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Enquadramento 

 

Dada a dimensão do Agrupamento, a elaboração do Plano Anual de Atividades (PAA) é, 

sobretudo, um exercício de definição global e genérica das principais atividades a desenvolver 

ao longo do ano letivo. Este exercício é promotor da articulação interdisciplinar e 

interdepartamental uma vez que, do modelo de elaboração e da simples consulta do PAA, 

resulta a identificação de potenciais sinergias e consequente melhoria da gestão dos recursos 

disponíveis, para além dos ganhos pedagógicos associados. 

O PAA continuará a ser um dos mais importantes instrumentos de gestão e uma ferramenta de 

operacionalização e concretização de grande parte das metas e objetivos delineados pelo 

Projeto Educativo. O tema aglutinador escolhido vem na linha dos anos anteriores. Temos 

colocado o foco na realidade local, apelando à história, à tradição e à recuperação de traços 

identitários da comunidade local. Propusemos, no passado ano letivo, um estímulo à 

participação ativa na comunidade e na sociedade em geral através do exercício de uma 

cidadania plena, baseado no reconhecimento de que cada cidadão tem um papel importante a 

desempenhar no seio da comunidade em que se insere. Dada a amplitude do tema e a sua 

extrema importância, decidimos estende-lo para o ano letivo 2018/19.  

Este Plano é também, e cada vez mais, um importante instrumento de gestão racional das 

verbas disponíveis em que, por um lado, há que potencializar e canalizar estrategicamente as 

verbas cada vez mais escassas disponíveis através do Orçamento do Agrupamento e, por outro, 

identificar fontes de financiamento que permitam o desenvolvimento de projetos com base em 

candidaturas específicas. 

O PAA e o correspondente relatório são também instrumentos de prestação de contas e, 

sobretudo, de partilha com toda a comunidade educativa daquele que é o trabalho (rico e 

diversificado) desenvolvido ao longo de cada ano letivo. 

Nesta medida, temos vindo a procurar aperfeiçoar a componente orçamental do PAA, exigindo-

se dos promotores um esforço de orçamentação antecipada das respetivas atividades ainda que, 
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em muitos casos, se trate de mera estimativa. Manter-se-á o princípio de que a aprovação das 

atividades não corresponde necessariamente à aprovação do respetivo orçamento, embora uma 

má orçamentação possa comprometer a viabilidade da atividade por indisponibilidade de verbas. 

Tal como no passado, o PAA terá, desde já, a sua forma final. O vasto leque de atividades que 

habitualmente o integram, e que vão sendo desenhadas ao longo do ano, não serão “o Plano” 

mas antes a forma de o concretizar. Porém, todas as iniciativas/atividades estruturantes serão 

desde já previstas e devidamente orçamentadas.  

Constituirão anexo ao PAA as atividades carregadas na plataforma GARE ao longo do ano. As 

atividades específicas das Bibliotecas Escolares desenvolver-se-ão com base no respetivo Plano 

de Atividades, embora as de maior envergadura constem do presente Plano. As atividades no 

âmbito da Educação Para a Saúde e as Atividades de Enriquecimento Curricular, constam, de 

igual forma, de projetos específicos.  
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Tema aglutinador 

 

 

 

“Cidadania”   
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Finalidades 
 

1. Melhorar os padrões de qualidade dos processos pedagógicos e do serviço educativo 

prestado à comunidade, reforçando a exigência o rigor e a disciplina 

2. Reforçar o papel social e socializante da escola através da criação de oportunidades 

para todos 

3. Prosseguir o esforço de unidade do Agrupamento de Escolas, envolvendo toda a 

comunidade 

4. Proporcionar aos alunos experiências diversificadas e geradoras de dinâmicas internas 

5. Promover a imagem do Agrupamento junto das famílias e da Comunidade 
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Objetivos estratégicos 

 

A1. Melhorar os resultados escolares 

B1. Criar um bom clima de escola 

C1. Assegurar a qualidade e diversidade do complemento curricular 

D1. Promover a leitura como pilar essencial do conhecimento e da literacia 

E1. Dar visibilidade ao trabalho desenvolvido pelos alunos/formandos 

 

A2. Descentralizar a atividade formativa do Agrupamento  

B2. Promover abordagens alternativas ao currículo tradicional 

C2. Divulgar a oferta formativa junto das empresas locais e regionais 

D2. Criar oportunidades de sucesso para todos os alunos 

E 2. Organizar jornadas de discussão e reflexão de temáticas diversas 

 

A3. Colocar as novas tecnologias ao serviço dos mecanismos de comunicação horizontal e 

vertical, necessários ao reforço da coesão da Organização 

B3. Criar momentos de reflexão e articulação vertical 

C3. Promover atividades na escola e pela escola com a participação dos Encarregados de 

Educação 

D3. Promover projetos/atividades integradores dos vários níveis de ensino 

E3. Promover na comunidade educativa sentimentos de pertença e “espírito de Agrupamento” 

 

A4. Promover, dinamizar e participar em Projetos internos, nacionais e internacionais 

B4. Realizar visitas, exposições e semanas temáticas 

C4. Sensibilizar os alunos para a importância do conhecimento, da formação e da qualificação 

D4. Desenvolver atividades de complemento curricular diversificadas 

E4. Valorizar pedagogicamente as datas comemorativos 
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A5. Divulgar as atividades e outras iniciativas 

B5. Estabelecer parcerias e protocolos de cooperação 

C5. Divulgar a oferta formativa escolar, profissional e de valorização de ativos 

D5. Desenvolver atividades abertas à comunidade 

E5. Participar ativamente em iniciativas locais e regionais 
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Metas 

 

1. Participação de pelo menos 25% dos docentes do Agrupamento na Folha 

Informativa e nos órgãos locais/regionais de comunicação social   

 

2. Envolver pelo menos 50% dos alunos de cada turma em projetos e 

atividades de complemento curricular 

 

3. Suplantar a média nacional nas disciplinas com avaliação externa 

 

4. Desenvolver pelo menos 3 projetos de parceria entre níveis de ensino 

 

5. Participar em projetos/concursos nacionais, em pelo menos 4 áreas 

diferentes por ano (sendo uma delas o empreendedorismo / inovação) 

 
6. Participação em pelo menos 2 projetos nacionais ou internacionais não 

contemplados no ano anterior 
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Organização do Plano Anual de Atividades 
 

As atividades a desenvolver no âmbito do PAA serão estruturadas com recuso à plataforma 

digital GARE, disponível em http://gare.aefp.pt. 

A plataforma tem acesso condicionado aos utilizadores pré-estabelecidos de acordo com 

diferentes níveis de permissão: 

• Convidado (utilizador não registado) 

• Professor / Utilizador registado 

• Coordenador 

• Diretor 

 

As atividades são registadas na plataforma pelos proponentes e verificadas pelos 

Coordenadores (de Departamento, Estrutura ou Projeto). 

O Conselho Pedagógico emite parecer e o Diretor aprova. 

 

 

 

   

Professor 

Proponente 

Coordenador 

Responsável 

Conselho 

Pedagógico 
Diretor 

Insere a atividade na 

plataforma 
Verifica a atividade Emite parecer Aprova 

 

Prazos 

O carregamento de novas atividades no GARE deverá obedecer aos seguintes prazos: 

Antecedência relativamente à data do Conselho Pedagógico: 10 dias 

Antecedência relativamente à realização da atividade: 10 dias 

Prazo limite, relativamente à de início, para definição da data efetiva: 2 dias 

  



 11

 
 

Tipologia das atividades e respetivas referências 
 

Tipologias Temáticas gerais 

CE - Certames / Exposições AC - Artes / Literatura / Cultura 

CP - Colóquios / Palestras / Seminários AD - Ambiente e Desenvolvimento Sustentável 
CN - Concursos Nacionais CT - Ciência / Tecnologia 
ED - Eventos Desportivos DP - Desporto 

FE - Festas / Eventos Celebrativos/ Espetáculos EM - Empreendedorismo 

FP - Formação Profissional / outras formações ES - Educação para a Saúde 

PV - Projetos de articulação vertical EC - Educação Para a Cidadania 

PI - Projetos internos diversos EF - Efemérides / Dias comemorativos 

PN - Projetos Nacionais / Internacionais OT – Outros 

VE - Visitas de Estudos / Visitas Temáticas / 
Saídas de Campo / Passeios Escolares 

PC - Povos e Culturas 
TA - Tema Aglutinador 

VT – Várias tipologias ou ainda não definida RE - Resultados escolares 
 
Às atividades estruturantes é atribuída uma referência genérica na forma TP-TG-N, em que TP 

corresponde à tipologia, TG à temática geral e N a uma numeração sequencial. 

