-

pantes. 

1º Período 

27 de Outubro 

750 Euros 

 

 

Visita de estudo ao Museu do 

Pão e ao Museu do brinque-

do. 

(Seia). 

 

 

(Dia Internacional das Pes-

soas com Deficiência) 

Incutir-lhes o gosto pela escola, como 

promotora destas iniciativas.  

Desenvolver o espírito de grupo e parti-

lhar momentos de lazer, convívio e 

interajuda entre os pares. 

Alargar as expectativas e os horizontes 

dos alunos, conhecendo e comparando 

novas realidades. 

Sensibilizar a comunidade educativa 

para uma sociedade inclusiva. 

A A.1. 
Professores de 

Educação Especial 

Alunos de Educa-

ção Especial 

 

 

Diretores de  

Turma/Professores 

Titulares de Turma 

 

 

Experienciar 

novas vivências; 

 

Adquirir compe-

tências sociais 

(saber ser, 

estar, respeitar 

e ouvir). 

3 de dezembro -------------- 

 

Visita de estudo à Barragem 

de Vale Ferreiros 

 

Desenvolver ações com as crianças no 

âmbito da educação ambiental para a 

sustentabilidade do planeta. 

 

D D.1. 

 

Conselho de  

docentes do  

ensino Pré-escolar 

 

Alunos do ensino 

Pré-escolar 

 

Educadores de 

Infância 

Câmara Municipal 

Bombeiros 

 

Contribuir para o 

sucesso escolar 

1º Período -------------- 
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ATIVIDADE OBJETIVOS 

Articulação 

Projeto  

Educativo Dinamizador Destinatário Articulação 

Impacto no 

resultado  

escolar 

Data 
Orçamento 

estimado 
Eixo 

Estrat. 

Domínio 

P.E. 

SEIA - 

Centro de interpretação da 

Serra da Estrela; 

Museu natural da  

eletricidade; 

Museu do Brinquedo; 

Centro histórico. 

 

Reconhecer a morfologia do maciço 

antigo (Serra da Estrela); 

Localizar o percurso hidrográfico do 

Mondego; 

Promover o conhecimento das profissões 

e áreas afins; 

Reconhecer a importância do papel de 

guia na dinamização de um itinerário 

turístico; 

Avaliar os recursos locais suscetíveis de 

integração no âmbito da integração 

sociocultural; 

Conhecer processos de fabrico e venda 

de materiais; 

Promover a socialização entre alunos e 

professores de diferentes turmas. 

 

A 

B 

C 

D 

A1,A2,A3; 

B3;  

C2,  

D2, D3, 

D4; 

Grupo 400  

(História)  

Prof. Eduardo 

Carvalho; 

Grupo 540  

(Eletrotecnia) 

 Prof. José Matos 

10º Ano TM|TTAR 

12º Ano TIE|TV 

Geo, SPO, EE,TA, 

PO, QT,APM, DE, 

TAA, Vender 

Elaboração 

individual de 

relatório, dos 

alunos partici-

pantes. 

1º Período 1000 euros 

LITOFISH – Figueira da Foz; 

Visita de estudo a  

Conímbriga 

Condeixa a Nova 

 

Compreender a importância da Civiliza-

ção Romana, no contexto português, nas 

áreas de desenvolvimento cultural e 

artístico, Conhecer processos de fabrico 

e venda de materiais; 

Promover o conhecimento das profissões 

e áreas afins; 

Promover a socialização entre alunos e 

professores de diferentes turmas; 

Localizar a bacia hidrográfica do Monde-

go. 

 

A 

B 

C 

D 

A1, B3;  

C2,  

D2, D3, 

D4; 

Grupo 400  

(História)  

Prof. Eduardo 

Carvalho; 

Grupo 540  

(Eletrotecnia) 

Prof. José Matos 

10º Ano TM|TTAR 

12º Ano TIE|TV 

Geog. HCA, SPO, 

EE,TA, PO, QT, 

APM, DE, Eco, 

OGA 

Elaboração 

individual de 

relatório, dos 

alunos partici-

pantes. 

1º Período 1500 euros 
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ATIVIDADE OBJETIVOS 

Articulação 

Projeto  

Educativo Dinamizador Destinatário Articulação 

Impacto no 

resultado  

escolar 

Data 
Orçamento 

estimado 
Eixo 

Estrat. 

Domínio 

P.E. 

 

Visitas pontuais ao Patrimó-

nio Histórico e local de Torre 

de Moncorvo. 

 

 

-Incutir nos alunos o gosto pela História 

local. 

 

-Desenvolver o espírito de grupo e 

partilhar momentos de lazer, convívio e 

interajuda entre os pares. 

 

-Alargar as expectativas e os conheci-

mentos dos alunos referente ao seu 

património local. 

 

 

 

 

A 

 

 

 
 

 

A.1 

 

Professores de 

Educação Especial 

 

Alunos de Educa-

ção Inclusiva e sua 

respectiva turma. 

 

 

Diretores de  

Tur-

ma/Professores; 

 

Professoras do 

apoio. 

 

 

 

-Experienciar 

novas vivências; 

 

-Adquirir novas 

competências. 

 

 

Ao longo do ano 

-------------- 
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2º PERÍODO 
 

ATIVIDADE OBJETIVOS 

Articulação 

Projeto  

Educativo Dinamizador Destinatário Articulação 

Impacto no 

resultado 

escolar 

Data 
Orçamento 

estimado 
Eixo 

Estrat. 

Domínio 

P.E. 

 

 

 

 

 

 

 

Visita de Estudo a Lisboa 

Visitar o Convento e o Palácio Nacional 

de Mafra;  

Assistir ao espetáculo sobre a obra “Ano 

da Morte de Ricardo Reis” de José Sa-

ramago; 

Fomentar o gosto pela preservação do 

nosso património; 

Visitar ao Centro Histórico de Sintra; 

Visitar o Palácio Nacional da Pena; 

Fazer parte do percurso queirosiano - 

Sintra; 

Visitar as instalações da Fundação José 

Saramago; 

 Fomentar o gosto pela disciplina de 

Português; 

Fazer o percurso pessoano; 

Criar espaços de convívio entre os par-

ticipantes na visita; 

 

 

 

 

 

 

 

 

A 

B 

C 

D 

 

 

 

 

 

 

 

A1, 

A2, A3; 

B1, B2; 

C2; D3, 

D4 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paulo Fonseca 

 

 

 

 

 

 

 

12.º ano 

 

 

 

 

 

 

 

Português 

História 

 

 

 

 

Enriquecimento 

curricular; 

 

Promoção da 

melhoria do 

sucesso educati-

vo; 

 

Experienciar 

novas vivências; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.º Período 

(3 e 4 de feve-

reiro) 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.000,00 

Visita de estudo ao Museu 

Militar e do Carro Elétrico 

World Of Discoveries 

 

(Porto) 

Compreender a participação portuguesa 

na 1ª Guerra Mundial; observar a evolu-

ção militar e a diversidade de armamen-

to. 

Compreender a importância dos trans-

portes elétricos e a sua evolução em 

Portugal. 

Participar numa aventura que recria a 

História dos Descobrimentos Portugue-

ses; 

A 

B 

C 

D 

A1,A2, 

A3;B1, 

B2;C2; 

D3,D4 

Grupo 400 (Histó-

ria) 

Prof. Eduardo 

Carvalho 

Prof. Paulo Fonse-

ca 

Alunos de 9º Ano 

Ev; 

Port.; 

Geog.; 

Ing.; 

FRc.;  

EMRC. 

Elaboração de 

Relató-

rio/Trabalho 

individual dos 

alunos partici-

pantes. 

2º Período 

 

22 de Fevereiro 

750 Euros 

Visita de estudo a locais 

relacionados com a obra de 

Saramago (Virtual ou pre-
senciais) 

- Comemorar o centenário do nascimen-

to do Prémio Nobel 

-Promover o desenvolvimento das 
aprendizagens em contexto  

D D.1 

Equipa da Bibliote-

ca Escolar 

 

Docentes de 

português 

Alunos do Ensino 

secundário (12.º 

ano?) 

Câmara Municipal 

Fundação José 

Saramago 
 

Melhoria das 

aprendizagens 

significativas 

abril 

 
-------------- 
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ATIVIDADE OBJETIVOS 

Articulação 

Projeto  

Educativo Dinamizador Destinatário Articulação 

Impacto no 

resultado 

escolar 

Data 
Orçamento 

estimado 
Eixo 

Estrat. 

Domínio 

P.E. 

Visita de estudo à Igreja de São 

Pedro de Rates (Póvoa de 

Varzim) 

Rolisa, Lda .- Maia 

 

 

 

Compreender as características da 

arquitetura românica. 

Compreender a importância e função do 

espaço da Igreja, as representações 

litúrgicas e as manifestações pagãs; 

Identificar potencialidades turísticas do 

litoral. 

Conhecer processos de fabrico e venda 

de materiais; 

Promover o conhecimento das profissões 

e áreas afins; 

Promover a socialização entre alunos e 

professores de diferentes turmas. 

 

A 

B 

C 

D 

A1,A2,A3; 

B3;  

C2,  

D2, D3, 

D4; 

Grupo 400  

(História)  

Prof. Eduardo 

Carvalho; 

Grupo 540  

(Eletrotecnia) 

 Prof. José Matos 

10º Ano TM|TTAR 

12º Ano TIE|TV 

 Geog. HCA, SPO, 

EE,TA, PO, QT, 

APM, DE, 

Com_Vendas 

Elaboração 

individual de 

relatório, dos 

alunos partici-

pantes. 

2º Período 1200 euros 

Visita de estudo ao Mosteiro de 

Alcobaça (Alcobaça) 

Tomar – Convento de Cristo e 

Zona histórica 

 

 

 

Compreender as características e impor-

tância da arquitetura Gótica, na Europa 

e o Gótico em Portugal (Manuelino). 

Identificar potencialidades turísticas do 

litoral. 

Conhecer processos de fabrico e venda 

de materiais; 

Promover o conhecimento das profissões 

e áreas afins; 

Promover a socialização entre alunos e 

professores de diferentes turmas; 

Conhecer sistemas de som e iluminação 

em monumentos. 

Conhecer locais de interesse histórico e 

turístico. 

 

A 

B 

C 

D 

A1,A2,A3; 

B3;  

C2,  

D2, D3, 

D4; 

Grupo 400  

(História)  

Prof. Eduardo 

Carvalho; 

Grupo 540 

 (Eletrotecnia) 

Prof. José Matos 

10º Ano TM|TTAR 

12º Ano TIE|TV 

TAA. HCA, SPO, 

EE,TA, PO, QT, 

APM, DE, 

Com_Vendas. 

Elaboração 

individual de 

relatório, dos 

alunos partici-

pantes. 

2º Período 1500 euros 
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ATIVIDADE OBJETIVOS 

Articulação 

Projeto  

Educativo Dinamizador Destinatário Articulação 

Impacto no 

resultado 

escolar 

Data 
Orçamento 

estimado 
Eixo 

Estrat. 

Domínio 

P.E. 

Visita Guiada às Estações de 

Tratamento de Água/ Esta-

ções de Tratamento de Água 

Residual 

Sensibilizar/Responsabilizar para o valor 

da Água e para a gestão adequada do 

seu ciclo urbano. 

Explorar o valor da água e proporcionar 

uma viagem sensorial desde a sua 

captação, condução, tratamento, devo-

lução à natureza e valorização.  

A 

B 

D 

A2 

B2 

D3;D4 

Grupo 520 

(Dep. MCE) 

Àguas do Nor-

te/CMM 

Miguela Fernandes 

8º Ano 

10º Ano 

CN/CFQ 

BG/FQA 

 

Enriquecimento 

curricular; 

 

Promoção da 

melhoria do 

sucesso educati-

vo; 

 

Experienciar 

novas vivências; 

2º Período 

3º Período 
-------- 
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3º PERÍODO 
 

ATIVIDADE OBJETIVOS 

Articulação 

Projeto  
Educativo Dinamizador Destinatário Articulação 

Impacto no 

resultado  
escolar 

Data 
Orçamento 

estimado 
Eixo 

Estrat. 

Domínio 

P.E. 

 

 

Visita de estudo ao Museu do 

castelo (Torre de Moncorvo) 

 

Compreender a importância dos caste-

los, na organização defensiva do reino 

de Portugal e no âmbito da história 

local. 

A 

B 

C 

D 

A1,A2, 

A3; 

B1,B2; 

C2; 

D3,D4 

Grupo 400  

(História) 

Prof. Eduardo 

Carvalho 

Alunos de 7ºAno 
Ev;Port.;Geog.;In

g.;FRc.; EMRC. 

Elaboração de 

Relatório/Trabalho 

individual dos 

alunos participan-

tes. 

3º Período 

(data a  

definir) 

10 Euros 

 

Visita de estudo ao Museu do 

Ferro e da Região de Mon-

corvo (Torre de Moncorvo) 

 

Compreender a importância, do espólio 

arqueológico local, da permanência dos 

romanos nesta região e das jazidas e 

uso do ferro na região de Moncorvo. 

A 

B 

C 

D 

A1,A2, 

A3; 

B1,B2; 

C2; 

D3,D4 

Grupo 400  

(História) 

Prof. Eduardo 

Carvalho 

Alunos de 7ºAno 
Ev;Port.;Geog.;In

g.;FRc.; EMRC. 

Elaboração de 

Relatório/Trabalho 

individual dos 

alunos participan-

tes. 

2º e 3º  

Períodos 

(data a  

definir) 

10 Euros 

Realização de Visitas de 

Estudo a locais relacionados 

com as obras de leitura obri-

gatória  

Promover o desenvolvimento das AE 

através de atividades realizadas fora da 

sala de aulas 

D D.1. 
Docentes  

Departamento 

Línguas 

Alunos de todos os 

ciclos  

Entidades exter-

nas 

(Museus, Casas de 

autores,) 

Enriquecer apren-

dizagens 

Ao longo do 

ano e datas a 

anunciar 

-------------- 
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             4.2 - CONSELHO DE DOCENTES / DEPARTAMENTOS CURRICULARES 

 

1º PERIODO 

 

ATIVIDADE OBJETIVOS 

Articulação 

Projeto  

Educativo Dinamizador Destinatário Articulação 

Impacto no 

resultado  

escolar 

Data Orçamento 

Eixo 

Estrat. 

Domínio 

P.E. 

SETEMBRO 

ABERTURA DO ANO LETIVO  

 

Reunião de articulação com 

os docentes do 1ºciclo 

 

-Melhorar a articulação e a sequenciali-

dade entre os diversos níveis de ensino.  

 

C 

 

 

C.2. 

 

 

Educadores de 

Infância 

Professores do 1º 

ciclo 

 

Educadores de 

infância e Profes-

sores do 1º ciclo; 

Educadores de 

infância e profes-

sores do 1º ciclo; 

Contribuir para o 

sucesso escolar 

 

Mês de setem-

bro (a definir) 
------------- 

Reunião com 

Pais/Encarregados de 

Educação. 

 

Entrega de um desdobrável 

com informações sobre o ano 

letivo 2021/2022  

(procedimentos sobre as 

normas sociais adotadas 

para o Covid’19). 

-Promover o contacto e intervenção 

ativa dos vários parceiros educativos. 

 

-Incentivar e valorizar a colaboração dos 

pais no processo educativo das crianças. 

 

A A.3. 

Conselho de do-

centes do ensino 

pré-escolar 

Pais/encarregados 

de educação 

 

Pais/encarregados 

de educação 

Contribuir para o 

sucesso escolar 

A definir por 

cada titular 
------------- 

 

 

Receção /Adaptação às  

crianças. 

 

 

 

 

 

-Fomentar a inserção da criança 

na comunidade escolar. 

-Criar o ambiente favorável à adaptação 

das crianças. 

-Promover a integração das crianças que 

frequentam pela 1ª vez o jardim-de-

infância. 

A A.2. 

 

Educador de 

infância em ambi-

ente de sala de 

atividades 

 

 

Alunos do ensino 

pré-escolar 

 

 

Educadores de 

Infância 

Comunidade 

escolar 

 

 

Contribuir para o 

sucesso escolar 

 

 

1º Período 

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

 

Receção aos alunos 

-Apresentar a orgânica do agrupamento; 

-Fomentar a inserção da criança na 

comunidade escolar;  

-Criar o ambiente favorável à adaptação 

das crianças;  

-Promover a integração das crianças que 

frequentam pela 1ª vez o 1º Ciclo. 

A A.2. 

Professor do 1º 

Ciclo em ambiente 

de sala de aula 

Alunos de 1º ciclo 
Professores de 1º 

ciclo 

Contribuir para o 

sucesso escolar 
setembro ------------- 
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ATIVIDADE OBJETIVOS 

Articulação 

Projeto  

Educativo Dinamizador Destinatário Articulação 

Impacto no 

resultado  

escolar 

Data Orçamento 

Eixo 

Estrat. 

