
           

 
DIREÇÃO GERAL DOS ESTABELECIMENTOS ESCOLARES 

DIREÇÃO DE SERVIÇOS DA REGIÃO CENTRO 
AGRUPAMENTO DE ESCOLAS ESCALADA, PAMPILHOSA DA SERRA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

PLANO ANUAL    
DE ATIVIDADES 

 

Agrupamento de Escolas Escalada,  
Pampilhosa da Serra  

2022/2023 



Página 2 de 42 

 

Índice  

 

 

 

Introdução……………………………………………………………………………………………………………………. 3 

Articulação com o Projeto Educativo e com o Plano de Melhoria TEIP ............................ 4 

Avaliação do Plano Anual de Atividades ........................................................................... 5 
 
Operacionalização do PAA ................................................................................................ 6 

     Atividades – 1º Período …………………………………………………………………………………………… 7 

                            2º Período ……………………………………………….………………………………….........14 

                            3º Período ……………………………………………………..…………………………………...18 

                            Ao longo do ano …………….……………..…………………………………....................22 

                            Por calendarizar ...……………….……………..……………………………………............36 

Anexo  ............................................................................................................................. 42 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



Página 3 de 42 

 

Introdução 
 

Um plano de atividades é um instrumento que expressa globalmente as intenções 

da escola/agrupamento na realização de um conjunto de ações que motivem toda a 

comunidade educativa para a concretização de um projeto comum, tendo em conta os 

princípios educativos. 

Porém, a situação atual em que vivemos, num Pós-Covid, ainda de alguma 

incerteza, e a especificidade do contexto educativo deste Agrupamento de Escolas 

implicam, necessariamente, uma flexibilidade e adequação na organização das 

atividades, pelos vários intervenientes (Educadora, Professores, Técnicos, Assistentes 

Operacionais, Alunos e Associação de Pais e Encarregados de Educação).  

Assim, este Plano Anual de Atividades assume-se como um documento de 

planeamento, no qual são definidos, em função do Projeto Educativo, os objetivos, as 

formas de organização e de programação das atividades e são identificados os recursos 

necessários à sua execução. É um documento flexível, podendo verificar-se a necessidade 

da sua reformulação ao longo do ano letivo, permitindo a integração de iniciativas que 

surjam e que sejam consideradas pertinentes, desde que obtenham parecer favorável em 

Conselho Pedagógico e devidamente planificadas pelos seus proponentes. 
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Articulação com o Projeto Educativo e com o 
Plano de Melhoria TEIP 

 

Apresentando-se como um complemento ao currículo e operacionalizando-se de 

acordo com as linhas orientadoras do Plano Plurianual de Atividades do Agrupamento, as 

atividades obedecem a objetivos que procuram concretizar as diretrizes enunciadas no 

Projeto Educativo, a saber:  

✓ Formação para a Cidadania e Promoção da relação Escola - Família - Comunidade 

e Parcerias;  

✓ Melhoria dos resultados académicos através de mais apoio à melhoria das 

aprendizagens;  

✓ Reforço das estratégias de comunicação interna, articulação do currículo e 

colaboração pedagógica. 

Além destas diretrizes enquadram-se também nos eixos estabelecidos no Plano de 

Melhoria TEIP em implementação no Agrupamento, mais concretamente:  

✓ Eixo 1 – Cultura de Escola e Liderança Pedagógica (organização e gestão);  

✓ Eixo 2 – Gestão Curricular (Apoio à melhoria das Aprendizagens/prevenção do 

abandono, absentismo e indisciplina); 

✓ Eixo 3 – Parceria e Comunidade (Relação Escola - Família - Comunidade e 

Parcerias). 
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Avaliação do Plano Anual de Atividades 
 

O Plano Anual de Atividades irá ser alvo de uma apreciação periódica que terá 

como objetivo a aferição das atividades efetivamente realizadas, bem como a 

identificação de obstáculos surgidos no âmbito das mesmas.  

No final de cada período letivo, a Coordenadora do PAA procederá à elaboração 

de um relatório, com base nos documentos de avaliação da cada atividade, a cargo dos 

responsáveis pelas mesmas, bem como outras evidências recolhidas, nomeadamente 

questionários dirigidos ao público-alvo, observação direta realizada, entre outras. 