 

 

 

Avaliação do Plano 
 

A avaliação do Plano tem por base, para além das avaliações feitas às várias atividades 

individualmente, os seguintes itens: 

• Estatística de atividades por Departamentos e tipologia 

• Relação atividades propostas/aprovadas/realizadas/avaliadas 

• Recursos envolvidos 

• Adequação das finalidades do PAA 

• Grau de consecução das metas propostas 

  



 

 

 

 

 

 

 

Atividades 2018 / 2019 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fontes de financiamento (ver Anexo) 

A – Orçamento do Agrupamento 

B – Financiamento (POCH, Erasmus+ e outros projetos financiados) 

C – Mecenato (apoios, patrocínios, subsídios, angariações,…) 

D – Suportado pelos alunos (público-alvo) 



Ref. Atividade(s) Descrição
Responsável / 

Interlocutor
Objetivos Calendarização

CE-AC-01 Exposição / Apresentação de 

trabalhos dos alunos ao longo 

do ano

Exposição de trabalhos dos 

alunos no final de unidades 

didáticas ou associada à 

celebração de datas especiais.

* Maria Felisbela 

Carvalho

* Professores 

responsáveis por cada 

uma das atividades

1. Envolver os alunos em atividades 

de complemento curricular;

2. Valorizar o Ensino Artístico;

3. Estimular os alunos envolvendo-os 

em projetos diversos e 

proporcionando-lhes atividades 

artísticas e outras do seu interesse.

Ao longo do ano

CE-AC-02 Exposições Temáticas Expor os trabalhos executados 

pelos alunos com diversos 

conteúdos no espaço escolar

Felisbela Carvalho, Diná 

Nunes, Paula Rito, 

Joana Gonçalves e Ana 

Paula Oliveira

Estimular o espírito crítico e a 

criatividade;  Tornar o ensino mais 

dinâmico e ligado à realidade;

Longo do ano

CE-EF-01 Exposições Exposições comemorativas:

    Dia Mundial da Alimentação

    Mês Internacional das 

Bibliotecas Escolares

    Halloween à portuguesa

    Natal

    ...                                                                                  

Exposições sobre livros e leituras:

    Armário das Histórias

   Novidades na biblioteca

   Autores em destaque                                                                   

Clara Santos

Célia Bento

Eunice Lopes

1. Desenvolver uma atividade 

pautada pela exigência, rigor, 

disciplina e trabalho que contribua 

para a melhoria dos resultados:

2. Fomentar o espírito de trabalho, 

exigência e rigor;

3. Promover a leitura como pilar 

essencial para a construção do 

conhecimento e desenvolvimento das 

literacias.

4. Reforçar o papel social e 

socializante da escola, assumindo um 

papel central na criação de 

oportunidades para todos, 

independentemente da sua condição:

5. Promover abordagens alternativas 

ao currículo formal;

6. Assegurar uma adequada 

formação dos alunos no âmbito da 

Educação para a Saúde, da Educação 

Ambiental e da Educação para a 

Segurança.

Ao longo do ano 

letivo

CE-EF-02 Memória do Holocausto Exposição evocativa do Dia 

Mundial da Memória das Vítimas 

do Holocausto

Maria José Malta - Compreender as causas do 

Holocausto e refletir sobre as suas 

consequências.

- Consciencializar os alunos sobre a 

importância da defesa dos direitos 

humanos e da aspiração comum da 

humanidade a uma justiça e 

compreensão mútua de forma a 

evitar atos de genocídio.

- Condenar todas as manifestações de 

intolerância ou violência baseadas em 

origem étnica, crenças religiosas ou 

opções políticas.

27 de Janeiro

CE-PC-01 Rotas e Sabores VI Mostra das diferentes vertentes 

da oferta formativa do 

agrupamento Esta decorrerá em 

diferentes espaços escolares 

tendo como ponto central o 

Auditório do agrupamento

Cristina Santos, 

Fernanda Carmelo, 

Luísa Carvalhinho, 

Alberto Claudino e 

Manuela Rosa

1. Apresentar à comunidade o 

trabalho desenvolvido pelos cursos 

profissionalizantes

2. Criar contexto real para a 

concretização de algumas PAP ( 

Cozinha/Pastelaria e Turismo)

30 de Abril

CN-AC-01 Olímpiadas da História Atividade dirigida a toda a 

comunidade escolar.

Maria José Malta - Valorizar e testar os conhecimentos 

adquiridos pelos alunos ao longo do 

ano letivo.

- Motivar os alunos para a disciplina.

- Diversificar experiências educativas.

Semana do 

Agrupamento

CN-CT-01 Concursos de Ciência Participação em concursos 

científicos que ocorram ao longo 

do ano                                 

Ana Bento e Alda Ceia 1- Promover a literacia científica            

2- Despertar o gosto pela Ciência             

3- Motivar a participação em projetos 

fora da escola

13



Ref. Atividade(s) Descrição
Responsável / 

Interlocutor
Objetivos Calendarização

CN-CT-02 Concursos Matemáticos Concursos de âmbito local, 

regional e nacional: Jogo do 24; 

Desafios Matemáticos ; 

SuperTmatik e Canguru 

Matemático.

Maria de Lurdes Nunes; 

Nuno Vasconcelos; 

Rosário Patuleia

Desenvolver as competências 

matemáticas e sociais nos alunos, de 

forma lúdica; Fomentar o gosto pela 

disciplina; Aplicar os conteúdos a 

novas situações 

Ao longo do ano

CN-CT-03 Geogénios Criação e aplicação de jogos/ 

concursos de natureza 

geográfica.

Carlos Timóteo Promover de forma interativa a 

educação geográfica recorrendo a 

situações de jogo como método de 

aprendizagem.

Semana do 

Agrupamento

CN-CT-04 Olimpíadas de Ciência Olimpíadas da Física; Olimpíada 

da Química; Olimpíadas da 

Biologia; Olimpíadas da Geologia; 

Olimpíadas da Biotecnologia e 

Olimpíadas da Matemática.

Claúdia Sousa; Idalino 

Faísca; Alda Ceia; Ana 

Bento e Madalena 

Capinha

1.Promover a literacia cientifíca;

2.Promover as disciplinas no âmbito 

das suas diversas aplicações;

3.Fomentar o gosto dos alunos por 

estas áreas do conhecimento;

4.Diversificar experiências educativas

2.º período

CN-OT-01 Concurso Geração Euro  Concurso organizado pelo Banco 

de Portugal em 3 fases. A 1ª fase 

corresponde a um Questionário 

online. A 2ª fase corresponde à 

submissão de um trabalho sobre 

política monetária. Na 3ª fase 

eixste a apresentação oral 

perante o júri do trabalho 

desenvolvido.

Cristina Sousa Sensibilização da primeira geração de 

europeus que cresceu com a moeda 

única para a importância da política 

monetária.

Durante o ano 

letivo

CN-OT-02 Concursos nacionais 

Português e Matemática ou 

outrosno 1.º ciclo

Participação em concursos 

nacionais nos diversos âmbitos 

direcionados ao 1.º ciclo: 

Pequeno grande C,

"Uma aventura literária"

Matematrix,

Desafios Matemáticos, 

Olímpiadas de Matemática, 

Canguru Matemático, 

...

 Titulares de turma 1. Participar em projetos/concursos 

nacionais de áreas diferentes;

2. Proporcionar experiências 

educativas diversificada;

3.Assegurar a qualidade e diversidade 

do complemento curricular;

De acordo com a 

calendarização 

disponibilizada 

pela organização 

dos concursos

CN-PC-01 SuperTmatik História de 

Portugal

Maria José Malta - Valorizar e testar os conhecimentos 

adquiridos pelos alunos ao longo do 

ano letivo.

- Fomentar o gosto pela disciplina.

- Diversificar experiências educativas.

dezembro

CP-DP-01 "Desporto em conferência" Realização de conferências sobre 

temas de desporto em 

cooperação com a Biblioteca 

Escolar.