Domínio 

P.E. 

 

 

Visita de Estudo Virtual 

 

(a programar com diretores de 

turma em setembro) 

Permitir a construção de projetos escola-

res e profissionais conscientes. 

Conhecer a realidade das atividades 

económicas 

D 

D.2. 

 

D.4. 

 

SPO 

Diretores de  

Turma 

Coordenadores de 

Curso 

Equipa EQAVET 

 

Alunos do curso 

profissional TV/TIE 

Equipa EQAVET 

Diretores de Tur-

ma 

Aumentar o co-

nhecimento das 

profissões e do 

mercado de traba-

lho. 

Como criar em-

prego. 

setembro ------------- 

Criação das equipas da  

Biblioteca no espaço TEAMS 

do agrupamento 

Melhorar os circuitos de comunicação e 

difusão da informação 
A A.1 

Professora  

Bibliotecária 

Comunidade 

Escolar/Educativa 

Microsoft Teams 

Técnico do PIICIE 

Departamentos 

Melhoria da divul-

gação dos RED, 

atividades, etc setembro 0 

Apresentação, no conselho 

Pedagógico, dos resultados 

da autoavaliação /MABE 

-Apresentar em Conselho Pedagógico 
uma análise crítica das atividades de-

senvolvidas e dos seus impactos nas 

aprendizagens 
B B.1. 

Professora  

bibliotecária 

Conselho  

Pedagógico 
RBE 

 

Aferição do impac-
to dos serviços da 

BE no sucesso 

educativo 

 

setembro 0 

Participação no Concurso 

Nacional de Leitura 

Promover a leitura e desenvolver as 

competências leitoras 
D D.1 

Equipa da Bibliote-
ca Escolar 

Coordenadora do 

Departamento de 

línguas  

Coordenadora do 

1.º ciclo 

 

 

 

Docentes de por-

tuguês 

Professores do 1.º 

ciclo 

Alunos do Agru-
pamento de todos 

os ciclos 

Plano Nacional de 

Leitura 

CIM Douro  

Câmara Municipal 

 

Melhoria das 

competências 

leitoras e de 

comunicação 

Promoção da 
criatividade 

Setembro: 
Registo e 

escolha das 

obras para a 

prova interna 

Dezembro: 

prova interna 

Abril: prova da 

CIM 

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

 

 

Início do projeto sobre:  

Educação Ambiental  

“Cuidemos do nosso  

planeta”. 

-Consciencializar as crianças para a 

valorização do meio ambiente. 

 

-Alertar para a gestão do consumo de 

água. 

 

-Alertar para a sustentabilidade do 

Planeta. 

D 

 

1 

 

 

Conselho de do-

centes do ensino 

pré-escolar 

 

 

Alunos do ensino 

pré-escolar 

Educadores de 

Infância 

Comunidade 

educativa 

Gabinete de ambi-

ente e florestas da 

C.M.T.M./SEPNA; 

departamento de 

ciências, (serviço 

protecção nature-

za e ambiente) 

Contribuir para o 

sucesso escolar 

 

25 de setem-

bro Dia nacio-

nal dos Rios 

------------- 
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ATIVIDADE OBJETIVOS 

Articulação 

Projeto  

Educativo Dinamizador Destinatário Articulação 

Impacto no 

resultado  

escolar 

Data Orçamento 

Eixo 

Estrat. 

Domínio 

P.E. 

Oficina Experimental: 

Educação Ambiental 

Reforçar a Consciência Ambiental 

Estimular a criatividade , a comunicação 

e a participação de todos para a preser-

vação  do ambiente e da biodiversidade 

 

B 

D 

B.3. 

D.3. 

D.4. 

Grupo 230 

(Dep. MCE) 

Àguas do Nor-

te/CMM 

Verónica Esteves  

Alunos do 5º ano CN 

 

Desenvolver 

conceitos de 

cidadania ativa 

(Educação Ambi-

ental); 

Promover aprendi-

zagens de quali-

dade diferenciada. 

 

1º Periodo -------------- 

Desporto Escolar – Participa.  

 

Inscrições dos alunos; 

Promover os exames de aptidão física; 

Promover a assiduidade;  

Envolver os encarregados de educação.  

A 

B 

C 

D 

A.2. 

B.1. 

B.3. 

C.2. 

D.2. 

D.3. 

Grupo de  

Educação Física. 

Toda a comunida-

de escolar. 

Encarregados de 

Educação. 

Promoção da 

melhoria do su-
cesso educativo 

 

Início do ano 

letivo. A partir 

do dia 28 de 

setembro.  

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

Dia Mundial da Música 

Desenvolver a criação musical e o gosto 

pela música 

Promover o bem-estar social e a união. 

A A.4. 
Professor de Ed. 

Musical 

Toda a comunida-

de educativa. 

Ed para a cidada-

nia 

OC_PT 

 

Destacar os bene-

fícios e importân-

cia da arte musical 

em todo o mundo. 

Promover a paz e 

amizade das 

nações através da 

união gerada a 

partir da música. 

Sabe-se que a 

música é uma 

forma de arte 

universal que 

atravessa as 

barreiras e que 

pode unir as 

populações com 

um mesmo propó-

sito. 

 

1/10/2021 ------------- 
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ATIVIDADE OBJETIVOS 

Articulação 

Projeto  

Educativo Dinamizador Destinatário Articulação 

Impacto no 

resultado  

escolar 

Data Orçamento 

Eixo 

Estrat. 

Domínio 

P.E. 

 

 

Leitura e exploração de 

obras do PNL. 

-Conhecer o funcionamento da BE. 

 

-Promover hábitos de leitura. 

 

-Estimular na criança o prazer de ler. 

 

 

D 

 

 

D.1 

 

Conselho de do-

centes do ensino 

pré-escolar 

 Biblioteca escolar 

 

Alunos do ensino 

pré-escolar 

 

 

Educadores de 

infância 

Biblioteca escolar 

Pais/encarregados 

de educação 

Contribuir para o 

sucesso escolar 

 

 

Início em 

outubro 

 

A decorrer ao 

longo do ano 

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

 

Envolver as famílias na di-

namização da BE do centro 
escolar e nos projetos “Leitu-

ra em família” e “Leitura em 

vai e vem. 

 

 

Participar nas atividades da 

BE; mês das BE´S. 

Responsabilizar as famílias 

pelos materiais (livros, 

CD’s…) levados para casa. 

Celebração do Mês das  

Bibliotecas Escolares (MIBE) 

- Planificar atividades que  desenvolvam 

as  multiliteracias do Referencial Apren-

der com a Biblioteca Escolar, em articu-

lação com toda a comunidade escolar e 

entidades  

-Realizar exposição de trabalhos  

- Promover encontros com autores 

- Realizar uma sessão com EE para 

incentivar a sua participação em proje-
tos de leitura   

- Entregar prémios dos melhores leitores 

A A.1 
Equipa da Bibliote-

ca Escolar 

Toda a  

comunidade 

Restantes  

Departamentos  

 

PIICIE 

CLDS 

GNR 

Município 

Associação de Pais 
 

Promoção do 

desenvolvimento 

das multiliteracias 

em articulação 
com a Biblioteca 

Escolar 

Promoção do 

envolvimento dos 

pais nas atividades 

do AE, em especial 

na promoção da 

leitura 

outubro 100.00 

Elaboração de um plano de 

melhoria 

- Implementar ações para a melhoria 

dos serviços da biblioteca 
B B.1. 

Professora  

Bibliotecária 

Comunidade 

escolar  
RBE 

Melhoria dos 

serviços da BE 

para promover 

mais e melhores 

aprendizagens 

setembro 

/outubro 
-------------- 

 

 

Visita às hortas comunitárias  

 

 

 

-Observar o desenvolvimento e cresci-

mento das plantas.  

-Incentivar para produzir e consumir. 

 

-Incentivar para a compostagem. 

D D.1 

Conselho de do-

centes do ensino 

pré-escolar 

 

Alunos do ensino 

pré-escolar 

 

 

 

Educadores de 

infância 

Bombeiros 

Câmara Municipal 

 

 

Contribuir para o 

sucesso escolar 

 

 

A partir de 

outubro e ao 

longo do ano 

-------------- 
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ATIVIDADE OBJETIVOS 

Articulação 

Projeto  

Educativo Dinamizador Destinatário Articulação 

Impacto no 

resultado  

escolar 

Data Orçamento 

Eixo 

Estrat. 

Domínio 

P.E. 

Concurso Histórias de  

Ajudaris 

- Promover uma articulação com uma  

instituição  de solidariedade nacional 
A A.4 

Equipa da Bibliote-
ca Escolar 

 

Projetos do AE 

Comunidade 

educativa 

Histórias de  
Ajudaris 

Associação de Pais 

… 

Desenvolvimento 
das competências 

de escrita e da 

criatividade 

Outubro: 
registo 

Março: envio 

dos trabalhos 

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

 

Dia Mundial da alimentação 

 

 

-Sensibilizar para uma alimentação 

saudável, equilibrada e sustentável; 

-Alertar para a problemática da fome e 

desnutrição no mundo 

D 
D.3. 

D.4. 

Professores de 1º 

CEB 
Alunos de 1º ciclo 

Professores de 1º 

ciclo 

Promover uma 

vida saudável 

Outubro – Dia 

a designar 
-------------- 

Participação no projeto “Con-

ta-nos uma História” 

-Promover a leitura e desenvolver as 

competências de escrita 

- Promover o desenvolvimento da criati-

vidade e da literacia dos media 

D D.1 

Equipa da Bibliote-

ca Escolar 

Docentes do 1.º 

ciclo 

Educadores de 

infância  

Alunos do 2.º ciclo 

ERTE 

RBE 

PNL 

Melhoria das 

competências de 

escrita e da litera-

cia digital 

Novembro: 

Registo 

Março: entre-

ga dos traba-
lhos 

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

Prémio “Melhores Leitores” e 

“Família Leitora” 

- Promover o gosto pela leitura   

- Promover a participação das famílias 

no desenvolvimento de competências 

transversais essenciais para o sucesso 
educativo 

D 
D.3 

 
Biblioteca Escolar 

Alunos do agru-

pamento 

Associação de Pais 

Editoras 

Melhoria das 

competências 

leitoras  

Aumento da parti-

cipação das famí-
lias em projetos 

da escola 

Outubro 100 

 

Formação de juízes árbitros. 

Socializar e adquirir competências como 

árbitro; aprender a competir. Fair-Play.  

A 

B 

C 

D 

A.2 

B.1 

B.3 

C.2 

D.2 

D.3 

Grupo de Educa-

ção Física. 

Alunos interessa-

dos. 
----------------- 

Promoção da 

melhoria do su-

cesso educativo 

 

5 a 29 de 

outubro 
-------------- 

 

 

Corta Mato escolar. 

 

 

Promover o contacto com a Natureza. 

Incentivar para a prática de desportos 

individuais como o Atletismo. 

A 

B 

C 

D 

A.2 

B.1;B.3 

C.2 

D.2;D.3 

Grupo de Educa-

ção Física. 

Alunos do 1º, 2º, 

3º ciclo e secun-

dário e alunos de 

NEE.  

1º Ciclo.  

 

Promoção da 

melhoria do su-

cesso educativo 

 

Dia 4, 11 ou 

18 de novem-

bro. 

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

 

 

Dia Mundial da filosofia 

 

 

-Desenvolver o pensamento crítico face 

a determinadas temáticas. 
A A1 

Grupo disciplinar 

de Filosofia 

Comunidade 

escolar /educativa 
--------------  18/11/2021 -------------- 
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ATIVIDADE OBJETIVOS 

Articulação 

Projeto  

Educativo Dinamizador Destinatário Articulação 

Impacto no 

resultado  

escolar 

Data Orçamento 

Eixo 

Estrat. 

Domínio 

P.E. 

 

Magusto 

 

-Conhecer o castanheiro como árvore 

autóctone; 

-Valorizar o património local; 

-Preservar, valorizar e dar continuidade 

às tradições populares; 

-Promover a pesquisa de lendas e pro-

vérbios nacionais relacionados com 

castanhas; 

 

D 
D.3. 

D.4. 

Professores de 1º 

ciclo 
Alunos de 1º ciclo 

Conselho de do-

centes de 1º ciclo 

-Aumentar os 

valores significati-

vos de cidadania;  

-Promover o 

convívio entre 

alunos  

11 de  

novembro 
-------------- 

 

“For a better world!” 

Por um Mundo Melhor 

Promover um ambiente escolar seguro, 

saudável e ecológico, em articulação 

com a ENEC 

A 2.5. 

Grupo disciplinar 

de Inglês 

C a r l a   

M e n e z e s   

Comunidade 

Escolar 

8º A/B; 11º LH/CT 

Projeto Saúde 

Escolar 

Projeto Ciência 

Viva 

Projeto Ajudar 

Jovens Promotores 

de Saúde 

Melhorar hábitos 

de consumo ali-

mentar. 

1.ºPeríodo - 

 

 

 

(Dia Internacional das Pes-

soas com Deficiência) 

 

- Incutir-lhes o gosto pela escola, como 

promotora destas iniciativas.  

 

-Desenvolver o espírito de grupo e 

partilhar momentos de lazer, convívio e 

interajuda entre os pares. 

 

- Sensibilizar a comunidade educativa 

para uma sociedade inclusiva. 

 

 

 

 

 

A 

C 

 

 

 

 

 

 

A2  
C2 

 

 

 

 

 

Professores de 

Educação Especial 

 

 

 

 

 

Comunidade 

escolar 

 

 

 

 

 

Diretores de  

Turma/Professores 

Titulares de Turma 

 

 

 

 

-Experienciar 

novas vivências; 

 

-Adquirir compe-

tências sociais e 

inclusivas. 

 

 

 

 

7 de dezembro 

 

 

 

 

 

 

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

Atividades Desportivas 

Futsal 

Ténis de mesa 

Socializar e demonstrar atividades des-

portivas abordadas ao longo do ano. 

Aprender a competir. Fair-play, Inter - 

turmas.  

A 

B 

C 

D 

A.2 

B.1;B.3 

C.2 

D.2;D.3 

Grupo de  

Educação Física. 

Turmas do 2º, 3º 

ciclo e secundário. 
-------------- 

Promoção da 

melhoria do  

sucesso educativo 

 

Última semana 

de aulas, 

dezembro. 

-------------- 
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ATIVIDADE OBJETIVOS 

Articulação 

Projeto  

Educativo Dinamizador Destinatário Articulação 

Impacto no 

resultado  

escolar 

Data Orçamento 

Eixo 

Estrat. 

Domínio 

P.E. 

 

Natal 

 

 

-Dar continuidade a costumes e tradi-

ções; 

-Promover o Espírito Natalício  

-Cultivar os valores sociais e morais; 

-Proporcionar cumplicidades, alegria, 

magia e convívio 

-Compreender o significado do Natal; 

-Promover a harmonia em família. 

A 

D 

A.3. 

D.4. 

-Conselho de 

docentes do 1º 

ciclo;  

-Funcionários;  

-Câmara Munici-

pal. 

Comunidade 

escolar 

-Conselho de 

docentes do 1º 

ciclo; -

Funcionários;  

-Câmara Municipal 

Atividade Lúdica. Dezembro -------------- 

Celebração do Natal 

Proporcionar um convívio salutar e uma 

caminhada de descoberta na fé. 
Comemorar a festa da fraternidade. 

Comemorar o nascimento de Jesus. 

A A.2 Grupo 290 - EMRC 
Comunidade 

escolar 
--------------------- 

-Aumentar os 

valores significati-

vos de cidadania;  

Dezembro   

 

Christmas Ativities 

Atividades relativas ao Natal 

-leitura e escrita – redação, 

elaboração de podcasts, 

áudios e vídeos postais e 

mensagens  

(Português/Francês) 

 

 

Proporcionar oportunidades de aprendi-

zagem diferenciadas de qualidade; 

Fomentar a participação da comunidade 

Educativa nas atividades; 

Incutir o respeito pela diversidade cultu-

ral, religiosa, sexual ou outra; 

Desenvolver o sentimento de pertença 

ao Agrupamento por parte da comuni-

dade Educativa. 

A A1.1. 

Docentes dos 

grupos disciplina-

res do departa-

mento de Línguas 

 

Comunidade 

Escolar/Educativa 

Estruturas Educa-

tivas do Agrupa-

mento 

CMM 

Instituições de 

solidariedade 

social do município 

Projeto Ajudar 

Docentes de 

Educação Visual 

 

 

Promover compe-

tências de intera-

ção verbal/digital 

para a aquisição 

de experiências 

múltiplas que 

favoreçam a 

abordagem a 

temáticas variadas 

1.ºPeríodo 

escolar 

(Última sema-

na letiva) 

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

 

NATAL (decoração dos espa-

ços da escola) 

 

 

Evidenciar aptidões técnicas e manuais; 

Valorizar a criatividade e inovação. 