 No final do ano letivo, será realizado um Relatório Final, documento de análise e 

execução global do Plano Anual de Atividades do Agrupamento de Escolas Escalada, e 

deverá proceder, para além do levantamento da concretização das atividades, a uma 

possível avaliação da eficácia das mesmas na concretização do Projeto Educativo do 

Agrupamento, bem como a sua ligação ao Plano Plurianual de Atividades. 

Para se proceder à avaliação do grau de execução das atividades do PAA serão 

utilizados os seguintes indicadores: 

- Concretização da atividade proposta (a não realização de uma atividade implica um 

relatório justificativo por parte do responsável pela mesma); 

- Execução (relativa) dos objetivos enunciados; 

- Cumprimento dos prazos definidos; 

- Adequação da atividade aos eixos do Plano de Melhoria do Agrupamento (Projeto TEIP). 

             A elaboração e entrega do Relatório final deverá ocorrer no mês de julho, no final 

das atividades letivas, e será apresentado ao Conselho Pedagógico e posteriormente ao 

Conselho Geral. 

Segue-se a operacionalização do PAA, e em anexo, as atividades propostas pela 

Associação de Pais do Agrupamento. 

 

 

 
 
 
 
  



             

 

 

 

 

                       Operacionalização do PAA                                                                         
 
 
 

ATIVIDADES 

 
1º, 2º e 3º Períodos 

Ao longo do ano 
      Por calendarizar 
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Atividade Objetivos da Atividade 
Eixos 

Responsáveis 

pela Atividade 
Destinatários 

Recursos 

Humanos e/ou 

Materiais 
       Calendarização 

Instrumentos de 

Avaliação da Atividade 
Previsão 

Orçamental 

1 2 3    Período  Data   

“Dia Mundial da 
Gratidão” 

•Comemorar o Dia Mundial da 

Gratidão; 

• Sensibilizar para os 
comportamentos e atitudes para 
com o outro. 

 X X 

Clube 

UBUNTU 

 

Clube 

UBUNTU 

 

Comunidade 
escolar 

Material de 

papelaria; 

Recursos 
informáticos 

1º 
21 de 

setembro 
de 2022 

 Observação direta 

 Registo fotográfico 

 Relatório da Atividade 

3,00€ 

“Dia Mundial do 
Sorriso” 

• Comemorar o Dia Mundial do 

Sorriso; 

•Sensibilizar para os 

comportamentos e atitudes para 

com o outro; 

• Desenvolver a capacidade de 

empatia. 

 X X 

 

Clube 

UBUNTU 

 

Clube 

UBUNTU 

 

Comunidade 

escolar 

Material de 

papelaria; 

Recursos 

informáticos 

1º 6 outubro 

Observação direta 

Registo fotográfico 

Relatório da Atividade 

5,00€ 

Día de la 
Hispanidad 

• Promover a cultura espanhola  X X 
Docente de 

espanhol 
Comunidade 

escolar 

Docente; 
Alunos; 

Fotocópias 
1º 12 outubro 

Observação Direta 

Registo gráfico e/ou 

fotográfico 

Relatório da atividade 

10,00€ 

 
 

Dia da 
Alimentação 

 

• Incutir hábitos de vida saudável; 
• Alertar para os perigos de uma 
alimentação nutricionalmente 
desequilibrada; 
•Sensibilizar toda a comunidade 
para a importância da dieta 
mediterrânica, na prevenção da 
doença e na promoção da saúde. 

X X X 

Equipa PES; 
docentes de 
CN; GAAF; 

 

Todos os 
alunos da 

escola 

Placard; 
material de 
papelaria; 
recursos 

informáticos. 

1º 
17 a 20 
outubro 

Observação direta 

Questionário de 

avaliação 

Registo fotográfico 

das atividades 

desenvolvidas 

10,00€ 

Semana da 
Alimentação 

 

“Aprender a comer 
bem… dá saúde e 

faz crescer!” 