* Bibliotecária

* Alberto Claudino

1. Promover o contacto com 

escritores, desportistas e especialistas 

da área do desporto;

2. Estimular a discussão entre os 

alunos de temas relacionados com a 

ética do desporto, a condição física e 

um estilo de vida saudável e os 

benefícios da prática desportiva;

3. Estimular a pesquisa e a leitura de 

temas relacionados com o desporto.

Ao longo do ano 

letivo

CP-OT-01 CP - Ações de Sensibilização  

em Educação 

Especial/Educação Inclusiva

-Realização de  ações diversas de 

sensibilização  sobre Educação 

Inclusiva para  a comunidade 

educativa.                                                                                                                                                                                                        

-  

Ana Moniz  e restantes 

docentes do 

Departamento de 

Educação Especial

1. Dotar os agentes educativos de  

conhecimentos básicos sobre 

problemáticas/temas de EE/EI;                   

2. Promover  práticas adequadas de 

diferenciação;

3. Promover a troca de experiências e 

saberes entre docentes.

Ao longo do ano 

letivo
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Ref. Atividade(s) Descrição
Responsável / 

Interlocutor
Objetivos Calendarização

ED-DP-01 Corta-Mato Escolar, 2018/19 Prova de corrida aberta a toda a 

comunidade educativa, a realizar 

durante a manhã. 

* Coord. Desp. Escolar, 

Paulo Lourenço, e 

professores de 

Educação Física.

1.  Envolver os alunos em atividades 

de complemento curricular;

2. Garantir a oferta de atividades de 

complemento curricular 

diversificadas;

3. Cativar e motivar os alunos 

proporcionando-lhes atividades 

desportivas do seu interesse.

12 de Dezembro 

de 2018

ED-DP-02 Prova Aberta de Orientação - 

"Orientar o mapa, orientar a 

vida!"

Prova de Orientação, na Quinta 

da Granja, aberta a toda a 

comunidade educativa.

* Alberto Claudino. 1.  Envolver os alunos em atividades 

de complemento curricular;

2. Promover a imagem do 

Agrupamento;

3. Cativar e motivar os alunos 

proporcionando-lhes atividades 

desportivas do seu interesse.

03 de Abril de 

2018

ED-OT-01 Halloween e o Walk4Fun Os cursos da via 

profissionalizante integram a 

equipa organizadora do 

Walk4Fun e vão dinamizar 

diversas atividades quer no átrio 

exterior da escola quer nas ruas 

por onde passa o evento.

Fernanda Carmelo, 

Luísa Carvalhinho , 

Alberto Claudino e 

Manuela Rosa

1. Dinamizar um bar temático e o 

suporte logístico do evento, 

permitindo assm que as nossas 

equipas multidisciplinares participem 

em contexto real. Interagir com a 

comunidade local.

31 de Outubro e 

1 de Novembro

ED-OT-02 Manhãs Desportivas de final 

de período

Realização na manhã do último 

dia de aula dos 1º e 2º períodos 

de competições e atividades 

desportivas diversas.

* Coord. Desp. Escolar, 

Paulo Lourenço, e 

assessora da secção, 

Vera Lobo.

1. Estimular e motivar os alunos 

envolvendo-os em projetos diversos e 

proporcionando-lhes atividades 

desportivas, artísticas e outras do seu 

interesse;

2. Garantir a oferta de atividades de 

complemento curricular 

diversificadas; 

3. Celebrar de forma activa o final do 

período escolar.

14 de Dezembro 

2018 e 05 de 

Abril de 2018.

FE-EF-01 Comemorar o Natal Festa de Natal com o 

envolvimento do 5º e 6º ano em 

teatro, canções, peças em flauta, 

poemas, entre outros, alusivos ao 

tema.

Cláudia Gomes, Célia 

Bento e Clara Neves

E4 - Valorizar pedagogicamente as 

datas comemorativas; D4 

Desenvolver atividades de 

complemento curricular 

diversificadas; Preservar e valorizar as 

tradições; Viver o espiríto de Natal; 

Desenvolver nos alunos a capacidade 

criativa.

Data a definir

FE-EF-02 Festejar o Carnaval Explorar e trabalhar atividades 

relacionadas com o tema. 2 

Realização do desfile de Carnaval 

conjunto da pré e do 1º ciclo 

pelas ruas da vila.

Coordenadoras de

departamento e

docentes titulares de

turma.

1. Promover e desenvolver as 

relações interpessoais entre graus de 

ensino, famílias e comunidade. 2. 

Desenvolver e proporcionar 

experiências enriquecedoras para os 

alunos e comunidade educativa. 

3.Desenvolver e explorar a 

criatividade, o sentido estético e o 

convívio.

01-03-2019

FE-EF-03 Festejar o Natal  Organização de atividades e 

festas de Natal por 

sala/grupo/escola, envolvendo a 

escola/família/comunidade.

Coordenadora de 

departamento e 

docentes titulares de 

turma.

1.Promover, desenvolver e fortalecer 

a ligação, colaboração, partilha, 

sentido de pertença e o convívio 

estre a escola e a família. 2. 

Incentivar, promover e desenvolver 

valores de solidariedade e cidadania.

Final do 1º 

período.

FE-OT-01 Receção aos alunos e 

atividades de encerramento 

do período e final de ano

Conjunto de atividades realizadas

para acolhimento, integração,

sensibilização e partilha,

programadas e realizadas pela

comunidade educativa.

Coordenadoras de

departamento e

docentes titulares de

turma.

1. Promover o acolhimento, 

adaptação e integração dos alunos e 

das suas famílias. 2. Promover a 

colaboração partilha entre a 

escola/famílias/comunidade.

Início e fim do 

ano e fim dos 

períodos.

15



Ref. Atividade(s) Descrição
Responsável / 

Interlocutor
Objetivos Calendarização

FP-AC-01 Formação inicial de 

utilizadores das bibliotecas 

escolares

Como utilizar a BE: sessões com 

todas as turmas do 3º e 4º ano da 

EB1; do 5º ano; outros anos de 

escolaridade, mediante 

marcação; alunos recém 

chegados à escola.

Célia Bento

Clara Santos

1. Desenvolver uma atividade 

pautada pela exigência, rigor, 

disciplina e trabalho que contribua 

para a melhoria dos resultados:

2. Melhorar a articulação vertical e 

horizontal;

3. Preparar os alunos para a transição 

entre ciclos;

4. Partilhar e incentivar as boas 

práticas;

5. Fomentar o espírito de trabalho, 

exigência e rigor;

6. Promover a leitura como pilar 

essencial para a construção do 

conhecimento e desenvolvimento das 

literacias.

1º período

PI-AC-01 Arte na Comunidade Realização de diversas atividades 

de natureza artística, que 

promovam a ligação entre a 

escola e a comunidade, 

envolvendo clubes e outros 

projetos artísticos . 

* Maria Felisbela 

Carvalho

* Professores 

responsáveis por cada 

uma das atividades

1. Envolver os alunos em atividades 

de complemento curricular;

2. Valorizar o Ensino Artístico;

3. Estimular os alunos envolvendo-os 

em projetos diversos e 

proporcionando-lhes atividades 

artísticas e outras do seu interesse.

Ao longo do ano

PI-AC-02 Clube do Património Atividades diversas realizadas 

com os alunos no âmbito da 

ocupação plena dos alunos.

Henrique Ochsemberg

Maria do Rosário 

Ferreira

Sensibilizar os alunos para o 

Património local.

Ao longo do ano 

letivo.

PI-AC-03 Dinamização e animação das 

bibliotecas escolares

Ciclos/sessões de cinema

Animação de leituras

Exposições diversas

Encontros com personalidades 

locais e nacionais

Partilha de leituras

Concursos de leitura e escrita

Piqueniques de Livros

Leituras à luz da vela

Esplanadas de Livros

Passaporte de Leituras

Projeto Ajudaris - escrita solidária

Rodas de contadores de histórias 

Clara Santos

Célia Bento

Eunice Lopes

1. Desenvolver uma atividade 

pautada pela exigência, rigor, 

disciplina e trabalho que contribua 

para a melhoria dos resultados:

2. Fomentar o espírito de trabalho, 

exigência e rigor;

3. Promover a leitura como pilar 

essencial para a construção do 

conhecimento e desenvolvimento das 

literacias.