A A.2 
Docentes de 

EVT/EV 

Comunidade 

Escolar 
-------------- 

 

Os alunos perce-

bem o valor esté-

tico das experi-

mentações e 

criações a partir 

de intencionalida-

des artísticas e 

tecnológicas, 

mobilizando técni-

cas e recursos de 

acordo com dife-

rentes finalidades 

e contextos socio-

culturais 

1.º Período A definir 
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2º PERÍODO 

 

ATIVIDADE OBJETIVOS 

Articulação 

Projeto Educativo 
Dinamizador Destinatário Articulação 

Impacto no 
resultado  

escolar 

Data Orçamento 
Eixo 

Estrat. 

Domínio 

P.E. 

Cantar as Janeiras e os Reis 

-Dar continuidade a Costumes e tradi-

ções; 
-Interagir com a comunidade local; 

A 
A.1. 

A.4. 

Conselho de do-

centes do 1º ciclo 
Comunidade 

Professores de 

1º Ciclo, alunos e  

Auxiliares. 

Contribuir para o 

sucesso escolar 

1ª Semana de 

janeiro 
-------------- 

A água 

 

-Saber sobre a necessidade de se eco-

nomizar água. 

-Reconhecer a importância da água para 

a vida e suas diversas utilidades. 

-Identificar os cuidados que devemos ter 
com a água potável. 

-Conhecer os estados físicos da água 

(sólido, líquido e gasoso) 

- Consciencializar que a água não deve 

ser desperdiçada, nem poluída. 

D 
D.3. 

D.4. 

Águas do Interior 

Norte  

Alunos do 3º e 4º 

ano 

Professores de 1º 

ciclo 

Aumento de valo-

res significativos 

de cidadania 

Janeiro -------------- 

 

Oficinas de Música  

tradicional 

Desenvolver projetos com diversas 

comunidades, tendo como objetivos a 

criação musical e o gosto pela música. 

A A.4. 
Professor de Ed. 

Musical 
Alunos do 2º Ciclo -------------- 

Contextos educa-

cionais diferentes, 

promovendo a 

possibilidade de 

progressão escolar 

em educação 

artística 

2º Período -------------- 

 

St. Valentine Day –  

exposição de trabalhos/ 

“Love board” 

 

Estimular nos alunos o interesse pela 

leitura/escrita; 

 

Proporcionar oportunidades de aprendi-

zagens diferenciadas e de qualidade. 
A A.1. 

Docentes dos 

grupos disciplina-

res do departa-

mento de Línguas 

 

Comunidade 

Escolar/Educativa 

Biblioteca Escolar 

Departamen-

tos/Disciplinas/out

ros ciclos 

Estruturas Educa-

tivas 

Rádio escolar 

Docentes de 

Educação Visual 

 

 

Desenvolver con-

ceitos de cidadania 

ativa 

(Educação Sexu-

al); 

Promover aprendi-

zagens de quali-

dade diferenciada. 

 

2.ºPeríodo 

escolar 

(14 de feverei-

ro) 

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

Healthy Week  

(Semana Saudável) 

 

Promover um ambiente escolar saudá-

vel. 
A 2.5. 

Grupo disciplinar 

de Inglês 

C a r l a   

M e n e z e s   

Comunidade 

escolar 

8º A/B, 9º A/B 

Projeto Saúde 

Escolar 

Projeto Ciência 

Viva 

Melhorar hábitos 

de ecologia/  

ambiente. 

9/02/2022 -------------- 
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ATIVIDADE OBJETIVOS 

Articulação 

Projeto Educativo 
Dinamizador Destinatário Articulação 

Impacto no 

resultado  

escolar 

Data Orçamento 
Eixo 

Estrat. 

Domínio 

P.E. 

 

Dia dos namorados – Reda-

ção de mensagens escri-

tas/digitais e elaboração de 

postais (Ilustração) 

(Português/Francês) 

 

Estimular nos alunos o interesse pela 

leitura/escrita; 

 

Proporcionar oportunidades de aprendi-

zagens diferenciadas e de qualidade. 
A A.1.1. 

Docentes dos 

grupos disciplina-

res do departa-

mento de Línguas 

 

Comunidade  

Escolar/Educativa 

Biblioteca Escolar 

Departamen-

tos/Disciplinas/out

ros ciclos 

Estruturas Educa-

tivas 

Rádio escolar 

Docentes de 

Educação Visual 

 

Desenvolver con-

ceitos de cidadania 

ativa 

(Educação Sexu-

al); 

Promover aprendi-

zagens de quali-

dade diferenciada. 

2.ºPeríodo 

escolar 

(14 de feverei-

ro) 

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

Love doesn’t hurt! 

“O Amor não magoa” 

Promover um ambiente escolar seguro, 

em articulação com a ENEC 
A 2.5. 

Grupo disciplinar 

de Inglês 

C a r l a   

M e n e z e s   

Comunidade 

escolar/ Comuni-

dade Educativa 

8ºA/B; 9ºA/B; 

10ºLH/CT; 11º 

LH/CT 

Projeto Saúde 

Escolar 

Projeto Ciência 

Viva 

Projeto Ajudar 

Jovens Promotores 

de Saúde 

SPO 

Enriquecer os 

afetos e valorizar 

as relações inter-

pessoais. 

Semana de 

14/02/2022 
-------------- 

 

Semana dos Afetos 

Partilhar momentos criativos, lúdicos e 

de bem-estar com os alunos. 

Valorização pessoal e reconhecimento 

social das competências dos alunos. 

Promover o comportamento pró-social; 

Desenvolver o trabalho colaborativo 

Promover a autoestima 

 

A A.2. 

Amparo Vinagre; 

 

Diretores de Tur-

ma; 

Psicóloga PIICIE 

Alunos de 6º ano 

 

Biblioteca Escolar 

 

Escola Municipal 

Sabor Artes de 

Torre de Moncorvo 

Promover o bem 

estar psicológico 

dos alunos  

 

 

Fevereiro 2021 0€ 

Formação em Cidadania 

Digital em articulação com a 

ENEC 

 

 

-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 

- Promover a elaboração de trabalhos 

para participar em concursos promovi-

dos pela  RBE e/ou SeguraNet 

 

A A.2 

Professora  

Bibliotecária 
Docentes de TIC 

Todos os alunos 

do 4.º, 5.º e 6.º  

ano 

 

SeguraNet 

RBE  

Desenvolvimento 

da Cidadania 

Digital e de respei-
to pelos Direitos 

de autor 

Fevereiro 0 
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ATIVIDADE OBJETIVOS 

Articulação 

Projeto Educativo 
Dinamizador Destinatário Articulação 

Impacto no 

resultado  

escolar 

Data Orçamento 
Eixo 

Estrat. 

Domínio 

P.E. 

Dinamização de palestras 

(presencial ou em linha) 
sobre Cidadania Digital  

 

- Promover o uso seguro da internet e a 

cidadania digital em articulação com a 

ENEC 
- Reduzir práticas de ciberbullying 

 

 

A A.2 

Equipa da  

Biblioteca Escolar 

 
Docentes de  

Cidadania  

Alunos do 3.º ciclo 
GNR 

SeguraNet 

Desenvolvimento 

da Cidadania 
Digital 

Fevereiro 0 

 

DECORAÇÃO  

Decoração dos espaços/Open 

Day1 

 

Partilhar momentos lúdicos e de bem-

estar com os alunos 

Promover a criatividade 

 

Promover a autoestima 

D D.1. 

Amparo Vinagre 

(SPO) 

Diretores de  

Turma;  

Alunos de 5º ano 

Diretores de Tur-

ma 

Elementos da 

Comunidade 

Promover o bem 

estar psicológico 

dos alunos 

 

Promover a criati-

vidade 

 

Fevereiro 2021 0€ 

CARNAVAL 

Carnaval 

 

 

-Conhecer a origem do Carnaval e suas 

características 

 

-Estimular para a alegria do Carnaval 

 

-Conviver com a comunidade educativa 

local e concelhia de modo participativo. 

 

A 

B 

A.3. 

B.3. 

-Câmara Municipal  

-Comunidade 

Educativa 

Comunidade 

Escolar e popula-

ção em geral. 

Conselho de do-

centes do 1º ciclo 

e Pré-escolar. 

-Aumento de 

Valores significati-

vos de cidadania; 

-Promover o 

convívio entre a 

comunidade esco-

lar e a população. 

Fevereiro- Dia 

a designar 
-------------- 

 

CARNAVAL  

(desfile de Carnaval) 

 

Respeitar as tradições; 

Valorizar a criatividade e imaginação; 

Utilizar diferentes meios expressivos de 

representação. 

A A.2 EVT/EV 
Comunidade 

Escolar 
-------------- 

 

Os alunos perce-

bem o valor esté-

tico das experi-

mentações e 

criações a partir 

de intencionalida-

des artísticas e 

tecnológicas, 

mobilizando técni-

cas e recursos de 

acordo com dife-

rentes finalidades 

e contextos socio-

culturais 

 

 

2.º Período A definir 
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ATIVIDADE OBJETIVOS 

Articulação 

Projeto Educativo 
Dinamizador Destinatário Articulação 

Impacto no 

resultado  

escolar 

Data Orçamento 
Eixo 

Estrat. 

Domínio 

P.E. 

SEMANA DA LEITURA 

 

Semana da leitura. 

 

 

 

-Promover e melhorar os hábitos de 

leitura. 

 

D D.1. 

 

Conselho de do-

centes do ensino 

pré-escolar 

  Biblioteca escolar 

 

 

Alunos do ensino 

pré-escolar 

Educadores de 

infância 

 Biblioteca escolar 

 Pais/EE 

 

Contribuir para o 

sucesso escolar 

 

 

Mês de março 

2022 

 

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

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 

 

-Promover a leitura em articulação com 

todos os Departamentos e parcerias 

externas (Biblioteca Municipal, Museu do 

Ferro, outras Bibliotecas Escolares, …) 

A A.1. 

Equipa da Bibliote-

ca Escolar 

 

Comunidade 

escolar/educativa 

Coordenadores 

dos restantes 

Departamentos 
 

Rede de Bibliote-

cas Escolares 

CMM 

BM 

 Março ------------- 

Encontro com autores  

(presencial ou em linha) 

Promover a leitura e o contacto com 

autores e ilustradores, em articulação 

com estruturas internas e externas 

A A.1. 
Equipa da  

Biblioteca Escolar 

Comunidade 

escolar/educativa 

Departamento de 

línguas 

Município 

Porto Editora 

Grupo Leya 

Livraria Bertrand 

 

 

Preferencial-

mente em 

Outubro 

Março 

 

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

 

Semana da Leitura em cola-

boração com a Biblioteca 

escolar 

 

Promover a leitura em articulação com a 

Biblioteca escolar e entidades externas. 
A A.1.1. 

Docentes do 

Departamento 

Professora  

Bibliotecária 

Comunidade 

Escolar/Educativa 

 

Rede de Bibliote-

cas escolares 

Biblioteca Escolar 

CMM 

Entidades comuni-

tárias do concelho 

Editoras 

 

Desenvolvimento 

de competências 

leitoras/de comu-

nicação e enrique-

cimento das 

aprendizagens 

2.ºPeríodo 

escolar 
-------------- 

Livros e docinhos  

(Semana da Leitura) 

Realizar uma atividade que contribua 

para melhorar os relacionamentos e o 

bem-estar dos docentes 
A A.2. 

Equipa da Bibliote-

ca Escolar 

 

Toda a  

comunidade 

Departamentos  

Cantina Escolar 

Promoção do bem-

estar e da colabo-

ração 

Março -------------- 
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ATIVIDADE OBJETIVOS 

Articulação 

Projeto Educativo 
Dinamizador Destinatário Articulação 

Impacto no 

resultado  

escolar 

Data Orçamento 
Eixo 

Estrat. 

Domínio 

P.E. 

“Ler na Rádio” 

Promover a divulgação de trabalhos de 

alunos na Rádio Local ou na Rádio dos 

Miúdos 

Gravar podcasts (leitura de textos literá-

rios ou de trabalhos produzidos) 

A A.2 

Equipa da Bibliote-

ca Escolar 

Associação de 

alunos 

Rádio escolar 

 

Comunidade 

escolar/Educativa 

Rádio Local 

Rádio Miúdos 

 

 

Promoção da 

leitura, da escrita 

e das competên-

cias de comunica-

ção 

março -------------- 

Participação no Concurso 

Nacional de Leitura. 

Promover a leitura e desenvolver as 

competências leitoras 
D D.1.1. 

Coordenadora do 
Departamento 

Línguas 

 

Docentes de por-

tuguês 

Professores do 1.º 
ciclo/Discentes 

 

Coordenadora do 

1.º ciclo 

Biblioteca Escolar 

Plano Nacional de 

Leitura 

CIM Douro  

 

Promover compe-

tências leitoras e 

interação verbal 

Data a  

anunciar 
-------------- 

 

Encontro com autores 

 

Promover a leitura em articulação com a 

Biblioteca Escolar e entidades externas e 

o contacto/interação com autores e 

ilustradores. 

A A.1.1. 

Docentes do 

Departamento 

Professora Biblio-

tecária 

Comunidade 

Escolar/Educativa 

Biblioteca Escolar 

CMM 

Porto Editora 

Grupo Leya 

Livraria Bertrand 

Instituições do 

ensino Superior 

 

Dinamização de 

momentos de 

interação verbal 

para a promoção 

da leitura/escrita e 

cultura geral 

2.º e 3.º 

Período esco-

lar 

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

Participação nos Jogos  

Florais 

Desenvolver competências de escrita e 

de criatividade, participando num con-

curso de escrita local 

D D.2.1. 

Departamento 

Línguas (Delfina 

Afonso) 

Biblioteca Escolar 

Alunos do 3.º ciclo 

e do Ensino Se-

cundário 

Associação dos 

Antigos alunos do 

ex-colégio Campos 

Monteiro 
 

Promover a me-

lhoria da escrita e 

o prazer de “auto-

rias” 

2.ºPeríodo 

escolar 
 

Participação em projetos 

culturais, locais  
(Jogos Florais, …) 

Desenvolver competências de escrita e 

de criatividade, participando num  pro-

jeto local ( concurso de escrita local ou 
outros) 

 

D D.2. 

 

Biblioteca Escolar 
Outros Docentes 

Alunos do 3.º ciclo 

e do Ensino Se-

cundário 

(Jogos Florais) 

Outros 

 

Associação dos 

Antigos alunos do 

ex-colégio Campos 
Monteiro e outros 

 

Desenvolvimento 

das competências 

de escrita e da 
criatividade  

 

Março/abril  

Participação no projeto  

“Histórias de Ajudaris" 

Promover a leitura e desenvolver as 

competências de escrita 
D D.1.1. 

Docentes do 2.º 
ciclo 

Biblioteca Escolar 

Alunos do 2.º ciclo 
Histórias de Aju-

daris 

Enriquecer compe-

tências leitoras e 

de escrita 

 

2.ºPeríodo 

escolar 
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ATIVIDADE OBJETIVOS 

Articulação 

Projeto Educativo 
Dinamizador Destinatário Articulação 

Impacto no 

resultado  

escolar 

Data Orçamento 
Eixo 

Estrat. 

Domínio 

P.E. 

Concursos internos ou exter-

nos de escrita, representação 

e oralidade: 

- jornadas de leitura; 

- representação; 
-Olimpíadas de Língua Por-

tuguesa. 

-Promover a participação em concursos 

e projetos locais ou nacionais 
D D.1.1. 

Docentes Depar-
tamento Línguas 

Discentes 

Clube de Teatro 

Diretores de turma 

Associação de 

estudantes 

Docentes 

Discentes 

Clube de Teatro 

Diretores de turma 

Associação de 

estudantes 

Comunidade 

escolar/Educativa 

DGE 

 

Desenvolver com-

petências de 

leitura, escrita, 

dramatização e 

cultura linguística 

e literária portu-

guesas para a 

melhoria das 

aprendizagens 

2.º/3.ºPeríodo

s escolares 
 

No jobs for the boys! /  

You can do it better? 

“Trabalho e Vida ativa justa 

para todos” 

“Podes fazer melhor?” 

 

. Preparar os alunos para a inserção na 

vida ativa e/ou prosseguimento de 

estudos. 

. Prevenir a exclusão social, asseguran-

do a formação integral de todos os 

alunos 

. Promover a inserção profissional dos 

alunos do Agrupamento no final da 

escolaridade obrigatória/académica 

A 

 

 

 

A 

D 

 

4.2 

 

 

 

4.3 

4.4 

 

Grupo disciplinar 

de Inglês 

C a r l a  M e -

n e z e s   

Comunidade 

Escolar 

Comuidade Educa-

tiva 

8ºA/B; 9ºA/B; 

10ºLH/CT; 11º 

LH/CT 

Biblioteca 

Projeto Ciência 

Viva 

Câmara Municipal 

AJUM 

Parcerias 

 

Preparar os alunos 

para um mundo 

do trabalho mais 

justo/um prosse-

guimento de 

estudos mais 

sustentável 

8/03/2022 -------------- 

 

Basquetebol 3x3.  