• Sensibilizar as crianças para uma 
alimentação saudável e 
equilibrada; 
 

• Identificar os grupos da roda dos 
alimentos; 
 

X  X 

 
 

Educadora 
 
 

Grupo 
crianças 

pré-escolar 

Educadora, 
Assistente 

Operacional; 
Crianças; 

 

1º 
17 a 21 
outubro 

Observação direta 
Relatório de Avaliação 
da Atividade 
Registo fotográfico 

0,00€ 
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Atividade Objetivos da Atividade 
Eixos 

Responsáveis 

pela Atividade 
Destinatários 

Recursos 

Humanos e/ou 

Materiais 
       Calendarização 

Instrumentos de 

Avaliação da Atividade 
Previsão 

Orçamental 

1 2 3    Período  Data   

 

 

 

 

- Preparação de 
um lanche 
saudável 

-Espetadas de 
fruta 

• Conhecer normas básicas de 
higiene alimentar; 
 

• Valorizar o consumo de frutas e 
legumes sazonais. 

Materiais de 
desgaste e 

outros; 
Livros de 
histórias 

Semana da 
Alimentação 

 

•Promoção de hábitos de vida 
saudáveis; 
•Mudança de comportamentos 
alimentares; 
•Prevenção de doenças; 
•Aquisição de conhecimentos ao 
nível da alimentação. 
 

X  X 

Departament
o do 1º Ciclo 

PES 
Eco Escolas 

Alunos 
Pessoal 

Docente e Não 
Docente; 

1º 
17 a 21 
outubro 

Observação direta 
 
Relatório de Avaliação 
da Atividade 
 
Registo fotográfico 

0,00€ 

Dia 
das  

Acessibilidades 

• Alertar para um dos principais 
fatores de exclusão social das 
pessoas com deficiência motora; 
• Promover ações individuais e 
coletivas para modificar esta 
problemática. 

X  X Equipa PES 
2ºciclo, 

3ºciclo e 
secundário 

Recursos 
informáticos 

1º 21 outubro 

Observação direta 

 Pré e pós teste ou 

questionário de 

avaliação 

Registo fotográfico 
das atividades 
desenvolvidas 

0,00€ 

Comemoração do 
Halloween 

• Promover as culturas anglo-
saxónicas. 

 X X 
Docentes de 

Inglês 
Comunidade 

escolar 

Docente; 
Alunos; 

Fotocópias 
1º 

31 
outubro/ 1 
novembro 

Observação Direta 

Registo gráfico e/ou 

fotográfico 

Relatório da atividade 

 

10,00€ 

Dia de los 
muertos - altar 

• Promover a cultura espanhola.  X X 
Docente de 

espanhol 
Comunidade 

escolar 

Docente; 
Alunos; 

Fotocópias 
1º 

31 
outubro/ 1 
novembro 

Observação Direta 

Registo gráfico e/ou 

fotográfico 

Relatório da atividade 

10,00€ 
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Atividade Objetivos da Atividade 
Eixos 

Responsáveis 

pela Atividade 
Destinatários 

Recursos 

Humanos e/ou 

Materiais 
       Calendarização 

Instrumentos de 

Avaliação da Atividade 
Previsão 

Orçamental 

1 2 3    Período  Data   

 

"(DES)ENVOLVE-TE"    
INTERVENÇÃO COM 

TURMAS 

- Dia Europeu da 

Proteção das 

Crianças contra a 

Exploração Sexual 

e o Abuso Sexual 

Atividade de 
sensibilização em 

turmas – 
“Semáforo dos 

Toques!” 
(integrada nos 
Programas de 
promoção de 
competências 

socio emocionais  
– Pré e 1º ciclo) 

• Prevenir as aproximações 
abusivas. 
 

 X  
Projeto PES; 
GAAF; SPO 

 

Alunos do 
pré-escolar e 

1º ciclo 
 

Placard; 
material de 
papelaria; 
recursos 

informáticos 

1º 
De 08 a 21 

de 
novembro  

Observação direta 

 

Registo fotográfico 

das atividades 

desenvolvidas 

10,00€ 

Comemoração do 
dia internacional 
dos Direitos da 

criança: 

Dia do Pijama 

• Sensibilizar para os Direitos da 
Criança; 
 

• Estimular a criatividade; 
 
• Promover relações interpessoais 
solidárias e saudáveis através da 
leitura. 