4. Reforçar o papel social e 

socializante da escola, assumindo um 

papel central na criação de 

oportunidades para todos, 

independentemente da sua condição:

5. Promover abordagens alternativas 

ao currículo formal;

6. Assegurar uma adequada 

formação dos alunos no âmbito da 

Educação para a Saúde, da Educação 

Ambiental e da Educação para a 

Segurança;

7. Promover a formação pessoal e 

social do aluno;

8. Valorizar competências dos 

domínios do saber fazer e do saber 

aprender.

Ao longo do ano 

letivo

PI-AC-04 Escola/ Família Leitura/conto de histórias por 

parte de um familiar; 

dinamização colaborativa de 

atividades partilhando 

experiências e conhecimentos 

(ex: jogos, trabalhos manuais...)

professoras titulares 

das turmas

1. Envolver a família na dinamização 

de atividades com a turma;

2.Partilhar conhecimentos e vivências 

entre gerações.

Durante o ano 

letivo
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Ref. Atividade(s) Descrição
Responsável / 

Interlocutor
Objetivos Calendarização

PI-AC-05 Literacias 1. Projeto «Literacia da 

informação» / Implementação do 

referencial "Aprender com a 

biblioteca escolar" - Modelo 

PLUS: sessões de pesquisa 

orientada de informação com 

grupos/turma; disponibilização 

de tutoriais e recursos para 

utilização pelos professores em 

sala de aula; 

2. Disponibilização de tutoriais 

para os diversos públicos 

(blogue): Como utilizar a BE; 

Como pesquisar no catálogo 

online; Como pesquisar 

informação - Modelo PLUS.

3. Literacia dos media e digital: 

      3.1.Atrativos e perigos da 

Internet;

      3.2. Análise e tratamento de 

bases de dados - Pordata Kids;

      3.3. Utilização de ferramentas 

da WEB 2.0: posters interativos; 

podcasts; utilização das redes 

sociais.

4. Colaboração com os diretores 

de turma no âmbito da disciplina 

de Cidadania e Desenvolvimento.

Célia Bento

Clara Santos

1. Desenvolver uma atividade 

pautada pela exigência, rigor, 

disciplina e trabalho que contribua 

para a melhoria dos resultados:

2. Melhorar a articulação vertical e 

horizontal;

3. Preparar os alunos para a transição 

entre ciclos;

4. Partilhar e incentivar as boas 

práticas;

5. Fomentar o espírito de trabalho, 

exigência e rigor;

6. Promover a leitura como pilar 

essencial para a construção do 

conhecimento e desenvolvimento das 

literacias.

7. Reforçar o papel social e 

socializante da escola, assumindo um 

papel central na criação de 

oportunidades para todos, 

independentemente da sua condição:

8. Assegurar uma adequada 

formação              dos alunos no 

âmbito da Educação para a Saúde, da 

Educação Ambiental e da Educação 

para a Segurança;

9. Promover a formação pessoal e 

social do aluno;

10. Valorizar competências dos 

domínios do saber fazer e do saber 

aprender.

Ao longo do ano 

letivo

PI-AC-06 Marketing da leitura e das 

bibliotecas escolares

Atualização dos blogues das 

bibliotecas;

Manutenção da conta de 

facebook das BEs e partilha no 

Twitter;

Sugestões de leituras em 

diferentes meios de divulgação;

Mostras e montras de livros.

Clara Santos

Célia Bento

Eunice Lopes

1. Desenvolver uma atividade 

pautada pela exigência, rigor, 

disciplina e trabalho que contribua 

para a melhoria dos resultados:

2. Promover a leitura como pilar 

essencial para a construção do 

conhecimento e desenvolvimento das 

literacias.

5. Assumir o Agrupamento como pólo 

de dinâmicas culturais a nível local.

PI-AC-07 Projeto " Magia da Leitura" O projeto Magia da leitura é um 

trabalho de articulação entre as 

turmas do 1º ano e  a biblioteca 

escolar, tendo como objetivo  

desenvolver hábitos de leitura e  

fortalecer laços entre pais e 

filhos, integrando a família no 

ambiente escolar e co -

responsalizando-a pelo sucesso 

educativo dos seus educandos.

Professora Clara da 

Biblioteca escolar e as 

professoras Titulares do 

1º ano

1. Desenvolver hábitos e 

competências de Leitura;

2. Envolver a família no processo de 

aprendizagem da Leitura;

3. Promover o sucesso educativo;

4. Desenvolver competências das 

diferentes literacias (científica, 

informação, média…).

Ao longo do ano 

letivo
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Ref. Atividade(s) Descrição
Responsável / 

Interlocutor
Objetivos Calendarização

PI-AC-08 Projeto " Magia do 

Movimento"

Realização de atividades: 

Educação Física em coadjuvação 

com docente do 2ºciclo do 

Agrupamento;

Natação em parceria com a 

Câmara Municipal do Bombarral 

(continuação do Projeto Escolas 

em Movimento iniciado no 

Jardim de Infância);

Música em coadjuvação com o 

Círculo de Cultura Musical do 

Bombarral .

 titulares do 1º ano;

professor do 2º Ciclo;

CMB

CCB

1.  Garantir  o desenvolvimento das

capacidades psicomotoras 

fundamentais, exigidas pelos 

diferentes estádios de 

desenvolvimento motor, cognitivo, 

social e afetivo;

2. Contribuir para uma maior 

autonomia e para  o gosto/ prazer em 

movimentar-se na água (coordenar a 

inspiraçãoe expiração, flutuar 

emequilíbrio,deslocar-se em 

flutuação;

3. Desenvolver potencialidades 

musicais múltiplas:  de 

exploração/experimentação,  

expressivas e criativas.

4. Conhecer segredos da produção 

sonora.

Ao longo do ano 

letivo

PI-AC-09 Rede de Bibliotecas do 

Bombarral

Como utilizar o catálogo e 

inscrever-se online: comunidade 

educativa;

Manutenção do catálogo e do 

portal RBB;

Articulação com a Biblioteca 

Municipal na organização de 

atividades;

Atualização dos documentos de 

funcionamento da RBB;

Reuniões das Equipa Operacional 

e Conselho de Gestão;

BIBLIOTECA SOBRE RODAS 

(Serviço de biblioteca nos 

estabelecimentos que não 

dispõem da mesma).

Emanuel Vilaça

Clara Santos

Célia Bento

5. Assumir o Agrupamento como pólo 

de dinâmicas culturais a nível local:

   1. Promover a imagem do 

Agrupamento;

    2. Promover iniciativas de caráter 

cultural e informativo abertas à 

comunidade;

    3. Participar e co-organizar eventos 

culturais promovidos por outras 

instituições locais e regionais.

6. Manter e reforçar a rede de 

parceiros locais e regionais:

    1. Reforçar as existentes e 

estabelecer novas parcerias;

    2. Promover a interação e 

articulação com as forças vivas da 

comunidade.

Ao longo do ano 

letivo

PI-AC-10 Semana da Leitura Diversas iniciativas ligadas à 

celebração  da leitura e dos livros 

com alunos, professores, 

comunidade educativa  e a 

comunidade em geral:

- Leituras intrometidas;

- Exposições/ mostras de livros;

- Sessões de Poesia;

- Sarau de Poesia;

- Apresentação de obras/ 

leituras, pelos alunos;

- Contador de histórias;

- Leituras com sotaque.

Célia Bento

Clara Santos

Eunice Lopes

Céu Madalena

Fernanda Mateus

1.Desenvolver uma atividade pautada 

pela exigência, rigor, disciplina e 

trabalho que contribua para a 

melhoria dos resultados: 

2. Reforçar o trabalho cooperativo e a 

partilha de experiências; 

3. Promover a leitura como pilar 

essencial para a construção do 

conhecimento e desenvolvimento das 

literacias.

4. Reforçar o papel social e 

socializante da escola, assumindo um 

papel central na criação de 

oportunidades para todos, 

independentemente da sua  

condição.