Apuramento das equipas na 

escola. 

 

 

Socializar, adquirir competências no 

âmbito do Jogo desportivos, Basquete-

bol, como praticante. Fair-Play. 

A 

B 

C 

D 

A.2 

B.1 

B.3 

C.2 

D.2 

D.3 

Grupo de  

Educação Física. 

Turmas do 2º, 3º 

ciclo e secundário. 
-------------- 

promoção da 

melhoria 
do sucesso  

educativo 

 

Dia 16 de 

março.  
-------------- 

 

Dia Mundial da  

Árvore/Floresta 

 

-Sensibilizar para importância da Flores-

ta na manutenção dos ecossistemas e 

desenvolvimento sustentável; 

-Reconhecer a importância da Floresta 

como fonte de água e de biodiversidade 

da flora e da fauna. 

D 
D.3. 

D.4. 

 

Gabinete do  

Ambiente/Florestal 

 

-Alunos  

-Professores 

Conselho de do-

centes do 1º ciclo 

Aumento de valo-

res significativos 

de cidadania 

21 de março -------------- 
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ATIVIDADE OBJETIVOS 

Articulação 

Projeto Educativo 
Dinamizador Destinatário Articulação 

Impacto no 

resultado  

escolar 

Data Orçamento 
Eixo 

Estrat. 

Domínio 

P.E. 

Fórum Open School:  

Mundo das profissões 

 

Incentivar os alunos dos cursos profis-

sionais a participar nas actividades 

programadas. 

Promover a socialização entre alunos de 

diferentes Turmas. 

 

Permitir a construção de projetos escola-

res e vocacionais conscientes. 

Permitir aos alunos do 9.º ano, curso de 

educação e formação e cursos profissio-

nais o contacto com diferentes realida-

des profissionais. 

 

A 

  

 

A.1. 

 

 

A.3. 

Amparo Vinagre; 

 

Diretores de Tur-

ma; 

 

Equipa EQAVET 

Comunidade 

Escolar: 

Alunos de 8º e 9º 

anos, cursos 

Profissionais e 

secundário. 

 

Alunos de 8º ano; 

9º ano; 

Camara Municipal 

de Torre de Mon-

corvo; 

ACIM 

Associação de 

Desenvolvimento 

do Douro Superior 

Museu do Ferro 

Escola Municipal 

Sabor Artes de 

Torre de Moncorvo 

Junta de Freguesia 

de Torre de Mon-

corvo 

Outros Profissio-

nais da Comuni-

dade   (área de 

saúde)  

Rede Social 

Cáritas   

Encarregados de 

Educação,  

Equipa EQAVET             

Mobilização de 

competências dos 

alunos e professo-

res. 

 

 

Segundo 

Período 
0€ 

Participação no projeto  

“Miúdos a Votos”  

(criação de cartazes digitais, 

gravação de Podcasts,  

dramatizações, debates,) 

 

Promover a criação de um DAC entre a 

Língua Portuguesa, TIC, Educação Vi-

sual, CEA e Cidadania na concretização 

do projeto 

D D.1.1. 
Docentes de 5.º e 

7.º ano 

Biblioteca Escolar 

Docentes de 5.º e 

7.º ano 
Biblioteca Escolar 

Comunidade 

escolar 

Alunos do 5.º e 

7.º ano 

Revista Visão 

Júnior 

Rádio Miúdos 

Enriquecer apren-

dizagens; 

Desenvolver con-

ceitos de cidadania 

ativa 

Data a  

anunciar 
-------------- 

 

Dia Mundial de Conscientiza-

ção do Autismo (2 de abril) 

 

Elaborar um cartaz com o 

significado do Autismo e os 

princípios para conviver com 

o Autismo. 

 

Colocar balões de cor azul, 

no espaço escolar. 

- Conscientizar e informar a comunidade 

educativa sobre o que é o Autismo e 

como lidar com ele. 

 

-Promover a reflexão sobre os compor-

tamentos do Autismo. 

A A.1. 
Professores de 

Educação Especial 

Comunidade 

Escolar 

Diretores de  

Turma/Professores 

Titulares de Turma 

Sensibilizar e 

consciencializar a 

Comunidade 

1 de abril -------------- 
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ATIVIDADE OBJETIVOS 

Articulação 

Projeto Educativo 
Dinamizador Destinatário Articulação 

Impacto no 

resultado  

escolar 

Data Orçamento 
Eixo 

Estrat. 

Domínio 

P.E. 

Conferência: 

“O Valor da Água” 

Reforçar a Consciência Ambiental. 

Sensibilizar/Responsabilizar para o valor 

da Água e para a gestão adequada do 

seu ciclo urbano. 

B 

D 

B.3. 

D.3.,D.4. 

Grupo 520 

(Dep. MCE) 

Àguas do Nor-

te/CMM 

Luz Afeto 

Alunos do 3ºciclo 

e secundário 

CN/BG 

CFQ/FQA 

Geografia /GEO A 

 

Desenvolver con-

ceitos de cidadania 

ativa; 

Promover aprendi-

zagens de quali-

dade diferenciada. 

 

2º Periodo -------------- 

Programa “ Empreender para 
o Futuro” 

-Desenvolver novas ideias e soluções, de 

forma imaginativa e inovadora, como 

resultado da interação com outros ou da 

reflexão pessoal, aplicando-as a diferen-

tes contextos e áreas de aprendizagem 

B 

D 

B.3. 

D.1.,D.2. 

D.3.,D.4. 

SPO 

DT 

Alunos do 9º Ano 

e secundário 

PIICIE 

CLDS 4G 

Promover aprendi-

zagens de quali-

dade diferenciada. 

2º Período -------------- 

Comunhão Pascal 

Proporcionar um convívio salutar e uma 

caminhada de descoberta na fé.  

Celebrar o mistério da Ressurreição de 

Cristo. 

A A.2 Grupo 290 - EMRC 
Comunidade 

Escolar 
--------------------- 

Desenvolvimento 

da Cidadania 

Final 2º  

Período 
----------- 
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3º PERÍODO 

 

ATIVIDADE OBJETIVOS 

Articulação 

Projeto Educativo 
Dinamizador Destinatário Articulação 

Impacto no 
resultado  

escolar 

Data Orçamento 
Eixo 

Estrat. 

Domínio 

P.E. 

Mês da prevenção dos maus 

tratos na Infância 

-Sensibilizar os alunos para a importân-

cia da prevenção dos maus tratos infan-

tis; 

-Promover a reflexão/debate sobre os 

maus tratos infantis; 

-Alertar os alunos para a deteção e 

sinalização precoce dos maus tratos 

infantis. 

A 

D 

A.1. 

D.3. 

D.4. 

          

Professores do 1º 

CEB  

CPCJ 

Alunos do 1º ciclo 

Professores do  

1º Ciclo, alunos e 

auxiliares. 

 

-Melhoria da 

literacia em saúde.  

-Aumento de 

valores significati-

vos de cidadania. 

Abril- Dia a 

designar 
-------------- 

Tag Rugby. Apuramento das 

equipas na escola. 

Socializar, adquirir competências no 

âmbito do Jogo desportivo, Rugby, como 

praticante.  

Fair-Play. 

A 

B 

C 

D 

A.2 

B.1 

B.3 

C.2 

D.2,D.3 

Grupo de Educa-

ção Física. 

Turmas do 2º, 3º 

ciclo e secundário. 
-------------- 

Promoção da 

melhoria do su-

cesso educativo 

 

Dia 13 de abril  -------------- 

Melhoria da qualidade dos 

serviços da biblioteca ao 

serviço das aprendizagens 

- Aplicar inquéritos de satisfação a 

alunos, docentes e EE 

- Articular a avaliação interna com a 

avaliação externa 

B B.1. 
Equipa da Bibliote-

ca Escolar 

Comunidade 

educativa 

Sistema de Infor-
mação da RBE 

Base de Dados 

MABE 

APEE de TM 

Aferição do grau 

de satisfação 

relativamente aos 

serviços da biblio-

teca para melho-

rar os apoios 

Abril/maio 

10.00 

Fotocópias 

(questioná-

rios em 

papel para 

pais e alu-

nos do 1-º 
ciclo) 

Oficina Experimental: 

Educação Ambiental 

Reforçar a Consciência Ambiental 

Estimular a criatividade , a comunicação 

e a participação de todos para a preser-

vação  do ambiente e da biodiversidade 
 

B 

D 

B.3. 

D.3. 

D.4. 

Grupo 520 

(Dep. MCE) 

Àguas do Nor-

te/CMM 

Miguela Fernandes  

Alunos do 8º ano CN/CFQ/GEOG. 

 

Desenvolver con-

ceitos de cidadania 

ativa 

(Educação Ambi-

ental); 

Promover aprendi-

zagens de quali-

dade diferenciada. 

 

3º Periodo -------------- 

 

Festa final do Desporto  

Escolar. 

 

 

Promover a atividade física e desportiva 

desenvolvida no agrupamento.  

 

A 

B 

C 

D 

A.2 

B.1 

B.3 

C.2 

D.2 

D.3 

Grupo de Educa-

ção Física 

Toda a comunida-

de escolar 
Agrupamento. 

Promoção da 

melhoria do su-

cesso educativo 

 

Dia 7,8 e 9 de 

junho.   
-------------- 
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ATIVIDADE OBJETIVOS 

Articulação 

Projeto Educativo 
Dinamizador Destinatário Articulação 

Impacto no 

resultado  

escolar 

Data Orçamento 
Eixo 

Estrat. 

Domínio 

P.E. 

Comemoração da Semana da 

Europa com exposições de 

trabalhos (digitais e outros) 

Promover a inclusão da multiculturalida-

de existente no agrupamento. 

 
Divulgar trabalhos de alunos. 

A A.2.3. 

Docentes de lín-

guas estrangeiras 

e nacionais 

Docentes de geo-
grafia (?) 

Clube Europeu 

Comunidade 

escolar /Educativa 

Outros departa-

mentos 

Clube Europeu 

Enriquecimento 

curricular 

Dia da Europa  

(09 maio) 
-------------- 

“Workshop” / Sessão de 

esclarecimento – Centro de 

Emprego de Torre de  

Moncorvo  

(Estágios Profissionais). 

 

Desocultar competências e interesses 

profissionais dos alunos. 

 

Permitir a construção de projetos escola-

res e profissionais conscientes. 

 

D 

D.2. 

 

D.4. 

SPO 

Diretores de Tur-

ma 

Coordenadores de 

Curso 

Equipa EQAVET 

 

Alunos de 12º ano 

Cursos Profissio-

nais 

Centro de Empre-

go de Torre de 

Moncorvo 

Equipa EQAVET 

 

Mobilização de 

competências dos 

alunos. 

 

Tomada de deci-

são consciente 

relativamente ás 

escolhas escolares 

e profissionais 

3º Período -------------- 

Dia Mundial da Criança 

Proporcionar o convívio entre todas as 

crianças através de atividades lúdicas 

Cultivar os valores sociais e morais; 

Reconhecer os direitos das crianças; 

Desenvolver a solidariedade com crian-

ças carenciadas. 

A 

D 

A.2. 

D.3. 

D.4. 

Professores do 1º 

CEB 
Alunos do 1º ciclo 

Professores do  

1º Ciclo, alunos e 

auxiliares. 

 

Atividade lúdica 1 de junho -------------- 

MARCHA DOS SANTOS POPU-

LARES (desfile e dança das 

marchas) 

 

 

Sensibilizar os alunos para as diferentes 

manifestações culturais do património; 

Proporcionar novas experiências lúdico-

pedagógicas. 

A A.2 
Docentes de 

EVT/EV 

Comunidade 

Escolar 
-------------- 

Os alunos perce-

bem o valor esté-

tico das experi-

mentações e 

criações a partir 

de intencionalida-

des artísticas e 

tecnológicas, 

mobilizando técni-

cas e recursos de 

acordo com dife-

rentes finalidades 

e contextos socio-

culturais 

 

3.º Período A definir 

 

O Arqueólogo vai à Escola 

(Arquivo Histórico de Mon-

corvo) 

Compreender a importância do Arquivo 

Histórico na perpetuação de documentos 

na memória nacional e local. 

A 

B 

C 

D 

A1,A2, 

A3;B1, 

B2;C2;D3,

D4 

Grupo 400 (Histó-

ria) 

Prof. Eduardo 

Carvalho 

Alunos de 7ºAno 
Ev;Port.;Geog.;In

g.;FRc.; EMRC. 

Elaboração de 

Relatório/Trabalho 

individual dos 

alunos participan-

tes. 

3º Período 

(data a defi-

nir) 

10 Euros 
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ATIVIDADE OBJETIVOS 

Articulação 

Projeto Educativo 
Dinamizador Destinatário Articulação 

Impacto no 

resultado  

escolar 

Data Orçamento 
Eixo 

Estrat. 

Domínio 

P.E. 

 

Festa de encerramento do 

ano letivo em ambiente de 

sala de atividades.  

 

 

-Proporcionar momentos que marquem 

com alegria o fim destas etapas escola-

res. 

 

 

 

A 

 

 

2 

 

Conselho de do-

centes do ensino 

pré-escolar 

 

Alunos do ensino 

pré-escolar 

 

 

Educadores de 

infância 

Pais/EE 

Comunidade 

educativa 

 

Contribuir para o 

sucesso escolar 

 

Mês de junho 
-------------- 

Encerramento do ano letivo 

-Divulgação dos trabalhos desenvolvidos 

ao longo do ano letivo; -Cultivar os 

valores sociais e morais;  

-Promover e reforçar a socialização; 

  

A 

D 

 

A.2. 

A.3. 

D.3. 

D.4. 

Professores do 1º 

CEB 

Alunos do 1º ciclo 

Comunidade 

escolar 

Professores do  

1º Ciclo, alunos 
Atividade lúdica 

Último dia de 

aulas 
-------------- 

 
 
 
Ensino Pré-Escolar: Não foram colocadas as atividades de Natal, carnaval, dia mundial da criança, porque são atividades articuladas com a Câmara Municipal.   
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AO LONGO DO ANO ESCOLAR 
 

ATIVIDADE OBJETIVOS 

Articulação 

Projeto Educativo 
Dinamizador Destinatário Articulação 

Impacto no 

resultado  

escolar 

Data Orçamento 
Eixo 

Estrat. 

Domínio 

P.E. 

 

Fazer uma horta ecológica no 

espaço exterior das instala-

ções escolares 

 

 

Ensinar aos mais pequenos a biologia 

dos animais e plantas que povoam o 

ambiente envolvente.   

D D.1 

 

 

Conselho de do-

centes do ensino 

pré-escolar 

 

 

Alunos do ensino 

pré-escolar 

 

 

Educadores de 

infância 

Câmara Municipal 

Contribuir para o 

sucesso escolar 

Ao longo do 

ano 
------------- 

 

Anuário do Agrupamento 

 

Divulgar atividades desenvolvidas pelo 

Agrupamento para afirmar o sentido de 

pertença e de identificação da comuni-

dade com a escola 

A A.1.1. 

Paulo Fonseca 

Delfina Pereira  

Dinamizadores das 

atividades 

Comunidade 

escolar/Educativa 

Entre departamen-

tos e entre ciclos e 

grupos disciplina-

res 

Promoção e me-

lhoria de diferen-

tes tipologias de 

leitu-

ra/escrita/Captura 

e Leitura de ima-

gens 

Ao longo do 

ano escolar 
-------------- 

 

Criação colaborativa de um 

banco de RED para as disci-

plinas de Portu-

guês/Literatura Portugue-

sa/PLNM, Inglês, Francês 

 

Promover o uso da plataforma TEAMS na 

partilha de recursos digitais de apoio ao 

currículo e de apoio às aprendizagens; 

Partilhar, em média, todos os períodos 

escolares, um RED por docente (Produ-

zido ou pesquisado). 

A A.1.1. 

Docentes do 

Departamento de 

Línguas 

Professora Biblio-

tecária 

Comunidade 

Escolar/Educativa 

Equipa de monito-

rização - PADDE 

Desenvolver nos 

docen-

tes/Discentes 

competências 

digitais de apoio a 

melhores aprendi-

zagens; 

Promover a auto-

nomia dos docen-

tes na criação ou 

pesquisa de recur-

sos digitais 

Ao longo do 

ano escolar 
-------------- 

 

 

Palestras/Encontros sobre 

temáticas abordadas nos 

programas 

Promover anualmente atividades facili-

tadoras do processo de transformação 

da escola em comunidade, em que 

elementos externos sejam intervenien-

tes ativos 

A A.1.1. 