X X X 

Profª 
Bibliotecária 

em 
articulação 

Prof. Titulares 
do Pré-

Escolar e 1º 
Ciclo 

envolvidos e 
em parceria 

com a 

Alunos do 
Pré-Escolar 

1º Ciclo 
Escola Sede e 

1º/4º DZ 
 

Docentes, 
alunos 

envolvidos; 
Material de 
papelaria; 

 
Sugestões de 

leitura 

 
 
 

1º 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

21 
novembro 

 
 
 
 
 
 

 

 

Relatório da atividade 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

0,00€ 
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Atividade Objetivos da Atividade 
Eixos 

Responsáveis 

pela Atividade 
Destinatários 

Recursos 

Humanos e/ou 

Materiais 
       Calendarização 

Instrumentos de 

Avaliação da Atividade 
Previsão 

Orçamental 

1 2 3    Período  Data   

Associação 
Mundos de 

Vida e 
Associação de 

Pais. 
 

 
 

 

 
 

Dia mundial do 
não fumador 

 

• Consciencializar acerca dos 
fatores de risco associados ao 
consumo de tabaco; 
 
• Incutir hábitos de vida 
saudáveis. 

X X X Equipa PES 
2º, 3º e 

secundário 

Placard; 
Material de 
papelaria; 
Recursos 

informáticos 
 

1º 
De 17 a 24 

de 
novembro 

Observação direta 

Pré e pós teste ou 

questionário de 

avaliação 

Registo fotográfico 

das atividades 

desenvolvidas. 

10,00€ 

Dia Internacional 

do Voluntariado 

- Recolha de bens 
a favor de uma 

entidade da 
comunidade local 

– Sta. Casa da 
Misericórdia 

 

• Promover o espírito de 
solidariedade; 
 
• Alertar para as necessidades dos 
outros e a importância da 
entreajuda. 

 X X 
Projeto 

UBUNTU; 
GAAF, SPO 

Comunidade 
escolar 

Material de 
papelaria; 
recursos 

informáticos 

1º 

De 21 de 
novembro 

a 05 de 
dezembro 

Observação direta 

Registo dos alunos, 

Pessoal Docente e Não 

Docente colaborante 

Registo fotográfico da 
atividade 

5,00€ 

“Comemoração 
do Dia Nacional 

da Cultura 
Científica” 

• Desenvolver a curiosidade e a 
cultura científica; 
 
• Compreender a importância 
dada ao progresso científico. 

X X X 

Docentes de 
Ciências 

Naturais e 
Físico 

Química 

Alunos do 
9º ano e 

Secundário 

Placard; 
material de 
papelaria; 

material de 
desgaste; 
recursos 

informáticos. 

1º 
De 21 a 25 

de 
novembro 

Questionário a aplicar 
aos alunos 
 
Relatório 
 

20,00€ 
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Atividade Objetivos da Atividade 
Eixos 

Responsáveis 

pela Atividade 
Destinatários 

Recursos 

Humanos e/ou 

Materiais 
       Calendarização 

Instrumentos de 

Avaliação da Atividade 
Previsão 

Orçamental 

1 2 3    Período  Data   

 
Ação de 

sensibilização 
 alusiva às 

questões de 
género e 

orientação sexual 

• Fomentar o respeito pela 
diversidade de orientação sexual e 
identidade de género. 

 X X 

Projeto PES; 

GAAF; SPO; 

Técnicos do 

Plano de 

Desenvolvi- 

mento 

Pessoal, 

Social e 

Comunitário 

(PDPSC); 

Diretores de 

Turma; 

Associação 
AMPLOS 

Alunos do 2º 
e 3º ciclos e 

ensino 
secundário 

Material de 
papelaria; 
recursos 

informáticos 

1º 

24 de 
novembro 
de 2022 (a 
confirmar) 

Observação direta 

 

 Pré e pós teste ou 

questionário de 

avaliação 

 

Registo fotográfico 
das atividades 
desenvolvidas 

70,00€ 

Ação de 
sensibilização 

alusiva às 
questões de 

género e 
orientação sexual 

• Fomentar o respeito pela 
diversidade de orientação sexual e 

identidade de género; 

• Aumentar o envolvimento dos 
Pais/Encarregados de Educação na 

vida escolar dos seus educandos;     

• Melhorar as competências 
parentais.             

 X X 

Projeto PES; 

GAAF; SPO; 

Técnicos do 

PDPSC; 

Associação 

AMPLOS 

Associação de 

Pais e E.E. 