5. Envolver a comunidade no 

processo educativo, com participação

particularmente ativa dos Pais e 

Encarregados de Educação.                                         

6. Cativar e motivar os alunos 

envolvendo-os em projetos diversos e 

proporcionando-lhes atividades.                                        

7. Assumir o Agrupamento como pólo 

de dinâmicas culturais a nível local. 

março
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Ref. Atividade(s) Descrição
Responsável / 

Interlocutor
Objetivos Calendarização

PI-AC-11 Sensibilização à música Realização de atividades de 

experimentação e criação musical 

realizadas com a docente do 

Círculo de Cultura Musical do 

Bombarral

Professora de Música 

do Círculo de Cultura 

Musical de Bombarral, 

professores titulares de 

3º ano

1. Promover atividades que 

contribuam para o desenvolvimento 

de competências de 

exploração/experimentação sonoro-

musicais e de improvisação.

Ao longo do ano

PI-CT-01 Ciência e Companhia - 1.º Ciclo Atividades laboratoriais no 

âmbito do Clube "Ciência & 

Companhia" para alunos do 3.º 

ano

Sandra Rodrigues; Ana 

Margarida Guerra; 

Madalena Capinha e 

Graciete Cunha

1- Despertar o gosto pela Ciência          

2- Promover a aplicação prática dos 

conteúdos lecionados                                                       

3- Diversificar experiências educativas

Ao longo do ano

PI-CT-02 In vitro Atividades laboratoriais de final 

de período (1.º e 2.º)

Alda Ceia, Idalino 

Faísca, Ana Bento e 

Madalena Capinha

1- Despertar o gosto pela área 

cientifíca 2- Promover a troca de 

conhecimentos entre alunos de 

diferentes níveis de ensino                                                        

3- Diversificar experiências educativas

1.º e 2.º período

PI-CT-03 Projeto " A Magia da 

Experimentação"

Realização de experiências que 

promovam a exploração de 

situações didáticas no âmbito do 

Ensino Experimental das Ciências 

através da experimentação e que 

levem à construção do 

conhecimento

científico , desenvolvimento  da 

curiosidade científica;  

titulares do 1º ano

professora Céu 

Madalena

1.  Centrar os processos de ensino 

nos alunos  na construção do seu 

próprio conhecimento;

2. Privilegiar atividades práticas como 

parte integrante e fundamental do 

processo de aprendizagem;

3.Estimular a apreciação da natureza 

através da descoberta;

4. Desenvolver  competências 

essenciais para o exercício pleno de 

uma cidadania informada e aumentar 

os níveis de literacia científica dos 

alunos.

Ao longo do ano 

letivo

PI-DP-01 Projeto Golfe na Escola Projeto de desenvolvimento do 

Golfe no Agrupamento

* Paulo Baptista; 1. Envolver os alunos em atividades 

de complemento curricular;

2. Promover a prática do Golfe entre 

os alunos do  Agrupamento;

3. Cativar e motivar os alunos 

proporcionando-lhes atividades 

desportivas do seu interesse.

Ao longo do ano 

letivo

PI-DP-02 X Gala do Desporto Escolar Festa de encerramento das 

atividades do Desporto Escolar, 

com apresentações dos clubes e 

entrega de prémios e diplomas.

* Paulo Baptista; 

* Paulo Lourenço;

* Professores de Ed. 

Física

1. Promover a imagem do 

Agrupamento;

2. Estimular a adesão e a assiduidade 

ao Desporto Escolar;

3. Premiar os alunos que mais se 

distinguiram nas atividades realizadas 

ao longo do ano.

No final do 

terceiro período 

(5 de Junho)

PI-ES-01 Fruta: do pomar à escola cesto de frutas; e visita à Fruta 

Formas

Titulares de turma do 

4º A, B, C e D.

Promover o consumo de frutos para 

uma alimentação saudável. 

Identificar a diversidade de 

variedades de fruta, a sua 

proveniência e utilidades.

Ao longo do ano.

PI-ES-02 Gabinete do Aluno Atendimento semanal por 

técnicos especialistas em várias 

áreas relacionadas com a saúde.

Felisbela Carvalho, 

Técnicos especialistas 

do Centro de Saúde - 

Saúde Escolar e Saúde 

Mental.

1 - Apoiar a comunidade escolar in 

loco através de técnicos especialistas 

em várias áreas da saúde.

Ao longo do ano.

PI-OT-01 A brincar também se aprende Pesquisa sobre jogos, 

brincadeiras e brinquedos de 

outrora; construção de 

brinquedos e dinamização de 

jogos e brincadeiras por alunos, 

pais/encarregados de educação

professores do 2º ano 1. Promover atividades na  Escola  

participação  dos Encarregados de 

Educação;

2.Promover nos alunos sentimentos 

de pertença, de respeito e de 

valorização do património e das 

tradições culturais

Durante o ano 

letivo
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Ref. Atividade(s) Descrição
Responsável / 

Interlocutor
Objetivos Calendarização

PI-OT-02 AE Fernão do Pó - Escola de 

Rugby!

Projeto de desenvolvimento do 

Rugby no Agrupamento.

* Alberto Claudino 1. Envolver os alunos em atividades 

de complemento curricular;

2. Promover a imagem do 

Agrupamento, associando-a ao 

Rugby;

3. Cativar e motivar os alunos 

proporcionando-lhes atividades 

desportivas do seu interesse.

Ao longo do ano 

letivo

PI-OT-03 Brincadeira no recreio Planificação e construção de 

jogos para partilhar no recreio.

Titulares de turma do 

4º A, B, C e D.

Desenvolver regras de cidadania e 

convivência no espaço escolar. 

Promover a criativade e o 

envolvimento na resolução dos 

problemas da escola. 

Ao longo do ano.

PI-OT-04 Clubes e Projetos de 

complemento curricular 

* Oficina Criativa

* Clube Oriarte

* Clube "As minhas mãos"

* Música e Movimento

* Ateliê de Artes

* Atelier de teatro

* Feito por mim

* Clube de cálculo

* Outros

Professores 

responsáveis por cada 

um dos clubes ou 

projetos.

1. Estimular e motivar os alunos 

envolvendo-os em projetos diversos e 

proporcionando-lhes atividades  

artísticas, ambientais e outras do seu 

interesse.  

2. Participar na ocupação plena dos 

alunos.

Ao longo do ano 

letivo

PI-OT-05 Encontro de gerações Criação de momentos lúdicos na 

escola ou no Lar de Idosos (ex: 

apresentação de canções ou 

dramatizações por parte dos 

alunos no Lar; vinda dos idosos à 

turma para ajudar a construir um 

brinquedo...); partilha de 

vivências da infância dos idosos e 

dos alunos.

professores do 2º ano 1. Partilhar conhecimentos e 

vivências entre gerações;

2.Fomentar encontros de partilha e 

convivência entre utentes do Lar de 

idosos e os alunos.

Durante o ano 

letivo

PI-OT-06 História Circular Criação coletiva de uma história 

com a colaboração das turmas de 

2º ano.

professores do 2º ano 1. Fomentar o gosto pela leitura e 

escrita;                                                                          

2.Realizar trabalho colaborativo.                                                                                                                                                                       

Durante o ano 

letivo

PI-PC-01 Marchas Populares e Arraial Realização de uma atividade 

conjunta de encerramento do 

ano letivo na EB1 de Bombarral.

Coordenadoras de

departamento e

docentes titulares de

turma.

1. Desenvolver uma atividade de final 

de ano mobilizadora e agregadora 

com os alunos/famílas e comunidade.

Última semana 

do 3º período 

em data a 

designar.

PI-RE-01 Oficina de Exames Oficinas de preparação dos 

alunos para os exames nacionais

Diretor 1, Melhorar os resultados escolares

2. Sensibilizar os alunos para a 

importância do conhecimento, da 

formação e da qualificação

3. Premiar o mérito

Ao longo do ano

PI-RE-02 Projeto Turma 2019 Projeto de motivação para a 

melhoria dos resultados

Diretor 1. Testar os recursos da Khan 

Academy e a sua adequação às 

condições específicas de ensino e 

aprendizagem nas escolas 

portuguesas.

2. Cativar e motivar os alunos 

envolvendo-os em projetos diversos e 

proporcionando-lhes atividades. 

Ao longo do ano
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Ref. Atividade(s) Descrição
Responsável / 

Interlocutor
Objetivos Calendarização

PI-TA-01 Aprender a Ser … Participação em atividades/ 

intervenções que desenvolvam 

aprendizagens e visem uma 

participação cívica mais justa e 

inclusiva no quadro da 

democracia e defesa de direitos 

humanos                      Desenvolver 

atividades relacionadas com a 

melhoria e conservação  do 

ambiente  Recolha de diversos 

materiais para 

reutilização/reciclagem (papel e 

tampinhas)                       

 titulares das turmas de 

3º ano

1.Promover o sentimento de 

identidade local e de pertença a uma 

comunidade                                  2. 