Docentes do 

Departamento de 

Línguas 

Professora Biblio-

tecária 

Comunidade 

Escolar/Educativa 

 

Editoras 

(Autores) 

Museu do Ferro 

Associação de 

Autores transmon-

tanos 

 

Desenvolver com-

petências de 

relação metalin-

guísti-

ca/Inferências 

com temáticas 

multiculturais que 

permitam aprendi-

zagens diversifica-

das. 

Ao longo do 

ano escolar 
-------------- 



 
Plano Anual de Atividades____________________________________________________Ano Letivo 2021/2022 

________________________________________________________________________ 
Agrupamento de Escolas Dr. Ramiro Salgado                              Pg. 34/57                                                                                                                                                                                                                                 
         

ATIVIDADE OBJETIVOS 

Articulação 

Projeto Educativo 
Dinamizador Destinatário Articulação 

Impacto no 

resultado  

escolar 

Data Orçamento 
Eixo 

Estrat. 

Domínio 

P.E. 

Criação da equipa do depar-

tamento no espaço TEAMS. 

 

 

Melhorar os circuitos de comunicação. A A.1.2. 

Docentes do 

departamento de 

Línguas 

Comunidade 

escolar/Educativa 

Biblioteca escolar 

Equipa PADDE 

Clarificar momen-

tos de aprendiza-

gem e avaliação 

dos discentes e 

autoformação dos 

docentes 

Ao longo do 

ano escolar 
-------------- 

Reflexão sobre as práticas 

pedagógicas e partilha de 

experiências (TPR). 

Promover momentos   de reflexão sobre 

a ação educativa em reuniões de Depar-

tamento e grupos disciplinares. 

A A.2.1. 

Docentes do 

Departamento de 

Línguas 

Comunidade 

escolar/Educativa 

Outros departa-

mentos e ciclos de 

escolaridade 

Contribuir para 

melhoria das 

aprendizagens. 

Ao longo do 

ano escolar 
-------------- 

Lanche convívio do Departa-

mento no final de cada perí-

odo escolar. 

 

Realizar, ao longo do ano, atividades 

que contribuam para melhorar os relaci-

onamentos e o bem-estar dos docentes. 

A A.2.1. 

Docentes do 

Departamento de 

Línguas 

Comunidade 

escolar/Educativa 

Docentes do 

departamento 

Criar um bom 

clima de interação 

entre docentes 

com reflexos na 

aprendizagem dos 

discentes 

Ao longo do 

ano escolar 
-------------- 

Criação de Murais Virtuais 

(Padlet e/ou Google site 

e/ou Blogue) com os traba-

lhos realizados no âmbito de 

DACs ou das disciplinas do 

Departamento (Escrita Cria-

tiva, Leituras, Dia da Língua 

Materna, Dia da Francofonia, 

...) para partilhar na página 

do agrupamento 

-Partilhar eventos, informação e boas 

práticas de ensino aprendizagem, con-

ducentes à melhoria do ensi-

no/aprendizagem;  

-Fazer o marketing do AE nas redes 

sociais para promover o diálogo com os 

EE. 

 

 

A A.2.2. 

Docentes do 

departamento de 

Línguas  

Discentes 

Comunidade 

escolar/Educativa 

Equipa PADDE 

Biblioteca esco-

lar/Educativa 

Comunidade 

Educativa 

APEETM 

Parcerias externas 

Promover aprendi-

zagens múlti-

plas/diferenciadas 

e desenvolver 

competências 

transversais ao 

currículo. 

Ao longo do 

ano escolar 
-------------- 

A Hora da Leitura na Rádio 

Escolar: leitura de excertos 

de obras programáticas. 

Dinamizar a língua portuguesa e compe-

tências de comunicação para promover 

um ambiente escolar socialmente aco-

lhedor, inclusivo e acolhedor. 

A A.2.3. 

Docentes Depar-

tamento de Lín-

guas 
Discentes 

Comunidade 

escolar /Educativa 

Docentes do 

departamento 

Biblioteca escolar 

Desenvolver com-

petências de 

comunicação 

verbal e melhores 

aprendizagens 

Ao longo do 

ano escolar 
-------------- 
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ATIVIDADE OBJETIVOS 

Articulação 

Projeto Educativo 
Dinamizador Destinatário Articulação 

Impacto no 

resultado  

escolar 

Data Orçamento 
Eixo 

Estrat. 

Domínio 

P.E. 

Dinamização de atividades 

no âmbito dos projetos de 

solidariedade do Agrupamen-

to (Projeto Ajudar; Cabaz de 

Natal) em articulação com a 

ENEC (recolha/doação de 

bens; sessões de representa-

ção teatral intergeracional e 

convívio on-line e presenci-

al). 

Garantir um ambiente de solidariedade e 

cidadania no percurso escolar dos alu-

nos. 

A A.2.4. 

Docentes Depar-

tamento de Lín-

guas 

Discentes 
Projetos/Clubes 

Docentes e Dis-

centes 

Projeto Ajudar 

Docen-

tes/Discentes 

Outros Clubes 

Gabinete de Psico-

logia 

Comunidade 

Educativa 

APEETM 

 

Desenvolver com-

petências de 

comunicação 

verbal e melhores 

aprendizagens 

Promover aprendi-

zagens de cidada-

nia ativa 

1.ºPeríodo e 

ao longo do 

ano escolar 

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

Atividade mensal com encar-

regados de educação - parti-

lha de uma aula temática em 

turma selecionada e a variar 

ao longo do ano letivo 

Promover o envolvimento dos encarre-

gados de educação na vivência de tem-

pos letivos e troca de experiências e 

saberes. 

A A.3. 

Docentes Depar-
tamento de Lín-

guas 

 Discentes 

Comunidade 

escolar/Educativa 

OGA 

Diretores de turma 

Encarregados de 

Educação 

Comunidade 

Educativa 

Envolver os pais e 

EE no processo de 

Ensino-

Aprendizagens 

para um apoio e 

mais eficaz dos 

discentes 

Ao longo do 

ano escolar 
-------------- 

Dinamização de um Projeto 

eTwinning 

Participar em Projetos europeus para 

promover a multiculturalidade e compe-

tências digitais dos alunos 

A A.4.3. 

Docentes Depar-

tamento de Lín-

guas 
Discentes 

Professora Biblio-

tecária 

Comunidade 

escolar/Educativa 

Biblioteca escolar 

Equipa do PADDE 

Enriquecer apren-

dizagens. 

Ao longo do 

ano escolar 
-------------- 

Reflexão e análise crítica dos 

resultados da avaliação e 

propostas de estratégias de 

remediação - reuniões 

-Refletir, periodicamente, sobre os 

resultados da avaliação e, quando ne-
cessário, implementar ações para a 

melhoria 

-Realizar a autoavaliação das atividades 

realizadas. 

 

B 
B.1.1. 

Coordenadora  

Docentes do 

Departamento de 

Línguas 

Docentes do 

Projeto Maia 

Olinda Braz, pro-

fessora bibliotecá-

ria 

Técnico Informáti-

co 

Equipa do PADDE 

Comunidade 

escolar/Educativa 
Equipa do PADDE 

Melhorar o proces-

so de ensinar a 

aprender; 

Desenvolver com-

petências de 

autorregulação 

das aprendiza-

gens. 

Ao longo do 

ano escolar 
-------------- 

Avaliação das atividades 

realizadas no âmbito das 

Medidas do PAE 

-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 

B B.1.1. 

Docentes do 

Projeto Maia 

Olinda Braz, pro-

fessora bibliotecá-

ria 

 

Comunidade 

Escolar/Educativa 

Equipa do PADDE 

Projeto Maia 

Professora Biblio-

tecária 

Contribuir para um 

“feedback” imedia-

to e eficaz para a 

melhoria das 

aprendizagens e 

autorregulação. 

Ao longo do 

ano escolar 
-------------- 
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ATIVIDADE OBJETIVOS 

Articulação 

Projeto Educativo 
Dinamizador Destinatário Articulação 

Impacto no 

resultado  

escolar 

Data Orçamento 
Eixo 

Estrat. 

Domínio 

P.E. 

Comunicação, no conselho 

Pedagógico, dos resultados 

da autoavaliação do Depar-

tamento de Línguas 

-Apresentar em Conselho Pedagógico 

uma análise crítica dos resultados das 

disciplinas do Departamento 

B B.1.2. 

Coordenadora de 

Departamento de 

Línguas 

Comunidade 

Escolar 

OGA 

Equipa do PADDE 

Projeto Maia 

Professora Biblio-

tecária 

 

Refletir no proces-

so de avalia-

ção/classificação 

para melhores 

resultados e al-

cance das metas 

do Agrupamento 

Trimestral -------------- 

Implementação do Projeto 

Maia na avaliação dos Proje-

tos Individuais de Leitura 

e/ou nas apresentações 

orais e/ou da compreensão 

oral e escrita (PIL) 

-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 aprendi-

zagens 

B B.2.2. 

Docentes do 

Projeto Maia 
Olinda Braz, pro-

fessora bibliotecá-

ria 

Técnico Informáti-

co 

Equipa do PADDE 

Comunidade 

escolar/ educativa 

CFAE Tua e Douro 

Superior 

PIICIE 

Projeto MAIA 

 

Autorregulação e 

melhoria das 

aprendizagens.  

Ao longo do 

ano escolar 
--------------  

Monitorização das Medidas 1 

(Literacia da Leitura) e 3 

(Projeto Maia) 

-Monitorizar a implementação das Medi-

das 1 e 3, para aferir os impactos das 
mesmas e identificar os pontos fracos a 

melhorar, em articulação com a Bibliote-

ca Escolar 

B B.3.1. 

Coordenadora  

Docentes do 

Departamento de 

Línguas 

Comunidade 

escolar/ educativa 

CFAE Tua e Douro 

Superior 

PIICIE 

Projeto MAIA 

 

Autorregulação e 

melhoria das 

aprendizagens 

Ao longo do 

ano escolar 
-------------- 

Criação de um banco de RED 

no espaço da TEAMS, em 

colaboração com a Biblioteca 

Escolar, para desenvolver a 

avaliação formativa  

Promover a partilha de boas práticas e 

criação de um banco de Recurso Educa-

tivos Digitais para aumentar os momen-

tos de avaliação formativa no âmbito da 

CO em Português, Inglês e Francês 

(questionários digitais interativos, Jogos 

digitais, …) 

B B.3.3. 
Docentes do 

Departamento de 

Línguas 

Comunidade 

escolar/ educativa 

CFAE Tua e Douro 

Superior 

PIICIE 

 

Autorregulação e 

melhoria das 

aprendizagens 

Ao longo do 

ano escolar 
-------------- 

Partilha de RED adaptados às 

necessidades dos alunos com 

adaptações curriculares ou 

de LPNM 

Promover a partilha de RED adaptados 

aos alunos com NEE 
B B.3.3. 

Coordenadora 

Docentes Depar-

tamento de Lín-

guas e PLNM 

Docen-

tes/Discentes de 

PLNM 

Editoras 

Professora Biblio-
tecária 

Desenvolver as 

competências de 

leitura/escrita e 

culturais dos 

alunos de PLNM 

Ao longo do 

ano escolar 
-------------- 

Reunião periódica para análi-

se dos instrumen-

tos/recursos de avaliação às 

disciplinas do departamento 

através da leitura do feed-

back  /resultados dos alunos. 

Desenvolver no departamento uma 

cultura efetiva das práticas de avaliação 
B B.4. 

Docentes do 

departamento de 

Línguas 

 

Equipa do PADDE 

e de Monitorização 

Projeto MAIA 

CFAE Tua e Douro 

Superior 

PIICIE 

Promover melho-

res aprendizagens 

nos discentes 

Mensais -------------- 
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ATIVIDADE OBJETIVOS 

Articulação 

Projeto Educativo 
Dinamizador Destinatário Articulação 

Impacto no 

resultado  

escolar 

Data Orçamento 
Eixo 

Estrat. 

Domínio 

P.E. 

Planificação de Projetos de 

Leitura em colaboração com 

a Biblioteca Escolar. 

 
 

Promover o trabalho colaborativo entre 

os docentes do agrupamento e com a 
Biblioteca Escolar no âmbito da promo-

ção da leitura e da escrita 

C C.2.4. 

Docentes do 

Departamento de 
Línguas 

Biblioteca Escolar 

Comunidade 

Escolar/Educativa 
Biblioteca Escolar 
Equipa do PADDE 

Promover compe-

tências de pesqui-

sa digi-

tal/documental e 

de trabalho de 

projeto 

Ao longo do 

ano escolar 
-------------- 

Comemoração de efemérides 

(Dia Mundial do Autor Portu-

guês, Centenário do nasci-

mento de autores portugue-

ses,). 

Promover o trabalho colaborativo entre 

os docentes do agrupamento e com a 
Biblioteca Escolar no âmbito da promo-

ção da leitura e da escrita 

C C.2.4. 

Docentes do 

departamento de 

Línguas 

Discentes 

Bibliotecária 

Comunidade 

escolar/educativa 
Comunidade 
escolar/educativa 

Enriquecer as 

aprendizagens e a 

cultura Portuguesa 

Datas divulga-

das 
-------------- 

Reuniões de planificação e 

partilha Práticas de coadju-

vação e apoio. 

Partilhar boas práticas de ensino apren-

dizagem, conducentes à melhoria da 

avaliação/autoavaliação 

C C.2.4. 

Docentes do 

departamento de 

Línguas 

 

Comunidade 

escolar/educativa 

Comunidade 

escolar/educativa 

Melhorar o de-

sempenho dos 

alunos com difi-

culdades de 

aprendizagem 

Ao longo do 

ano escolar 
-------------- 

Construção de questionários 

on-line, em Google forms, 

para autoavaliação e hetero-

avaliação dos discentes e 

atividades realizadas dentro 

e fora de aula. 

Construir de forma colaborativa questio-

nários de avaliação e autoavaliação para 

promover a melhoria das aprendizagens 

e o sucesso educativo. 

C C.2.4. 

Professora Biblio-

tecária 

Docentes do 

departamento de 

Línguas 

 

Comunidade 

escolar/educativa 

Biblioteca Escolar 

Equipa do PADDE 

Projeto Maia 

Promover melho-

res aprendizagens 

através do “Feed-

back” e autorregu-

lação das aprendi-

zagens 

Trimestral -------------- 

Sessões de aprendizagem 

ativa com recurso aos manu-

ais e a recursos digitais em 

linha. 

Desenvolver metodologias mais ativas 

centradas no aluno, e a realização de 

projetos transversais. 

D D.1.1. 
Docentes 

Discentes 

 

Docentes 

Discentes 

 

Toda a comunida-

de esco-

lar/Educativa 

Plataformas virtu-

ais 

Editoras 

Promover melho-

res aprendizagens 

e competências 

transversais 

Ao longo do 

ano 
-------------- 

Encontros/parcerias socio-

culturais com instituições 

locais e fronteiriças 

Promover o desenvolvimento das AE 

através de atividades realizadas fora da 

sala de aulas 

D D.1.6. Docentes 
Toda a comunida-

de 

Entidades parcei-

ras 

Desenvolver 

aprendizagens 

diferenciadas fora 

da sala de aula 

Ao longo do 

ano 
-------------- 
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ATIVIDADE OBJETIVOS 

Articulação 

Projeto Educativo 
Dinamizador Destinatário Articulação 

Impacto no 

resultado  

escolar 

Data Orçamento 
Eixo 

Estrat. 

Domínio 

P.E. 

 

EXPOSIÇÃO DE TRABALHOS 

 

Divulgar o trabalho artístico desenvolvi-

do pelos alunos; 

Ser sensível ao valor estético de diferen-

tes formas de expressão visual. 

A A.2 EVT/EV 
Comunidade 

Escolar 
-------------- 

Os alunos perce-

bem o valor esté-

tico das experi-

mentações e 

criações a partir 

de intencionalida-

des artísticas e 

tecnológicas, 

mobilizando técni-

cas e recursos de 

acordo com dife-

rentes finalidades 

e contextos socio-

culturais 

Ao longo do 

ano. 
-------------- 

Participação nos espetáculos 

e oficinas do Serviço  

Educativo da Casa da Música 

para a temporada 

2021/2022 

Desenvolver projetos com diversas 

comunidades, tendo como objetivos a 

criação musical e o gosto pela música. 

A A.4. 
Professor de Ed. 

Musical 
Alunos do 2º ciclo 

Ed. para a cidada-

nia. 

 

Conhecer contex-

tos educacionais 

diferentes, promo-

vendo a possibili-

dade de progres-

são escolar em 

educação artística 

Durante todo 

o ano letivo 

2021/2022 

A 

determinar 

 

Participação no programa 

educativo da OJM  

(Orquestra de Jazz de  

Matosinhos) 

 

 

Desenvolver projetos com diversas 

comunidades, tendo como objetivos a 

criação musical e o gosto pela música. 

 

A A.4. 
Professor de Ed. 