Encarregados 
de Educação 

Material de 
papelaria; 
recursos 

informáticos 

1º 

24 de 
novembro 
de 2022 (a 
confirmar) 

Questionários de 

avaliação   

 

Observação direta 

 

Registo fotográfico 

70,00€ 

Dia Internacional 

pela Eliminação 

da Violência 

Contra as 

Mulheres 

• Prevenir comportamentos 
violentos e de desigualdade pelas 
mulheres. 

 X X 

Projeto 

UBUNTU; 

Projeto PES; 

GAAF; SPO 

 

Comunidade 
escolar 

Material de 
papelaria; 
recursos 

informáticos 

1º 
25 de 

novembro 

Observação direta 

 

Registo fotográfico 

10,00€ 
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Atividade Objetivos da Atividade 
Eixos 

Responsáveis 

pela Atividade 
Destinatários 

Recursos 

Humanos e/ou 

Materiais 
       Calendarização 

Instrumentos de 

Avaliação da Atividade 
Previsão 

Orçamental 

1 2 3    Período  Data   

Visita de estudo 
às ruínas de 
Conimbriga 

• Conhecer personagens e aspetos 
da vida em sociedade relacionados 
com os factos relevantes da 
história de Portugal, com recurso 
a fontes documentais;  
• Reconhecer e valorizar o 
património natural e cultural - 
local, nacional, etc. e vestígios 
materiais do passado; 
• Saber colocar questões, levantar 
hipóteses, fazer inferências, 
comprovar resultados e saber 
comunicá-los, reconhecendo 
como se constrói o conhecimento. 
 

 X X 
Turmas do 4º 
Ano (PS e DZ) 

Alunos 

Pessoal 
docente; 
Alunos 

Auxiliares da 
Ação Educativa 

1º 
25 de 

novembro 

Observação direta 
 
Registo fotográfico 
 
Avaliação da atividade 

A definir 

“Sessão com 
Fernando Pessoa” 

• Promover o gosto pela leitura. 
•  Contactar com poemas de 
Fernando Pessoa, Ortónimo e 
Heterónimos. 
•  Homenagear o grande poeta 
português na data da sua morte. 

 X X 

Docente de 
Português, 

Guida 
Fernandes e 

Alunos do 12º 
A 

Comunidade 
escolar. 

Docente; 
Alunos; 

Fotocópias. 
 
 

1º 
30 de 

novembro  

Observação Direta 

Registo gráfico e/ou 

fotográfico 

Questionário sobre a 

atividade realizada 

Relatório da atividade 

1,00€ 

Dia Mundial da 
Luta contra a Sida 

•Sensibilizar para a problemática 
mundial da Sida; 
•Promover o conhecimento 
acerca da prevenção e 
despistagem do VIH e respetivos 
tratamento e cuidados; 
•  Homenagear os que faleceram 
infetados (alunos podem fazer 
pequeno levantamento de 
algumas figuras públicas) 

X X X 

Equipa PES 
GAAF 
SPO 

Centro de 

Saúde PS 

2º, 3º ciclos e 
secundário 

Placard; 
Material de 
papelaria; 
Recursos 

informáticos 
Exploração de 

um PowerPoint 
sobre o tema 

1º 
 

1 a 8 de 
dezembro 

Observação direta 

Pré e pós teste ou 

questionário de 

avaliação 

Registo fotográfico 

das atividades 

desenvolvidas 

10,00€ 
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Atividade Objetivos da Atividade 
Eixos 

Responsáveis 

pela Atividade 
Destinatários 

Recursos 

Humanos e/ou 

Materiais 
       Calendarização 

Instrumentos de 

Avaliação da Atividade 
Previsão 

Orçamental 

1 2 3    Período  Data   

Dia Internacional 

dos Direitos 

Humanos 
•  Respeitar os direitos humanos.  X X 

Projeto 

UBUNTU; 

Projeto PES; 

GAAF; SPO 

Comunidade 
escolar 

Material de 
papelaria; 
recursos 

informáticos 

1º 
12 de 

dezembro  

Observação direta 

Registo fotográfico 
10,00€ 

Corta Mato 
Escolar 
(Escola) 

• Promover a saúde e o bem-
estar; • Adquirir padrões e hábitos 
desportivos; respeitar as 
premissas inerentes à atividade 
física. 