Conhecer o património histórico                  

3.Promover atitudes de respeito e 

responsabilização pela preservação 

do ambiente que nos rodeia                                                                

4. Privilegiar atitudes que contribuam 

para o desenvolvimento de princípios 

e valores reconhecidos em sociedade                                           

5. Envolver a comunidade em 

atividades que contribuem para o 

desenvolvimento integral da criança

Ao longo do ano

PI-TA-02 Concurso de Fotografia A atividade terá o seu 

lançamento no início de janeiro e 

o seu términus decorrerá durante 

o evento Rotas e Sabores com 

uma exposição de 

trabalhos/fotografias.

Carlos Timóteo Estimular a criatividade.

Promover o gosto pela fotografia 

como forma de comunicação.

Contribuir para uma maior 

consciencilazação da comunidade 

educativa do nosso património 

comum.

Promover o conhecimento do 

território nacional, de modo a 

incrementar a identidade nacional.

A atividade será 

lançada no início 

de janeiro

PN-AD-01 Água Tema base do Eco-Escolas Mª Eugénia Bruno e 

Noélia Silva

1. Reconhecer a importância dos 

recursos hídricos na sustentabilidade 

da Terra;

2. Identificar medidas a tomar para 

uma exploração sustentável dos 

recursos hídricos.

1.º, 2.º e 3.º 

períodos

PN-AD-02 Alimentação Saudável e 

Sustentável

Tema complementar do Eco-

Escolas

Mª Eugénia Bruno e 

Noélia Silva

1. Reconhecer a importância da 

alimentação saudável na manutenção 

da saúde;

2. Promover hábitos de vida saudável 

para combater a obesidade infantil e 

outras doenças associadas;

3. Compreender que uma gestão 

adequada dos recursos  contribui 

para um desenvolvimento 

sustentável.

1.º, 2.º e 3.º 

períodos

PN-AD-03 Energia Tema base do Eco-Escolas Mª Eugénia Bruno e 

Noélia Silva

1. Sensibilizar para a poupança de 

energia numa perspetiva de redução 

da pegada ecológica.

1.º, 2.º e 3.º 

períodos

PN-AD-04 Floresta Tema do ano do Eco-Escolas Mª Eugénia Bruno e 

Noélia Silva

1. Sensibilizar e criar hábitos de 

responsabilização individual e 

coletiva em relação à proteção e 

conservação da Floresta.

1.º, 2.º e 3.º 

períodos

PN-AD-05 Resíduos Tema base do Eco-Escolas Mª Eugénia Bruno e 

Noélia Silva

1. Sensibilizar a comunidade escolar e 

a comunidade local para a 

problemática dos resíduos.

1.º, 2.º e 3.º 

períodos

PN-AD-06 Ruído Tema complementar do Eco-

Escolas

Mª Eugénia Bruno e 

Noélia Silva

1. Sensibilizar a comunidade 

educativa para os malefícios da 

poluição sonora;

2. Dar a conhecer a realidade 

existente na Escola no que diz 

respeito ao ruído.

1.º, 2.º e 3.º 

períodos

PN-CT-01 Khan Academy Este projeto visa a utilização da 

plataforma on-line Khan 

Academy como facilitadora das 

aprendizagens na matemática. 

 titulares das turmas 

1ºB e 2ºC

1.Tem como finalidade promover a 

motivação e a autonomia dos alunos 

relativamente à Matemática que, por 

sua vez, se pode traduzir na melhoria 

dos resultados escolares.  

Durante o ano 

letivo

21



Ref. Atividade(s) Descrição
Responsável / 

Interlocutor
Objetivos Calendarização

PN-DP-01 Desporto Escolar - atividade 

Externa

Participação em treinos, 

competições, convívios e 

demonstrações dos quadros 

competitivos do Desporto Escolar 

e das Federações respectivas nas 

modalidades de: Natação, Ténis 

de Mesa, Futsal, Boccia, Rugby, 

Orientação, Basquetebol, 

Badminton, Ténis de Mesa, 

Atividades Gímnicas-Ginástica 

Artística e Atividades Gímnicas-

Acrobática. 

* Coord. Desp. Escolar, 

Paulo Lourenço, e 

assessora da secção, 

Vera Lobo.

* Responsáveis pelos 

diferentes 

grupos/equipas

1. Consolidar a prática desportiva dos 

alunos;

2. Proporcionar uma formação 

desportiva efetiva, com treino regular 

e competição;

3. Envolver os alunos em atividades 

de complemento curricular;

4. Garantir a oferta de atividades de 

complemento curricular 

diversificadas;

5. Cativar e motivar os alunos 

proporcionando-lhes atividades 

desportivas do seu interesse; 

Ao longo do ano 

letivo.

PN-DP-02 Desporto Escolar - Atividade 

Interna

atividade do Desporto Escolar 

realizada no Agrupamento sem 

participação de alunos de outras 

escolas:

- Torneios diversos;

- "Megas";

- Basquetebol "3x3";

- Manhãs desportivas;

- Etc. 

* Coord. Desp. Escolar, 

Paulo Lourenço, e 

assessora da secção, 

Vera Lobo.

1.  Envolver os alunos em atividades 

de complemento curricular;

2. Garantir a oferta de atividades de 

complemento curricular 

diversificadas;

3. Cativar e motivar os alunos 

proporcionando-lhes atividades 

desportivas do seu interesse.

Ao longo do ano 

letivo. 

PN-EC-01 Projeto Erasmus+ : YOU CAN 

BE A HERO 

Atividades conjuntas de 

intercâmbio com escolas de 

França, Grécia e Letónia, no 

âmbito da Cidadania, Integração, 

Inclusão, Paridade, Igualdade de 

Oportunidades, Voluntariado e 

Redes Sociais. 

Fernanda Carmelo, 

Luísa Carvalhinho, 

Paula Rito, Isabel 

Coentro, Alberto 

Claudino, Cristina 

Santos, Célia Faria, 

Andreia Camejo, Elsa 

Pires, etc. 

1. Sensibilizar os alunos e a 

comunidade educativa para os temas 

do projeto através da participação 

ativa em atividades relacionadas com 

os tópicos;

2. Elaboração de um jogo/aplicação 

informática de promoção dos valores 

da cidadania e do respeito pela 

pessoa humana. 

1 de Outubro de 

2017 a 30 de 

Setembro de 

2019. 

PN-OT-01 Projeto ERASMUS+ : European 

Olympics 

Atividades de intercâmbio 

conjuntas, no âmbito do 

desporto e hábitos de vida 

saudável, entre alunos de 

Desporto, Turismo e Cursos 

Gerais com escolas parceiras de 

Espanha, Eslovénia e Bulgária. 

Fernanda Carmelo, 

Alberto Claudino, Célia 

Faria, Emanuel Vilaça, 

Luísa Carvalhinho, 

Paula Rito 

1. Partilhar conhecimentos, 

sensibilizar para a prática desportiva 

e vida saudável;

2. Promover os ideais do olimpismo,

3. Sensibilizar para uma alimentação 

saudável,

4. Fomentar o respeito pelo meio 

ambiente e preservação da natureza. 

1 de Outubro de 

2017 a 30 de 

Setembro de 

2019 

PN-OT-02 Projeto Erasmus+ : Too hard 

to be soft? 

Atividades conjuntas de 

intercâmbio com escolas da 

Turquia, Polónia, Itália, Lituania e 

Portugal, cuja temática nuclear 

são as "soft skills".

Alberto Claudino Partilha de conhecimentos e 

desenvolvimento de projetos 

conjuntos que fomentem o espírito 

europeu

2018/19 e 

2019/2010

PN-PC-01 Projeto ERASMUS +: 

Identidades Gastronómicas 

Regionais e Globalização 

Atividades de intercâmbio 

conjuntas, de alunos de 

Cozinha,Serviço de Mesa e 

Turismo, com escolas parceiras 

no âmbito da gastronomia dos 3 

países: Portugal, França e 

Roménia 

Fernanda Carmelo, 

Cristina Santos, 

Emanuel Vilaça, Luís 

Lopes, Samuel Sousa, 

Susana Barros, Filipa 

Queiróz, Daniel 

Roberto, Céu Rego

1. Partilhar conhecimentos, 

experiências gastronómicas, técnicas 

e processos de trabalho; 

2. Organizar eventos gastronómicos e 

toda a sua logística; desenvolver 

capacidades específicas das

1 de Outubro 

2017 a 30 de 

Setembro 2020 

PN-TA-01 Nós Propomos A partir de uma problemática 

local, os alunos deverão 

investigar e apresentar soluções 

para as problemáticas 

encontradas.