Musical 
Alunos do 2º Ciclo -------------- 

Conhecer contex-

tos educacionais 

diferentes, promo-

vendo a possibili-

dade de progres-

são escolar em 

educação artística 

Durante todo 

o ano letivo 

2021/2022 

 

A  

determinar 

 

Visitas pontuais ao  

Património Histórico e local 

de Torre de Moncorvo. 

 

 

 

-Incutir nos alunos, o gosto pela História 

local. 
 

-Desenvolver o espírito de grupo e 

partilhar momentos de lazer, conví-vio e 

interajuda entre os pares. 

 

-Alargar as expectativas e os conhe-

cimentos dos alunos, conhecendo e 

comparando novas realidades. 

A 

B 

D 

 

A3 

B3 

D3 

 
 

Professores de 

Educação Especial 

Alunos de Educa-

ção Especial 

 

Diretores de  

Turma/Professores 

Titulares de Turma 

 

 

-Experienciar 

novas vivências; 

 

-Adquirir compe-

tências sociais 

(saber ser, estar, 

respeitar e ouvir). 

 

Ao longo do 

ano 

-------------- 
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ATIVIDADE OBJETIVOS 

Articulação 

Projeto Educativo 
Dinamizador Destinatário Articulação 

Impacto no 

resultado  

escolar 

Data Orçamento 
Eixo 

Estrat. 

Domínio 

P.E. 

 

O Cantinho da Filosofia 

 

 

-Desenvolver o pensamento crítico face 

a determinadas temáticas. 

-Desenvolver novas ideias e soluções, de 

forma imaginativa e inovadora, como 

resultado da interação com outros ou da 

reflexão pessoal, aplicando-as a diferen-

tes contextos e áreas de aprendizagem. 

- Convocar diferentes conhecimentos, de 

matriz científica e humanística, utilizan-

do diferentes metodologias e ferramen-

tas para pensar criticamente. 

A A1 Grupo de Filosofia 
Comunidade 

escolar /educativa 
-------------- --------------------- Todo o ano ------------- 

-Elaboração de artigos para 

o  “Anuário do Agrupamen-

to”, sobre as  atividades 

desenvolvidas em articulação 

com os vários Departamen-

tos e Projetos 

Divulgar atividades desenvolvidas para 

afirmar o sentido de pertença e de 

identificação da comunidade com a 

escola. 

 

Partilhar boas práticas 

A A.1 
Professora Biblio-

tecária 

Comunidade 

escolar/educativa 

 

Museu do Ferro,…. 
--------------------- 

Ao longo do 

ano 
-------------- 

Criação colaborativa de um 
banco de RED para apoiar as 

várias disciplinas  

Promover o uso da plataforma TEAMS na 

partilha e utilização de Recursos Educa-

tivos Digitais em sala de aula ou de 

forma autónoma para melhorar as 

aprendizagens . 

Criar e adotar uma “política de desen-

volvimento Documental” do Agrupamen-

to com orientações e critérios de quali-

dade comuns. 

Partilhar, em média, todas as semanas, 
um RED de apoio ao currículo e aos 

projetos. 

A A.1 

Equipa da Bibliote-

ca Escolar 
Equipa multidisci-

plinar do PADDE 

 

Comunidade 

escolar/educativa 
Microsoft Teams 

Promoção do 

trabalho colabora-

tivo e do desen-

volvimento digital 

Ao longo do 
ano 

( Ver ação ) 

Aquisição do 

Plano Biblio-

tecas Esco-

lares da 

Escola Virtu-

al  

Preço sob 

consulta 

Cerca de 
100 euros 

Sessões de formação infor-

mal sobre ferramentas digi-

tais  

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,…) 

A A.1 

Professora Biblio-

tecária 

Equipa multidisci-

plinar do PADDE 

Mentores 

Docentes PADDE 

Promoção de 

práticas de avalia-

ção com as ferra-

mentas digitais e 

do sucesso educa-

tivo 

 

Ao longo do 

ano 
0 

Reflexão sobre as práticas 

pedagógicas e partilha de 
experiências 

Promover momentos de reflexão sobre a 

ação educativa em reuniões de Depar-

tamento e Conselho Pedagógico. 

 

A A.2. 
Professora Biblio-

tecária 
Docentes 

Departamento 

Conselho Pedagó-

gico 

Conselho de DT 

Promoção do 

sucesso educativo 

Promoção do 
desenvolvimento 

digital 

Ao longo do 

ano nas reuni-

ões de Depar-

tamento e 

conselho 

pedagógico 

0 
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ATIVIDADE OBJETIVOS 

Articulação 

Projeto Educativo 
Dinamizador Destinatário Articulação 

Impacto no 

resultado  

escolar 

Data Orçamento 
Eixo 

Estrat. 

Domínio 

P.E. 

Partilha de boas práticas 

(nas reuniões e nos espaços 

digitais do AE) 

 

 

 

Promover a divulgação e replicação de 

boas práticas educativas, em especial no 

âmbito do desenvolvimento digital (RED, 

Ferramentas digitais, Cenários de 
aprendizagem inovadores, …). 

A A.2. 

Professora Biblio-

tecária 

Equipa multidisci-

plinar do PADDE 

Administradores 

da página do AE 

Comunidade 

escolar/educativa 

DGE 

PNL 

RBE 

CFAE Tua e Douro 

Superior 

Outros 

Promoção do 

trabalho colabora-

tivo 

Promoção do 

desenvolvimento 

digital 

Ao longo do 

ano 
0 

Divulgação dos trabalhos 

realizados no blogue e pági-
na Facebook da biblioteca 

-Fazer o marketing da Biblioteca e do AE 

nas redes sociais para promover o diálo-

go com os EE 

- Partilhar boas práticas no âmbito da 

promoção da leitura, escrita e utilização 

criativa das ferramentas digitais 

A A.2. 
Equipa da Bibliote-

ca Escolar 

Comunidade 

educativa 
 

Associação de Pais 

e E.E de Torre de 
Moncorvo 

Promoção da 

leitura, da escrita, 

da criatividade e 

das competências 

digitais 

Promoção da 

participação dos 

EE no processo de 

ensi-

no/aprendizagem 

Ao longo do 

ano 
0 

Apoio à criação de  Murais  
Virtuais (Padlet e/ou Google 

site e/ou Blogue) com os 

trabalhos realizados no âm-

bito de DACs ou das discipli-

nas do Departamento (Escri-

ta Criativa, Leituras, Dia da 

Língua Materna, Dia da Fran-

cofonia,  ...) para partilhar na 

página do agrupamento ou 

no blogue da Biblioteca 

-Partilhar eventos, informação e boas 

práticas de ensino aprendizagem, con-

ducentes à melhoria do ensi-

no/aprendizagem  

-Fazer o marketing do AE nas redes 
sociais para promover o diálogo com os 

EE 

 

A A.2 
Professora Biblio-

tecária 

Comunidade 

educativa 

 

Comunidade 

educativa 

APEE de TM 
Parcerias externas 

Promoção das 

competências 

digitais 

Promoção da 

escrita e da criati-

vidade 

Aumento de DACs 

Melhoria da ima-

gem do AE 

Ao longo do 

ano 
0 

Apoio aos projetos de inclu-

são multicultural em articu-

lação com a ENEC e outras 

disciplinas 

- Promover a utilização de ferramentas 

digitais na realização de trabalhos diver-

sificados que promovam a multicultura-

lidade e a cidadania 

-Divulgar trabalhos de alunos nos espa-

ços da biblioteca  

A A.2 
Equipa da Bibliote-

ca Escolar 

Comunidade 

escolar/educativa 
Discentes das 

disciplinas do 

Departamento 

Comunidade 

educativa 

Parcerias externas 

ENEC 

Promoção da 

inclusão, do res-
peito pelos outros 

e do desenvolvi-

mento digital 

Ao longo do 

ano 
0 

Divulgação de RED adapta-

dos às necessidades educati-

vas 

- Promover a inclusão e o desenvolvi-

mento digital (e outro) dos alunos com 

dificuldades/necessidades específicas 

A A.2 

Equipa da Bibliote-

ca Escolar 

Equipa PADDE 

Equipa multidisci-

plinar de Apoio à 

Educação Inclusiva 

(EMAEI) 

Docentes e alunos 
do ensino especial 

RBE 

PNL 

 

Promoção da 

inclusão e do 
desenvolvimento 

digital 

Ao longo do 
ano 

0 
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ATIVIDADE OBJETIVOS 

Articulação 

Projeto Educativo 
Dinamizador Destinatário Articulação 

Impacto no 

resultado  

escolar 

Data Orçamento 
Eixo 

Estrat. 

Domínio 

P.E. 

Implementação de projetos 

de solidariedade e cidadania 
do agrupamento  

- Dar continuidade ao projeto “Estamos 

aqui”, um projeto de solidariedade 

intergeracional 

- Promover a articulação com entidades 
locais 

 

 

A 

A.2 

 

 

A.4 

Professora Biblio-

tecária 

Coordenador do 

curso profissional 

de Turismo 

SPO 

Comunidade 

Escolar/Educativa 

Lares e Institui-

ções de solidarie-

dade social 

 

Rede Social 

CLDS 

Desenvolvimento 

das competências 

sociais, digitais, de 
escrita e de criati-

vidade 

Ao longo do 

ano conforme 
a planificação 

0 

Dinamização de um projeto 

eTwinning (em construção) 

Promover a participação  em projetos 

europeus  

 de forma a promover a multiculturali-

dade e as competências digitais dos 

alunos 

A A.4 

Professora Biblio-

tecária 

Outros docentes a 
confirmar 

Alunos das turmas 

abrangidas 

Equipa eTwinning 

Comunidade 

educativa 
Parcerias externas 

Desenvolvimento 

das competências 

sociais, digitais, de 

escrita e de criati-

vidade 

Ao longo do 

ano 
0 

Aplicação do Modelo de Au-

toavaliação da Biblioteca 

Escolar (Recolha das evidên-

cias, análise crítica dos resul-

tados e elaboração do relató-

rio SWOT ) 

-Desenvolver na Biblioteca  uma cultura 

efetiva das práticas de avaliação 

- Recolher sistematicamente evidências 

dos impactos das atividades realizadas 

na aprendizagens  

- Preencher a Base de dados do sistema 

de informação da RBE 

- Fazer e analisar as estatísticas de 

utilização dos recursos da biblioteca 
 

B B.1. 

Equipa da Bibliote-

ca Escolar 

 

 

 

 

 

 

Professora Biblio-
tecária 

Comunidade 

escolar 

Sistema de Infor-

mação da RBE 

Base de Dados 

MABE 

Aferição dos pon-

tos fracos a e dos 
pontos fortes para 

prestar serviços 

mais eficazes para 

o sucesso dos 

alunos  

Ao longo do 

ano: 

Recolha das 

evidências 
Outubro e 

Junho: Preen-

chimento da 

base de dados 

Julho: submis-

são do relató-

rio 

0 

Apoio à implementação do 

Projeto Maia na avaliação 

dos Projetos Individuais de  

Leitura e/ou nas apresenta-

ções orais e/ou da compre-

ensão oral e escrita 

-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 aprendi-

zagens 

B B.2 

Docentes do 

Projeto Maia 

Professora biblio-

tecária 

Técnico Informáti-
co 

Equipa do PADDE 

Comunidade 

educativa 

Projeto MAIA 

CFAE Tua e Douro 

Superior 

PIICIE 

Melhoria do feed-

back para promo-

ver mais e melho-

res aprendizagens 

Ao longo do 

ano 

(Ver ação do 

PADDE) 

0 

Monitorização das Medidas 1 

(Literacia da Leitura) e  

3 (Projeto Maia) 

-Monitorizar a implementação das Medi-

das 1  e 3, para aferir os impactos das 

mesmas  e identificar  os pontos fracos a 

melhorar, em articulação com a Bibliote-

ca Escolar 

B B.3 

Equipa da Bibliote-

ca Escolar 

Coordenadora do 

Departamento 
Coordenadora do 

1.º ciclo 

Conselho Pedagó-

gico 

 

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

Melhoria dos 

serviços do AE 

para promover o 
sucesso 

No final de 

cada período 
0 

Criação de um banco de RED 

no espaço da TEAMS, em 

colaboração com os vários 

Departamentos, para desen-

volver a avaliação formativa  

Promover a partilha de boas práticas e 
criação de um banco de Recurso Educa-

tivos Digitais para aumentar os momen-

tos de avaliação formativa (questioná-

rios digitais interativos, Jogos digitais, 

…) 

B B.3 

Equipa da Bibliote-
ca Escolar 

 

Docentes do 

Departamento 

Equipa do PADDE 

Comunidade 

escolar 
-------------- 

Melhoria do feed-

back para promo-

ver mais e melho-

res aprendizagens 

Ao longo do 

ano 
0 
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ATIVIDADE OBJETIVOS 

Articulação 

Projeto Educativo 
Dinamizador Destinatário Articulação 

Impacto no 

resultado  

escolar 

Data Orçamento 
Eixo 

Estrat. 

Domínio 

P.E. 

Desenvolvimento dos servi-
ços de apoio em linha da 

biblioteca (Serviços de refe-

rência) 

- 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 (videocon-

ferências, email e formulários de pedidos 

de apoio) 
 

B B.3. 

Equipa da Bibliote-

ca Escolar 

 

Mentores 

 

Comunidade 

educativa 

PIICIE 

PADDE 

Melhoria das 

aprendizagens e 

da autonomia dos 

discentes 
Melhoria do apoio 

ao currículo 

Melhoria da parti-

cipação em proje-

tos   

Aumento de DACS 

Ao longo do 

ano 
0 

Partilha de RED de avaliação 

adaptados às necessidades 

dos alunos com adaptações 

curriculares ou de LPNM 

Promover a partilha de RED adaptados 

aos alunos com NEE 
B B.3. 

Equipa da Bibliote-

ca Escolar 

Docentes de NEE 

Alunos abrangidos 

pelo Decreto-lei 

n.º 54/2028 

PADDE 

Inclusão 

Melhoria das 

aprendizagens 

Ao longo do 

ano 
0 

Apoio ao desenvolvimento 

profissional docente 

Promover a oferta de formação diversifi-

cada creditada ou informal, em especial 

no âmbito da avaliação, das metodolo-

gias ativas, do desenvolvimento digital e 

da ENEC. 

Partilhar webinares, tutoriais e outros 
recursos promotores de uma formação 

contínua. 

C C.2 

Professora biblio-

tecária (responsá-

vel pelo Plano de 

Formação do AE) 

Equipa do PADDE 

Docentes 

CFAE Tua e Douro 

Superior 

DGE 

 

Aumento da profi-
ciência digital dos 

docentes 

Melhoria das 

aprendizagens  

Aumento das 

aprendizagens 

significativas dos 

alunos 

Ao longo do 

ano 
0 

Apoio ao desenvolvimento 

profissional dos não docen-

tes 

Promover a oferta de formação diversifi-

cada  

Partilhar webinares, tutoriais e outros 

recursos promotores de uma formação 
contínua  

C C.2. 

Professora biblio-

tecária (responsá-

vel pelo Plano de 

Formação do AE) 

Não docentes 

CFAE Tua e Douro 

Superior 

PIICIE 

Aumento da profi-

ciência digital dos 

não docentes 

 

Ao longo do 

ano 
0 

- Hora do Conto com os pais 

(presencial e/ou por videoconfe-

rência) 

-Promover o envolvimento dos encarre-

gados de educação na promoção da 

leitura 

C C.2 

Equipa da Bibliote-

ca Escolar 

Departamento de 

Educação Pré-

escolar 

Docentes do 1.º 

ano 

Encarregados de 

Educação 

Alunos da educa-

ção pré-escolar e 

1.º ano 

Associação de Pais 

e EE 

Melhoria das 

competências 

leitoras e da 

criatividade 

Ao longo do 

ano 
0 
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ATIVIDADE OBJETIVOS 

Articulação 

Projeto Educativo 
Dinamizador Destinatário Articulação 

Impacto no 

resultado  

escolar 

Data Orçamento 
Eixo 

Estrat. 

Domínio 

P.E. 

 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 

-Promover o envolvimento dos encarre-

gados de educação na promoção da 

leitura e da criatividade 

- Promover o desenvolvimento da criati-
vidade e espírito crítico em articulação 

com a leitura 

- Articular com os técnicos do PIICIE a 

promoção da leitura e da criatividade 

(ateliers de arte) 

 

C C.2 

Equipa da Bibliote-

ca Escolar 

Departamento de 

Educação Pré-
escolar 

Departamento do 

1.º ciclo 

Docentes do 5.º 

ano de português 

 

Encarregados de 

Educação 
Comunidade 

Educativa 

Alunos do 1.º ciclo 

Alunos do 5.º ano 

Associação de Pais 

e EE 

PIICIE 

Melhoria das 
competências 

leitoras e da 

criatividade 

Ao longo do 

ano 
0 

O livro que li: apresentações 

orais e produção de trabalhos 

digitais sobre leituras   

Promover as competências leitoras e de 

comunicação 

Promover a criação e partilha de RED 

pelos alunos (em Portfólios digitais, no 

TEAMS ou outros) 

C C.2 

Equipa da Bibliote-

ca Escolar 

Docentes de por-

tuguês 

Alunos do 6.º ao 

12.º ano 
 

Melhoria das 

competências 

leitoras, digitais e 

da criatividade 

Ao longo do 

ano 
0 

Comemoração de efemérides 
para promover a leitura e a 

cultura (Dia Mundial do Autor 

Português, Centenário do nasci-

mento de autores portugueses,  

...) 