 X X 

Grupo de 

Educação 

Física 

Alunos do 1º, 
2º, 3º Ciclos 

e Ensino 
Secundário 

Material do 
Grupo de E. F 

1º 
16 de 

dezembro 

Relatório de avaliação 

da atividade 
 

200,00 € 

Ação 

alusiva a sinais de 

alerta de 

violência/ 

preconceito e 
discriminação em 

meio escolar 

• Alertar e sensibilizar para os 
comportamentos e atitudes entre 

pares. 

• Fomentar o respeito pela 

diversidade de orientação sexual e 

identidade de género. 

 

 X X 

GAAF, SPO, 

Projeto PES; 

Associação 

DUECEIRA 

Pessoal não 
docente 

Material para 
divulgação/ de 

papelaria 
 

Material 
didático 
Recursos 

informáticos 

1º 
19 de 

dezembro 

Questionários de 

avaliação   

 

Observação direta 

 

Registo fotográfico 

10,00€ 

Decoração de 
alguns espaços 

escolares 

• Estimular a criatividade dos 
alunos;  
• Construir adereços e realizar 
trabalhos decorativos;  
• Sensibilizar para a quadra 
natalícia;  
•Motivar os alunos para a 
participação na vida escolar. 

X  X 

Grupo de 

Educação 

Visual/ 

Educação 

tecnológica 

(2º e 3º 

Ciclos) 

Alunos de EV 
e ET dos 2º e 

3º Ciclos e 
Comunidade 

Escolar 

Material de 
suporte para a 

exposição e 
decoração da 

escola; 
trabalhos dos 

alunos (postais 
de Natal) 

1º 
dezembro 

2022 
Observação Direta 50,00€ 

Celebração do 
Natal 

“Natal mágico… 
criar e encantar” 

•Construir 
adereços e 

•   Compreender a época natalícia, 
despertando para sentimentos 
como a tolerância, amizade, a paz, 
a partilha e o respeito pelo 
próximo; 
 

 X X Educadora 

Pais, 
Encarregados 
de Educação 

Grupo 
crianças pré-

escolar 

Educadora, 
Assistente 

Operacional 
Alunos 

Materiais da 
sala (desgaste e 

1º 
dezembro 

2022 

Observação direta 
Relatório de Avaliação 
da Atividade 
Registo fotográfico 

20,00€ 
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Atividade Objetivos da Atividade 
Eixos 

Responsáveis 

pela Atividade 
Destinatários 

Recursos 

Humanos e/ou 

Materiais 
       Calendarização 

Instrumentos de 

Avaliação da Atividade 
Previsão 

Orçamental 

1 2 3    Período  Data   

realizar trabalhos 
decorativos; 

 
•Elaborar 

cartões/prendas/
ações para 

oferecer à família. 

•  Manifestar estima e 
consideração pelos membros da 
família.  

outros de 
reutilização); 

Livros; 
Adereços; 

Prendas para 
os alunos 

Livros 

Celebração do 
Natal 

 

• Sensibilizar para a quadra 
natalícia e valores humanistas;  
• Construir adereços e realizar 
trabalhos decorativos;  
•Elaborar cartões/prendas/ 
ações para oferecer à família. 

 X X 
Direção do 

Agrupamento 
e Professores 

Pais, 
Encarregados 
de Educação 

e Alunos 

Professores e 
alunos; 

Técnicos das 
AEC; elementos 

decorativos; 
Informação 

(EE) 

1º dezembro 

Observação direta 
Pré-teste e pós-teste 
Relatório de Avaliação 
da Atividade 
Registo fotográfico 

20,00€ 

Formação: 
Alunos-Árbitros 

(Escola) 
 

• Badmínton  X  
Grupo de 
Educação 

Física 

Alunos do 1º, 
2º, 3º Ciclos 

e Ensino 
Secundário 

Material do 
Grupo de E. F. 