Os alunos realizarão deslocações 

locais, envolvendo a Câmara 

Municipal e o CLDS.

No dia 30 de abril os alunos 

apresentarão as propostas finais 

no IGOT (cidade universitária em 

Lisboa)

Carlos Timóteo e Luísa 

Carvalhinho

Consciencializar e  sensibilizar os 

alunos para as problemáticas locais . 

Desenvolver propostas de solução 

para os problemas encontrados.                                   

Promover o desenvolvimento de 

softskills utilizando a metodologia da 

resolução de problemas

Ao longo do ano 

letivo.
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PN-TA-02 Parlamento dos Jovens Concurso organizado pela 

Assembleia da República e pelo 

Instituto Português da Juventude.

Isabel Coentro Permitir aos alunos a participação em 

listas, com medidas e debate sobre 

"As Alterações Climáticas - reverter o 

aquecimento global".

Representar o Agrupamento nas 

diversas fases do concurso.

Durante o ano 

letivo

PV-RE-01 Articulção Vertical Realização de reuniões de 

articulação entre o Pré escolar e 

1.º ciclo assim como entre o 1.º e 

2.º ciclos.

Desenvolvimento de atividades 

entre os 3 níveis de ensino.

Professores titulares de 

turma, diretores de 

turma e coordenadores 

de ciclo ou ano.

1.Melhorar os resultados escolares;

2.Criar momentos de reflexão e 

articulação vertical;

3.Promover projetos/atividades 

integradores dos vários níveis de 

ensino.

Ao longo do ano

VE-AC-01 Uma Noite no Teatro Atividade dirigida aos alunos do 

secundário e a toda a 

comunidade educativa pemitindo 

uma experiência de participação 

numa representação teatral.

Isabel Coentro - Promover uma atividade que 

pretende entre outros objetivos o 

reforçar do sentimento de pertença à 

comunidade educativa.

2º ou 3º 

Períodos

VE-AC-02 Visitas de estudo Visitar Museus e exposições de 

Arte.

Paula Rito, Diná Nunes. Aproximar, motivar e vivenciar 

experiências artísticas com os alunos. 

Estimular o espírito crítico e a 

criatividade. Tornar o ensino mais 

dinâmico e ligado à realidade 

mundial.

longo do ano

VE-DP-01 Visitas de Estudo, saídas de 

campo e atividades de 

formação em contexto de 

cooperação com outras 

instituições dos alunos do 

curso profissional de Técnico 

de Desporto.

Realização de atividades de 

formação profissional de alunos 

do curso profissional de Técnico 

de Desporto fora da escola.

Alberto Claudino 1. Proporcionar uma formação de 

excelência aos alunos do curso 

profissional Técnico de Desporto;

2. Enriquecer a formação dos alunos 

com experiências pre´profissionais 

diversificadas;

3. Motivar os alunos proporcionando-

lhes atividades do seu interesse.

Ao longo do ano 

letivo

VE-EC-01 Vistas de Estudo e Saídas de 

Campo

Realização de visitas de estudo e 

saídas de campo, com alguns 

alunos; Atividades relacionadas 

com o tema do PAA: Cidadania

Docentes do 

Departamento de 

Educação Especial, 

designadamente os 

docentes com alunos 

com medidas adicionais

1. Criar oportunidades de 

complemento curricular de natureza 

educativa e lúdica;                                                                                                                                                                                                                                                                   

2. Porporcionar experiências práticas 

e significativas aos alunos;

3. Desenvolver competências 

funcionais;                                                                         

4. Promover o conhecimento do 

meio;                                                                                                                                                               

5.  Promover a participação e a 

inclusão.

Ao longo do ano 

letivo

VE-OT-01 Visitas de Estudo Realização de saídas/visitas de 

estudo na comunidade e fora do 

Concelho, sempre que se 

justifique, relacionadas com 

temas trabalhados, projetos 

desenvolvidos, integradas no PAA 

e no PE.

Coordenadoras de

departamento e

docentes titulares de

turma.

1. Explorar, vivenciar e partilhar 

experiências e vivências diversificadas 

dentro e fora da comunidade. 2. 

Estimular, desenvolver e incentivar a 

curiosidade, o conhecimento e o 

sentido crítico nos alunos.

Ao longo do ano.

VE-OT-02 Visitas de Estudo CPRB Possibilitar aos alunos dos cursos 

de Restauração contactos com 

possíveis unidades empregadoras 

na área da hotelaria e 

restauração e adquirirem um 

conhecimento mais concreto do 

mundo da hotelaria

Fernanda Carmelo, 

Samuel Sousa, Susana 

Barros, Filipa Queiróz, 

Daniel Roberto, Daniela 

Gomes

Visitar locais de interesse turístico, 

patrimonial e económico e 

proporcionar o contacto direto com 

unidades de alojamento hoteleiro e 

com dinâmicas do setor. Promover as 

vivências na restauração e hotelaria 

aos alunos, 

1 de novembro a 

22 de junho
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VE-OT-03 Visitas de Estudo CPTAR Possibilitar aos alunos de Turismo 

o contacto com regiões de 

caráter local, regional e/ou 

nacional no que diz respeito às 

políticas de promoção turística e 

ao património

Luísa Carvalhinho , 

Daniela Gomes e Nuno 

Pereira.

Visitar locais de interesse turístico, 

patrimonial e económico e 

proporcionar o contacto direto com 

unidades de alojamento hoteleiro e 

com dinamicas do setor. Promover as 

vivências no turismo aos alunos, 

1 de Novembro a 

22 de junho

VE-OT-04 Visitas de Estudo e Saídas das 

disciplinas do departamento 

de Ciências Sociais e Humanas

Visitas de estudo diversificadas 

realizadas na âmbito das 

disciplinas do departamento.

Todos os professores - Permitir aos alunos vivências 

educativas diferenciadas em locais 

exteriores ao ambiente de sala de 

aula.

Ao longo do ano 

letivo.

VE-OT-05 Visitas de estudo e saídas de 

campo

Realização de várias visitas de 

estudo e de saídas de campo no 

âmbito das disciplinas do 

Departamento de Expressões.

* Coord. Dep., Maria 

Felisbela Carvalho

* Assessora, Vera Lobo

* Professores 

promotores de cada 

visita.

1.  Envolver os alunos em atividades 

de complemento curricular;

2. Promover a imagem do 

Agrupamento;

3. Cativar e motivar os alunos 

proporcionando-lhes atividades 

desportivas do seu interesse.

Durante os 

primeiro e 

segundo 

períodos letivos

VE-OT-06 Visitas de estudo/campo ou 

atividades complementares

Visitas de estudo ou atividades 

de campo que complementem a 

atividade letiva decorrentes de 

projetos, concursos ou outros 

não previstas no PAA/PE.

 titulares de turma 1. Criar oportunidades de 

complemento curricular; 

2.Divulgar as atividades e outras 

iniciativas" 

Ao longo do ano

VE-OT-07 Visitas de Estudo/saídas de 

campo DMCEXP

Visitas de estudo ou saídas de 

campo no âmbito das diferentes 

disciplinas do Departamento

Professores 

proponentes de cada 

uma das visitas

1. Relacionar os conteúdos 

lecionados com atividades do 

quotidiano;                                                   

2.Reforçar o papel social e 

socializante da escola através da 

criação de oportunidades para todos

3.Proporcionar aos alunos 

experiências diversificadas                                                                                        

Ao longo do ano

VE-PC-01 Passeio das Rainhas Visita de estudo a Óbidos: 

recriação de factos históricos. 

Titulares de turma do 

4º A, B, C e D.

Reconhecer/vivênciar factos da 

história de Portugal. Respeito e 

cumprimento de regras de 

convivência social e pelo património.

No 1º período.