-Promover o trabalho colaborativo entre 
os docentes de português  e com a 

Biblioteca Escolar no âmbito da leitura e 

da escrita C C.2 

Equipa da Bibliote-
ca Escolar 

Docentes do 

Departamento de 

línguas 

 

Docentes 
Discentes 

Comunidade 

escolar/Educativa 

Departamento de 
EV 

PIICIE 

Aumento da cultu-
ra  

Ao longo do 
ano 

100 

Reuniões/sessões de planifi-

cação e partilha  

Partilhar boas práticas de ensino apren-

dizagem, conducentes à melhoria da 

avaliação/autoavaliação. 

Planificar DACs . 

 

C 
 

C.2 

Professora Biblio-

tecária 

Equipa do Padde 

Docentes 

Discentes 

Pais e/ou E. de 
Educação 

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

Aumento de DACs 

Melhoria das 

aprendizagens 

Ao longo do 

ano 
0 

Planificação de projetos de 

cidadania ativa  

Promover projetos de Cidadania ativa e 

de envolvimento no e com o meio. 

Promover projeto de articulação entre a 

leitura e a ciência. 

C C.2 

Professora Biblio-

tecária 

Docentes de cida-

dania 

Clube Ciência Viva 

Comunidade 

educativa 

Câmara, Rede 

Social, 

Clube Ciência Viva 

PIICIE 

Aumento de DACS 

Melhoria das 

aprendizagens 

Aumento de proje-

tos interventivos 

Ao longo do 

ano 
0 

Participação em outros con-

cursos nacionais relaciona-

dos com a cidadania e/ou as 

competências digitais e/ou a 

leitura 

Promover a participação em concursos e 
projetos locais ou nacionais que desen-

volvam as competências digitais, os 

valores de cidadania ou a leitura (DAC) 

Exemplos: Conta-nos uma História, 

Concurso Mediação, Concurso Contra a 

Corrupção, …). 

Desenvolver as literacias (leitura, infor-

mação e dos media). 

D D.1 

 

Equipa da Bibliote-

ca Escolar 

Docentes de todos 

os ciclos 

Educadores de 

infância 

Comunidade 

escolar/Educativa 

RBE 

DGE 

ERTE 

PIICIE 

Realização de 
DACs 

Produção de RED 

Melhoria das 

competências 

digitais 

Desenvolvimento 

da cidadania 

digital 

Ao longo do 

ano 
0 
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ATIVIDADE OBJETIVOS 

Articulação 

Projeto Educativo 
Dinamizador Destinatário Articulação 

Impacto no 

resultado  

escolar 

Data Orçamento 
Eixo 

Estrat. 

Domínio 

P.E. 

Participação no projeto “Mi-

údos a Votos” (criação de 

cartazes digitais , gravação de 

Podcasts, dramatizações, deba-

tes,...) 

Promover a criação de um DAC entre a 

Língua Portuguesa, TIC, Educação Vi-

sual, CEA e Cidadania na concretização 

do projeto. 

Promover a aprendizagem com simula-

ções (eleições). 

Desenvolver a cidadania e as competên-

cias digitais. 
Promover a leitura. 

D 
D.1. 

 

Professora Biblio-

tecária 

Docentes de 5.º e 

7.º ano 

Técnico do PIICIE 

Comunidades 
escolar 

Alunos do 5.º e 

7.º ano 

Revista Visão 
Júnior 

Rádio Miúdos 

PIICIE 

Realização de um 

DAC 

Melhoria das 

competências 
digitais 

Desenvolvimento 

da cidadania 

digital 

Melhoria das 

aprendizagens 

Ao longo do 

ano 
0 

Implementação de Cenários 

de Aprendizagem inovado-

res/ Implementação do 

Referencial Aprender Com a 

Biblioteca Escolar 

Promover a utilização de metodologias 

mais ativas centradas no aluno. 

Promover a realização de projetos trans-

versais (DAC).  

Apoiar os docentes e alunos na utiliza-
ção de ferramentas e plataformas digi-

tais para produzir e partilhar trabalhos 

e/ou RED. 

Promover o desenvolvimento da literacia 

da informação e dos media. 

D 
D.1. 
 

 

Equipa da Bibliote-

ca Escolar 

Diretores de turma 

Equipa PADDE 

Toda a comunida-

de esco-

lar/Educativa 

 

RBE 

PNL 

Ciência Viva 

PIICIE 

Aumento de DACS 

Melhoria das 

competências 

digitais 

Desenvolvimento 

da cidadania 

digital 

Melhoria das 

aprendizagens 

Ao longo do 
ano 

0 

Planificação de Projetos de 

Leitura em colaboração com 

os vários Departamentos 

 

Promover o trabalho colaborativo entre 

os docentes do agrupamento e com a 

Biblioteca Escolar no âmbito da promo-

ção da leitura e da escrita 

Promover a leitura e a sua articulação 

com outras áreas, em especial a ciência 

D 
D.1 

 

Equipa da Bibliote-

ca Escolar 

Docentes do 

Departamento 

Comunidade 

educativa 

PIICIE 

Clube Ciência Viva 

Departamentos de 

Ciências experi-

mentais 

Departamento de 
Expressões 

Aumento de DACS 

Melhoria das 

competências 

leitoras e do 

sucesso 

 

Ao longo do 

ano 

Em função 

dos projetos 

Curadoria e catalogação de 

Recursos Educativos 

Pesquisar e/ou criar RED para partilhar 

na Biblioteca Digital da Biblioteca e no 

banco de recursos do TEAMS 

Catalogar os recursos da biblioteca para 

facilitar a sua divulgação/utilização  

D D.1 

Professora Biblio-

tecária 

Equipa PADDE 

Equipa da Bibliote-

ca Escolar 

Toda a comunida-

de esco-

lar/Educativa 

PNL 

RBE 

DGE 

Outras Bibliotecas 

Escolares 

Aumento e melho-

ria do sucesso 

Ao longo do 

ano 
0 

Divulgação/planificação de 

projetos culturais  

Promover o desenvolvimento da arte, da 
cultura e da criatividade em projetos 

extracurriculares divulgados no blogue e 

na página de Facebook 

D D.2 Biblioteca Escolar 
Alunos do agru-

pamento 

Projetos culturais 

nacionais 

Desenvolvimento 

da arte, da cultura 

e da criatividade 

Ao longo do 

ano 
0 

Desenvolvimento do Plano 

Nacional de Cinema 

Promover o gosto pelo cinema, pela 

cultura e pelas artes 

Desenvolver competências de literacia 

dos media e fílmica 
 

D D.2 

Biblioteca Escolar 

Docentes da 

equipa do PNC 

Alunos do agru-

pamento 

PNC 

Plataforma de 

filmes do PNC 

Desenvolvimento 

da arte, da cultura 

e da criatividade 

Ao longo do 

ano 
0 
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ATIVIDADE OBJETIVOS 

Articulação 

Projeto Educativo 
Dinamizador Destinatário Articulação 

Impacto no 

resultado  

escolar 

Data Orçamento 
Eixo 

Estrat. 

Domínio 

P.E. 

Clube de leitores 

Promover a partilha de leituras e inter-

câmbios entre escolas/bibliotecas esco-

lares 

D D.4 Biblioteca Escolar 
Alunos do agru-

pamento 

Associação de 

alunos 

Outras Bibliotecas 

Escolares (Carra-
zeda) 

Melhoria das 

competências 

leitoras e da 

sociabilização  

Ao longo do 

ano 
0 

 

 

Orientação Escolar e Profis-

sional 

Promover o auto – conhecimento dos 

alunos; 

Consciencializar os alunos da importân-

cia do seu projeto vocacional, das suas 

expetativas e interesses vocacionais; 

Desenvolver uma maior reflexão acerca 

da importância dos interesses pessoais e 

vocacionais no processo 

de tomada de decisão; 

Promover a auto-análise dos interesses 

profissionais dos alunos; Promover o 

conhecimento dos valores profissionais e 

a sua importância no processo de toma-

da de decisão; 

Promover o conhecimento das oportuni-

dades de educação/formação 

 

 D 

 

D.2. 

 

 

D.3. 

SPO – Maria do 

Amparo Vinagre 

Alunos de 8º ano; 

9º ano; 12º ano 

 

 

Diretores de Tur-

ma 

Equipa EQAVET 

Encarregados de 

Educação 

Tomada de deci-

são consciente 

relativamente aos 

projectos vocacio-

nais. 

 

Mobilização de 

competências 

Ao longo do 

ano 
0 

 

 

Encontro com profissionais: 

partilha de experiências. 

“Decido com sentido” 

 

Desenvolver trabalho colaborativo 

Promover o comportamento pró-social 

Permitir a construção de projetos escola-

res e vocacionais conscientes. 

A A1 

Diretores de Tur-

ma 

Equipa EQAVET 

Alunos de 8º ano; 

9º ano e 12º ano 

 

Cursos Profissio-

nais 

Diretores de Tur-

ma 

Coordenadores de 

curso 

Elementos da 

Comunidade  

Profissionais de 

diferentes áreas 

Equipa EQAVET 

Tomada de deci-

são consciente 

relativamente aos 

projectos vocacio-

nais 

Ao longo do 

ano letivo 
0€ 
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  4.3 - Atividades de Enriquecimento 

 
Além das atividades propostas pelos vários Departamentos / Conselho de Docentes que também se encontram incluídas nas atividades de enriquecimento, o Agrupamento tem disponível 

outras ações que apresentam, como objetivo primordial, o desenvolvimento de atividades que visem uma articulação entre sectores de ensino, envolvendo  parcerias locais. 

 

CLUBE NATURA 

ATIVIDADE OBJETIVOS 

Articulação 

Projeto Educativo 
Dinamizador Destinatário Articulação 

Impacto no 

resultado  

escolar 

Data Orçamento 
Eixo 

Estrat. 

Domínio 

P.E. 

 

 

Recolha seletiva de certos 
tipos de resíduos 

 

Desenvolver uma educação ambiental 

ativa promovendo atitudes conducentes 

à limitação dos resíduos nomeadamente 

no âmbito da reciclagem. 

 

A. 

D. 

 

 

A.2. 

A.3. 

D.4. 

Professores dos 

grupos disciplina-

res 230 e 520  

Auxiliares da ação 

educativa  

 

 

 

Comunidade 

Escolar 

 

 

 

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

 

 

Melhoria da cons-

ciência ambiental 

 

 

 

Ao longo do 

ano 

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

 

 

 

Workshops de reciclagem 

Promover a troca de experiências entre 

elementos da comunidade escolar; 

Fomentar atitudes de cooperação. 

A. 

D. 

 

A.2. 

A.3. 

D.4. 

 

Professores dos 

grupos disciplina-

res 230 e 520  

 

 

Toda a comunida-

de escolar. 

 

 

Grupo de Educa-

ção Visual e Tec-

nológica  

 

 

Melhoria da cons-

ciência ambiental 

 

 

Setembro a 

Março 

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

 

Feira Medieval 

(Participação no desfile e 

venda de plantas e mine-

rais.) 

 

 

Educar através de práticas lúdicas. 

 

Sensibilizar para o modo de vida da 

época medieval. 

 

A. 

     D. 

 

A.2. 

A.3. 

D.4. 
 

 

Professores dos 

grupos disciplina-

res 230 e 520 

Auxiliares da ação 

educativa 

 

Toda a comunida-

de escolar. 

 

Comunidade de 

Torre de Moncor-

vo. 

 

Melhoria das 

competências de 

sociabilização 

 

 

A designar.  
-------------- 

 

Festival do solstício 

Promover a troca de experiências entre 

elementos da comunidade escolar; 

Educar através de práticas lúdicas. 

Fomentar atitudes de cooperação. 

A. 

D. 

 

 

A.2. 

A.3. 

D.4. 

Professores do 

grupo disciplinares 

230 e 520 

Auxiliares da ação 

educativa  

 

Toda a comunida-

de escolar. 

 

Grupo de Educa-

ção Visual e Tec-

nológica  

Comunidade de 

Torre de Moncorvo 

 

Melhoria das 

competências de 

sociabilização 

 

 

3ºP 
-------------- 
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PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA A SAÚDE 

(PES) 

 

ATIVIDADE 

 
OBJETIVOS 

ARTICULAÇÃO 

PROJ. EDUC. 
Dinamizador Destinatário Articulação 

Impacto no 

resultado  

escolar 

Data Orçamento 
Eixo 

Estrat. 

Domínio 

P.E. 

Comemoração do Dia Mundial 
da Alimentação 

 

 

- Promover a alimentação saudável 

- Incutir hábitos alimentares saudáveis 
- Sensibilização de toda a comunidade 

escolar para a importância de hábitos de 

vida saudável. 

 

 

A 

D 

 

A2, A3 

D4 

Equipa saúde 

escolar 

Professores do 
grupo disciplinar 

230 e 520 

Equipa BIBE 

 

 

Comunidade 

Escolar 

 

 

 

Centro de saúde 

SPO 

 

Melhoria da litera-

cia em saúde 

Melhoria dos 

hábitos alimenta-

res 

 

18 a 22 de 

outubro 

A definir 

Super Saudáveis 
- Promover a alimentação saudável 

- Incutir hábitos alimentares saudáveis 

 

A 

D 

 

A2, A3 

D3, D4 

Equipa saúde 

escolar 

Professores do 

grupo disciplinar 

110 

 Equipa BIBE 

 

Alunos 3º e 4º ano 

 

Centro de saúde 

Liga Portuguesa 

Contra o Cancro – 

NRN 

 

Melhoria da litera-

cia em saúde 

Melhoria dos 

hábitos alimenta-

res 

 

1º Período 

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

Onda Rosa 

(Exposição de “Escudos 

Saudáveis”) 

-Sensibilizar os alunos e a comunidade 

escolar para a escolha de estilos de vida 

saudáveis, visando assim a prevenção 
de cancro e a promoção de saúde. 

-Dominar capacidades nucleares de 

compreensão e de expressão nas moda-

lidades oral, escrita, visual e multimodal. 

 

A 

C 

D 

 

 

A2, A3 

C2 

D3, D4 

Equipa saúde 

escolar 

Professores do 
grupo disciplinar 

100, 110, 230 e 

520 

JPS 

 

Comunidade 

Escolar 

Centro de saúde 

Liga Portuguesa 

Contra o Cancro – 

NRN 

Dep. de Expres-

sões 

BIBE 

SPO 

 

Melhoria da litera-

cia em saúde 

Melhoria do estilo 

de vida 

Desenvolvimento 

da criatividade 

 

15  a 30 de 

outubro 

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

Comemoração do dia mun-

dial do Não Fumador 

(Escrita Criativa com o mote: 

Tu podes: escreve, previne, 

Informa!) 

- Compreender que o consumo do taba-

co tem consequências na saúde; 
- Desenvolvimento do pensamento 

crítico e criativo 

- Promoção da expressão e representa-

ção do conhecimento conduzindo a 

produtos linguísticos, científicos, musi-

cais, artísticos ou tecnológicos. 

 

A 

D 

 

A2, A3 

D3, D4 

Equipa saúde 

escolar 

Professores do 

grupo disciplinar 

230, 300, 520. 

JPS 

 

Comunidade 

Escolar 

 

Centro de Saúde/ 

Liga Portuguesa 

Contra o Cancro – 

NRN 

Dep. LÍNG. MCE e 

EXPR. 

BIBE 

SPO 

 

Melhoria da litera-

cia em saúde 

Melhoria das 

competências de 

expressão escrita 

 

17 de novem-

bro 

(Novembro a 

Maio) 
------------- 

 

Semana Saudável: 

Comemoração do Dia Mundial 

do Cancro 

 
-sensibilizar os alunos e a comunidade 

escolar para a escolha de estilos de vida 

saudáveis, visando assim a prevenção 

de cancro e a promoção de saúde. 

 

A 

C 

D 

 

A2, A3 

C2 

D3, D4 

Equipa saúde 
escolar 

Professores do 

grupo disciplinar 

230,520,330. 