VT-AD-01 Importância da reciclagem Sensibilização da importância da 

reciclagem; pasta de papel e 

visita de estudo à ETAR.

Titulares de turma do 

4º A, B, C e D.

Desenvolver regras de cidadania e 

preservação do ambiente. Promover 

a criativade e o envolvimento na 

resolução dos problemas da escola. 

Ao longo do ano.

VT-EC-01 Jornal Escolar + Clube do 

Jornalinho

Edição de um Jornal Escolar de 

parede, quinzenalmente, no 

Centro Escolar; criação de um 

clube aberto a todos os alunos da 

escola, tendo por base um 

representante de cada turma de 

modo a dinamizar e apoiar a 

edição do jornal. 

Clara Tojal,   Clara 

Ribeiro e Teresa 

Rodrigues 

1. Desenvolver o gosto pela leitura e 

escrita; 

2. Vivenciar e criar hábitos de 

utilização da comunicação social;                              

3.Partilhar notícias, difundir projetos 

e trabalhos dos alunos.

Durante o ano 

letivo

VT-EF-01 45 anos da revolução de abril Exposição e palestra Maria José Malta Conhecer e Compreender a revolução 

democrática portuguesa. Desenvolver 

atitudes e comportamentos de 

respeito, tolerância e de defesa da 

liberdade, em consonância com os 

valores de abril.

abril

VT-EF-02 Dia Mundial da Filosofia Sensibilização dos alunos das 

disciplinas de Filosofia e de 

Psicologia e da Comunidade em 

geral sobre a importância do 

trabalho filosófico.

Isabel Coentro - Entender o trabalho filosófico como 

parte integrante da reflexão 

quotidiana.

- A critíca e a criatividade como parte 

do trabalho filosófico.

16 de Novembro
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VT-EF-03 Dia Mundial da Música Comemoração e 

consciencialização de toda a 

comunidade educativa da 

importância da música no 

processo de desenvolvimento 

global do indivíduo.

Cláudia Gomes e Célia 

Bento

E4 - Valorizar pedagogicamente as 

datas comemorativas; D4 

Desenvolver atividades de 

complemento curricular 

diversificadas.

1 de outubro 

VT-EF-04 Dias comemorativos Realização de atividades 

comemorativas associadas à 

Pessoa com Deficiência.

Ana Moniz e restantes 

docentes do 

Departamento de 

Educação Especial

1. Promover a compreensão e o 

respeito pela diferença;                                              

2. Sensibilizar a comunidade 

educativa para a promoção da 

igualdade de oportunidades;

3.Sensibilizar a comunidade para a 

inclusão.

Ao longo do ano

VT-ES-01 Escola de Afetos Sensibilização através de 

trabalhos realizados pelos alunos 

sobre esta temática envolvendo 

toda a comunidade escolar.

Felisbela Carvalho 1- Sensibilizar os alunos para a 

importância dos Afetos na sua vida e 

no ser humano. 2- Estimular o 

espírito crítico e a criatividade. 3 - 

Tornar o ensino mais dinâmico e 

ligado à realidade escolar.

4 a 17 de 

Fevereiro

VT-ES-02 Escola Saudável Realização de sessões de 

esclarecimento, rastreios, 

atendimento individualizado, 

exposições, dirigidas a grupos 

turma ou individualizadas, para 

uma sensibilização de adopção 

de estilos de vida saudáveis pela 

comunidade escolar.

Felisbela Carvalho 1. Estimular e motivar os alunos 

envolvendo-os em projetos diversos e 

proporcionando-lhes atividades 

saudáveis, ambientais e outras do seu 

interesse.  

2. Participar na ocupação plena dos 

alunos.                                                                                           

Ao longo do ano 

letivo

VT-OT-01 Atividades Integradoras - 

Curso EFA e Formações 

Modulares

Diferentes tipos de atividades 

organizados pelos e para os 

cursos EFA.

Manuela Venâncio Permitir aos alunos dos cursos EFA a 

participação em atividades e 

experiências diversificadas.

Durante o ano 

letivo

VT-OT-02 Exposições, Projetos e 

Palestras

Exposições de trabalhos 

realizados no âmbito das 

disciplinas do Departamento; 

Palestras; Projetos dinamizados 

por professores do 

Departamento.

Ana Carvalho e outros 

professores 

proponentes

Dinamizar atividades e projetos que 

envolvam os alunos;                                                                                                                                     

VT-OT-03 PAP TAR  e CP Prporcionar cenários para o 

desenvolvimento das PAP

Luísa Carvalhinho , 

Daniela Gomes e Nuno 

Pereira, Fernanda 

Carmelo

Criar cenários de aplicação real e 

prática para os projetos de PAP 

desenvolvidos pelos alunos; 

possibilitar à comunidade escolar e 

comunidade extra-escolar o contacto 

com o trabalho desenvolvido por esta 

via profissionalizante

Ao longo do ano 

letivo.

VT-OT-04 Parcerias Cursos Profissionais Integrar atividades nos diferentes 

eventos de natureza local e 

regional  Integrar as diferentes 

equipas que dinamizam 

diferentes  eventos 

comemorativos de datas-

Fernanda Carmelo, 

Luísa Carvalhinho , 

Alberto Claudino e 

Manuela Rosa

Participar em diferentes eventos 

através da cooperação com 

diferentes parceiros possibilitando 

aos alunos cenários de trabalho 

muito próximos do real

Ao longo do ano 

letivo.
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VT-OT-05 Semana do Agrupamento Semana com a tividades diversas 

destinada a toda a comunidade 

educativa

Diretor 1. Criar um bom clima de escola

2. Dar visibilidade ao trabalho 

desenvolvido pelos 

alunos/formandos;

3. Promover na comunidade 

educativa sentimentos de pertença e 

“espírito de Agrupamento”;

4. Realizar visitas, exposições e 

semanas temáticas;

5. Sensibilizar os alunos para a 

importância do conhecimento, da 

formação e da qualificação;

6. Divulgar as atividades e outras 

iniciativas;

7. Desenvolver atividades abertas à 

comunidade

VT-TA-01 Aprender a viver em 

Segurança 

Atividades de promoção de 

comportamentos de segurança. 

Realização de exercícios de 

evacuação e de simulacros. 

Organização dos alunos 

bombeiros em Grupo de Primeira 

Intervenção GPI. Realização de 

ações de formação na área do 

socorrismo e da segurança. 

* Alberto Claudino 1. Promover a educação para 

segurança;

2. Aprendizagem decomportamentos 

seguros em situações de emergência;

3. Reforçar a coperação com a AH 

Bombeiros Voluntários do Bombarral

Ao longo do ano 

letivo

VT-TA-02 Explorar, desenvolver, 

trabalhar e vivenciar temas 

relacionados com o PE do 

Agrupamento: Cidadania.

Trabalhar por turma, grupo, 

escola e comunidade educativa 

projetos e temas relacionados 

com a cidadania.

Coordenadora de 

departamento e 

docentes titulares de 

turma.

1. Explorar e desenvolver projetos 

que previligiem e promovam nos 

alunos/famílias e comunidade 

conceitos e valores de cidadania 

democrática. 2. Sensibilizar, educar e 

incutir nos alunos/famílias e 

comunidade um conjunto de direitos 

e deveres essenciais para a sua 

formação como cidadãos. 3. 

Desenvolver competências pessoais e 

sociais  que ajudem e permitam que 

tenhamos uma participação ativa e 

responsável na sociedade onde 

vivemos.

Ao longo do ano.

VT-TA-03 Explorar, relembrar e 

trabalhar datas significativas 

relacionadas com as tradições 

e com importância local e 

nacional.

Trabalhar por turma ou em grupo 

o Dia da alimentação, o Pão por 

Deus, o S. Martinho, Dia de Reis, 

Feira de S. Brás, Feira Verde, 

Santos Populares e/ou outras.

Coordenadora de 

departamento e 

docentes titulares de 

turma.

1.Reconhecer, explorar, valorizar e 

vivenciar datas significativas e 

importantes para a nossa formação 

pessoal, social e comunitária.

Ao longo do ano.

VT-TA-04 Ações no âmbito da Estratégia 

de Escola da Educação para a 

Cidadania

Diversas iniciativas no contexto 

da EEEC/ENEC

Coordenador da EC Implementação da EEEC Ao longo do ano
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