JPS 

 

Comunidade 

escolar 

Centro de saúde 

Liga Portuguesa 

Contra o Cancro – 

NRN 

Dep. LÍNG. MCE 

BIBE 

SPO 

 

Melhoria da litera-

cia em saúde 

Melhoria do estilo 

de vida 

 

 

31 de janeiro 

a 4 de Feve-

reiro -------------- 
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PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA A SAÚDE 

(PES) 

 

ATIVIDADE 

 
OBJETIVOS 

ARTICULAÇÃO 

PROJ. EDUC. 
Dinamizador Destinatário Articulação 

Impacto no 

resultado  

escolar 

Data Orçamento 
Eixo 

Estrat. 

Domínio 

P.E. 

Leituras Solidárias 

- Promoção de hábitos de leitura nos 

alunos; 

-Dominar capacidades nucleares de 

compreensão e de expressão nas moda-

lidades oral, escrita, visual e multimodal. 

- Gravação de áudios de contos 
/histórias que serão disponibilizados aos 

doentes do IPO. 

 

A 

C 

D 

 

A2, A3, A4 

C2 

D3, D4 

Equipa saúde 

escolar 

Professores do 

grupo disciplinar 

230, 520, 300 

JPS 

 

 

Comunidade 

escolar 

Centro de Saúde/ 

Liga Portuguesa 

Contra o Cancro – 

NRN 

Dep. LÍNG. MCE 

BIBE 

SPO 

Melhoria das 

competências 

digitais 
Melhoria das 

competências 

leitoras e do 

sucesso 

 

 

 

 

Ao longo do 

ano. 

 

 

Semana dos afetos 

( Comemoração do Dia dos 
namorados ) 

 

- Promover a tomada de consciência da 

população juvenil para as manifesta-

ções, gravidade e impacto da violência 
nas relações de namoro, incrementando 

a intolerância face a este fenómeno;  

- Fomentar estratégias para lidar com 

situações de violência no namoro. 

-Reconhecer e evitar comportamentos 

de risco no namoro. 

 

A 

C 

D 

 

A2, A3, A4 

C2 

D3, D4 

 

Equipa saúde 

escolar 

 

 

Comunidade 

Escolar 

 

Centro de Saúde/ 

Liga Portuguesa 

Contra o Cancro – 

NRN 

Dep. LÍNG. MCE 

BIBE 

SPO 

GNR 

 

Melhoria da litera-

cia em saúde 

 

 

 

Fevereiro 
-------------- 

Comemoração do dia mundial 

sem tabaco 

( Apresentação/exposição 

dos trabalhos realizados) 

- Compreender os efeitos do consumo 

de tabaco na actividade física e no 

desempenho desportivo 

- Reconhecer/ identificar os benefícios 

de ambientes livres de fumo do tabaco 

- Promoção da expressão e representa-

ção do conhecimento conduzindo a 
produtos linguísticos, científicos, musi-

cais, artísticos ou tecnológicos. 

 

A 

C 

D 

 

A2, A3, A4 

C2 

D3, D4 

Equipa saúde 

escolar 

Professores do 

grupo disciplinar 

230 e 520 

 

 

Comunidade 

Escolar 

 

Centro de Saúde/ 

Liga Portuguesa 

Contra o Cancro – 

NRN 

Dep. LÍNG. MCE 

BIBE 

SPO 

 

Melhoria da litera-

cia em saúde e 

digital 

 

 

30 de Maio 

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

 

Formação Suporte Básico de 

Vida 

 

- Aplicar medidas de suporte básico de 

vida; 

-Reconhecer a importância da cadeia de 

sobrevivência. 

 

A 

C 

D 

A2, A3, A4 

C2 

D3, D4 

 

Equipa saúde 

escolar 

 

Alunos 9º ano 

Centro de Saúde Melhoria da litera-

cia em saúde 

 

3º Período 

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

 

- SOL Atividade de esclare-

cimento/sensibilização sobre 

os cuidados a ter com a Pele 

(ou outras sugestões da 

escola/alunos) 

 

- Campanha informativa para prevenir 

comportamentos de risco face à 

exposição solar. 

- Alertar para os perigos de uma 
exposição prolongada ao sol; 

- Sensibilizar para um comportamento 

mais seguro nas praias, jardins, 

parques, piscinas e outras áreas de 

recreio.  

 

 

  

 

Equipa saúde 

escolar 

JPS 

 

 

Comunidade 

Escolar 

 

Centro de Saúde/ 

Liga Portuguesa 

Contra o Cancro – 

NRN 

Dep. LÍNG. MCE 

BIBE 

SPO 

 

Melhoria da litera-

cia em saúde 

 

3º Período 

-------------- 
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NOTA: A equipa do Centro de Saúde em colaboração com os professores coordenadores da saúde escolar e com os professores titulares de turma/ diretores de turma, desenvolverá, ao longo 

do ano letivo, os seguintes projetos: 

 

 

 PRÉ- ESCOLAR: 

 

• Trás Montes de Saúde ( turmas a definir) 

 

 1º CICLO: 

 PRESSE - será implementado em todas as turmas. 

 

 

 

 2º CICLO: 

 PRESSE - será implementado em todas as turmas.  

 Programa de Desenvolvimento de Competências Sócio-Emocionais ( turma a definir) 

 

 

 3º Ciclo:  

 PRESSE - será implementado em todas as turmas.  

 

 

 Secundário:  

 PRESSE - será implementado em algumas turmas 

 Programa Jovens Promotores de Saúde (JPS)- LPCC- alunos 10º Ano 

 

Obs.- A comemoração de efemérides ( a definir), pode ser transversal a todos os ciclos de ensino e com 

a colaboração de outros parceiros (GNR, CLDS,…) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Plano Anual de Atividades____________________________________________________Ano Letivo 2021/2022 

________________________________________________________________________ 
Agrupamento de Escolas Dr. Ramiro Salgado                              Pg. 50/57                                                                                                                                                                                                                                 
         

SERVIÇOS DE PSICOLOGIA E ORIENTAÇÃO (SPO) 

 
ATIVIDADE 

 
OBJETIVOS 

ARTICULAÇÃO 
PROJ. EDUC. 

DINAMIZADOR DESTINATÁRIO ARTICULAÇÃO 
IMPACTO NO 
RESULTADO 

ESCOLAR 
DATA Orçamento 

Eixo  
Estrat. 

Domínio 
P.E. 

 

Orientação Escolar e 

Profissional 

 

 

Promover o auto – conheci-

mento dos  alunos; 

Consciencializar os alunos da 

importância do seu projeto 

vocacional, das suas expetati-

vas e interesses 

vocacionais; 

Desenvolver uma maior refle-

xão acerca da importância dos 

interesses pessoais e vocacio-

nais no processo 

de tomada de decisão; 

Promover a auto-análise dos 

interesses profissionais dos 

alunos; Promover o conheci-

mento dos valores profissio-

nais e a sua importância no 

processo de tomada de deci-

são; 

Promover o conhecimento das 

oportunidades de educa-

ção/formação 

 

D 

 

D 2.2 
SPO – Maria do 

Amparo Vinagre 

Alunos de 8º ano; 

9º ano; 12º ano 

 

 

Diretores de Turma 

Equipa EQAVET 

Encarregados de 

Educação 

Tomada de decisão 

consciente relati-

vamente aos pro-

jectos vocacionais. 

 

Mobilização de 

competências 

Alunos de 

12º ano 

curso pro-

fissional 

0€ 

 

 

Encontro com profissio-

nais: partilha de  

experiências. 

“Decido com sentido” 

 

 

 

 

 

 

 

Desenvolver trabalho colabo-

rativo 

Promover o comportamento 

pró-social 

Permitir a construção de 

projetos escolares e vocacio-

nais conscientes. 

Promover o conhecimento das 

profissões e áreas afins. 

 

 

 

 

 

D D 2.2 
SPO- Maria do 

Amparo Vinagre 

Alunos de 8º ano; 

9º ano e 12º ano 

 

Cursos Profissionais 

Diretores de Turma 

Coordenadores de 

curso 

Elementos da 

Comunidade  

 

Profissionais de 

diferentes áreas 

 

Equipa EQAVET 

Técnica de Empre-

endedorismo e 

Inovação (Catarina 

Soares) 

Tomada de decisão 

consciente relati-

vamente aos pro-

jectos vocacionais 

Ao longo do 

ano letivo 
0€ 
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SERVIÇOS DE PSICOLOGIA E ORIENTAÇÃO (SPO) 

 
ATIVIDADE 

 
OBJETIVOS 

ARTICULAÇÃO 
PROJ. EDUC. 

DINAMIZADOR DESTINATÁRIO ARTICULAÇÃO 
IMPACTO NO 
RESULTADO 

ESCOLAR 
DATA Orçamento 

Eixo  
Estrat. 

Domínio 
P.E. 

 

DECORAÇÃO –  

Decoração dos  

espaços/Open Day1 

 

Partilhar momentos lúdicos e 

de bem-estar com os alunos 

Promover a criatividade 

Desenvolver o sentimento de 

pertença. 

A A 1.1 

SPO-Amparo 

Vinagre 

 

Alunos de 5º ano 

Diretores de Turma 

Elementos da 

Comunidade 

Promover o bem 

estar psicológico 

dos alunos 

 

Promover a criati-

vidade 

Fevereiro 

2021 
0€ 

 

Semana dos Afetos 

Partilhar momentos criativos, 

lúdicos e de bem-estar com os 

alunos. 

Valorização pessoal e reconhe-

cimento social das competên-

cias dos alunos. 

Promover o comportamento 

pró-social; 

Desenvolver o sentimento de 

pertença e o bem estar dos 

alunos. 

A A1.1 

 

SPO 

 Amparo Vinagre; 

 

 

Alunos de 6º ano 

Diretores de Tur-

ma; 

Psicóloga PIICIE 

 

Biblioteca Escolar 

 

Escola Municipal 

Sabor Artes de 

Torre de Moncorvo 

Promover o bem 

estar psicológico 

dos alunos  

 

 

Fevereiro 

2022 
0€ 

Fórum Open School: 

Mundo das profissões 

 

Incentivar os alunos dos 

cursos profissionais a partici-

par nas actividades programa-

das. 

Promover a socialização entre 

alunos de diferentes Turmas. 

 

Permitir a construção de 

projetos escolares e vocacio-

nais conscientes. 

Permitir aos alunos do 9.º 

ano, curso de educação e 

formação e cursos profissio-

nais o contacto com diferentes 

realidades profissionais. 

 

D D 2.2 

SPO - Amparo 

Vinagre; 

 

 

 

 

Comunidade Esco-

lar: 

Alunos de 8º e 9º 

anos, cursos Profis-

sionais e secundário. 

 

 

Camara Municipal 

de Torre de Mon-

corvo; 

ACIM 

Associação de 

Desenvolvimento 

do Douro Superior 

Museu do Ferro 

Escola Municipal 

Sabor Artes de 

Torre de Moncorvo 

Junta de Freguesia 

de Torre de Mon-

corvo 

Outros Profissio-

nais da Comunida-

de   (área de 

saúde)  

Rede Social 

Cáritas   

Encarregados de 

Educação,  

Mobilização de 

competências dos 

alunos e professo-

res. 

 

 

Segundo 

Período 
0€ 
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SERVIÇOS DE PSICOLOGIA E ORIENTAÇÃO (SPO) 

 
ATIVIDADE 

 
OBJETIVOS 

ARTICULAÇÃO 
PROJ. EDUC. 

DINAMIZADOR DESTINATÁRIO ARTICULAÇÃO 
IMPACTO NO 
RESULTADO 

ESCOLAR 
DATA Orçamento 

Eixo  
Estrat. 

Domínio 
P.E. 

Técnica de Empre-

endedorismo e 

Inovação (Catarina 

Soares) 

Diretores de Tur-

ma; 

 

Equipa EQAVET        

“Workshop” / Sessão 

de esclarecimento – 

Centro de Emprego de 

Torre de Moncorvo  

(Estágios Profissionais). 

 

Desocultar competências e 

interesses profissionais dos 

alunos. 

Permitir a construção de 

projetos escolares e profissio-

nais conscientes. 

Procura ativa de emprego 

Informar os alunos das ofertas 

de emprego e estágios profis-

sionais  

D D 2.2 

SPO - Amparo 

Vinagre; 

 

Alunos de 12º ano 

Cursos Profissionais 

Centro de Emprego 

de Torre de Mon-

corvo 

Equipa EQAVET 

Diretores de Turma 

Coordenadores de 

Curso 

Mobilização de 

competências dos 

alunos. 

 

Tomada de decisão 

consciente relati-

vamente ás esco-

lhas escolares e 

profissionais 

3º Período 0€ 

 

 

 

Visitas de Estudo  

Virtuais 

 

 

(a programar com direto-

res de turma em Setem-

bro) 

 

Permitir a construção de 

projetos escolares e profissio-

nais conscientes. 

Conhecer a realidade das 

atividades económicas; 

Promover o relacionamento 

interpessoal; 

Desocultar competências e 

interesses profissionais dos 

alunos. 

D 
D 2.2 

 

 

SPO 

Diretores de Turma 

SPO  

 

Alunos dos cursos 

profissionais 

Equipa EQAVET 

Diretores de Turma 

Coordenadores de 

Curso 

Equipa EQAVET 

 

Aumentar o conhe-

cimento das profis-

sões e do mercado 

de trabalho. 

 

 Como criar empre-

go. 

A realizar 

ao longo do 

ano letivo 

0€ 

 

Dreamshaper 

(Plataforma de criação 

de um modelo de negó-

cio) 

 

Orientar os alunos na recolha 

e selecção da informação 

necessária à realização do 

Projeto. 

Promoção de atitudes e com-

portamentos proactivos, que 

visam desenvolver a criativi-

dade. 

Promover a dinamização de 

projectos transversais no 

D 
D.1.1 

 

Coordenadores de 

Curso 

Equipa EQAVET 

Técnica de Empre-

endedorismo e 

Inovação (Catarina 

Soares) 

SPO 

Alunos do curso 

profissional de 12º 

ano 

Equipa da  

Dreamshaper 

Promover o Suces-

so escolar 

Ao longo do 

ano letivo 
---------------- 
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SERVIÇOS DE PSICOLOGIA E ORIENTAÇÃO (SPO) 

 
ATIVIDADE 

 
OBJETIVOS 

ARTICULAÇÃO 
PROJ. EDUC. 

DINAMIZADOR DESTINATÁRIO ARTICULAÇÃO 
IMPACTO NO 
RESULTADO 

ESCOLAR 
DATA Orçamento 

Eixo  
Estrat. 

Domínio 
P.E. 

âmbito da cidadania (empre-

endedorismo/ criação de um 

modelo de negócio) na plata-

forma digital Dreamshaper. 

 

Ser Empreendedor 

 

 

Apoiar e orientar os alunos na 

criação de um negócio; 

 

Promover a autonomia, a 

criatividade e a proatividade. 

D 
D 1.1 

 

Técnica de Empre-

endedorismo e 

Inovação (Catarina 

Soares) 

SPO 

Alunos de 12º ano 

curso profissional 
PIICIE 

Promover o Suces-

so escolar 

 

Promover a auto-

nomia dos alunos 

3º período 0€ 

 

Projeto Ajudar 

" estamos @qui" 

 

 
 

 

Desenvolver a consciência e  

responsabilidade pelos outros;  

Recolher e selecionar informa-

ção; 

 

Desenvolver atitudes de parti-

lha/solidariedade perante 

indivíduos/grupos desfavoreci-

dos; 

 

Aplicar conhecimen-

tos/competências de interaju-

da em situações reais; 

 

Experimentar atitudes de 

responsabilidade, cooperação 

e solidariedade; 

 

Desenvolver o trabalho cola-

borativo 

 

Promover o apoio e a solidari-

edade intergeracional 

 

Desenvolver projectos que 

promovam as competências de 

leitura e da escrita e o conhe-

cimento da cultura local. 

D D 1.2 

Delfina Pereira 

Olinda Braz 

Filomena Abrantes 

José Matos 

Maria do Amparo 

Vinagre 

Alunos de 12º ano 

curso profissional 
Rede Social  

Promover o Suces-

so escolar 

 

 

Alunos de 

12º ano 

curso pro-

fissional 

0€ 
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5. Avaliação  

 
 

A Avaliação do Plano Anual de Atividades é essencialmente formativa e funciona 

como parte diagnóstica do próximo ano.  

 

Para uniformizar, serão utilizadas fichas de avaliação de atividades, preenchidas 

pelas diferentes estruturas do Agrupamento, que direta ou indiretamente nelas 

participaram e contribuíram para a execução dos objetivos propostos no Projeto 

Educativo. 

 

Em consonância com as fichas preenchidas e através da observação direta e 

acompanhamento das diferentes atividades, será elaborado o relatório final pela Direção 

Executiva, que o submeterá à apreciação do Conselho Geral. 

 

 

 

 

 
Documento elaborado pelo Conselho Pedagógico, para o ano letivo 2021/2022. 

 

 

Aprovado em reunião do Conselho Pedagógico, em ____ de julho de 2021 

 

 

Aprovado em reunião do Conselho Geral, em ______ de ______________ de 20______ 
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