1º A definir 
Relatório de avaliação 
da atividade 

0,00€ 

 
Formação: 

Alunos-Árbitros 
(Escola) 

 
 
 

• Multiatividades de Ar Livre  X  
Grupo de 
Educação 

Física 

Alunos do 1º, 
2º, 3º Ciclos 

e Ensino 
Secundário 

Material do 
Grupo de E. F 

1º A definir 
Relatório de avaliação 
da atividade 

0,00€ 

 
 
 
 

           

 
 
 

          
2º Período  
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Atividade Objetivos da Atividade 
Eixos 

Responsáveis 

pela Atividade 
Destinatários 

Recursos 

Humanos e/ou 

Materiais 
       Calendarização 

Instrumentos de 

Avaliação da Atividade 
Previsão 

Orçamental 

1 2 3    Período  Data   

Celebração dos 
Reis – janeiras 

 
•Construir coroas 
•Cantar canções 
relacionadas com 

o tema 

• Vivenciar e valorizar as 
tradições; 
 
• Desenvolver o gosto pelas 
canções populares. 
 

 X  Educadora 

Comunidade 
escolar, 
Grupo 

crianças pré-
escolar 

Educadora, 
Assistente 

Operacional 
Alunos 

Materiais da 
sala (desgaste e 

outros de 
reutilização) 

2º 
6 janeiro 

2023 

Observação direta 
Relatório de Avaliação 
da Atividade 
Registo fotográfico 

20,00€ 

Celebração dos 
Reis 

• Manter as traições; 
• Reforçar os valores humanistas;  
• Construir coroas; decorativos;  
• Cantar canções relacionadas 

 X  
Departamento 
do 1.º ciclo 

Alunos 

Professores e 
alunos; 

Técnicos das 
AEC/Material 

escolar 

2º 6 janeiro 

Observação direta 
Pré-teste e pós-teste 
Relatório de Avaliação 
da Atividade 
Registo fotográfico 

20,00€ 

“Dia Escolar da 
Não Violência e 

da Paz” 

 

Peddy Paper 
“= & = “ 

• Promover a aquisição de 
atitudes assertivas nas relações 
interpessoais. 

 X X 

Projeto 

UBUNTU; 

Projeto PES; 

GAAF; SPO; 

Diretores de 
Turma 

Comunidade 
escolar 

Material de 
papelaria; 
recursos 

informáticos 

2º 
30 de 

janeiro 

Observação direta 

Registo fotográfico 

Registo dos 
participantes e 
atividades 
desenvolvidas 

20,00€ 

“Aniversário da 
Libertação de 

Nelson Mandela – 

11 de fevereiro” 

• Promover a reflexão e o 

conhecimento acerca do percurso 

de Nelson Mandela, analisando a 

sua transformação enquanto 

pessoa e líder.  

• Aumentar o conhecimento 

relativo à história da África do Sul e 

do Apartheid; 

• Explorar o conceito de liderança 
servidora. 

 X X 
Clube 

UBUNTU 

Clube 

UBUNTU 

 

Comunidade 
escolar 

Material de 
papelaria; 
Recursos 

informáticos 

2º 
13 de 

fevereiro 

Questionários de 

avaliação   

 

Observação direta 

 

Registo fotográfico 

 

Relatório da Atividade 

5,00€ 
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Atividade Objetivos da Atividade 
Eixos 

Responsáveis 

pela Atividade 
Destinatários 

Recursos 

Humanos e/ou 

Materiais 
       Calendarização 

Instrumentos de 

Avaliação da Atividade 
Previsão 

Orçamental 

1 2 3    Período  Data   

Semana dos 

Afetos 

- Ação 
subordinada à 

temática da 
violência no 

namoro/outros 

• Sensibilizar para o respeito pelo 

outro nas relações afetivas; 

• Reforçar valores como o 

respeito, o diálogo, a tolerância e 

a igualdade. 

 

 X X 

Projeto PES; 

GAAF; SPO; 

Técnicos do 

PDPSC; 

Diretores de 

Turma; 

APAV ou 
Associação 
DUECEIRA 

3º ciclo e/ou 
ensino 

secundário 

Material de 
papelaria; 
recursos 

informáticos 

2º 
13 a 17 de 
fevereiro 

Pré e pós teste ou 

questionário de 

avaliação 

 

Observação direta 

 

Registo fotográfico 

10,00€ 

Semana dos 
afetos 

• Refletir sobre a importância dos 
afetos e dos sentimentos na 
sexualidade e nas relações 
afetivas; 
• Sensibilizar para os afetos, o 
respeito e a responsabilidade nas 
relações com os outros. 

X X X 

 
 

Equipa PES 
GAAF 
SPO 

 
 

Todos os 
ciclos 

Placard; 
Material de 
papelaria; 
Recursos 

informáticos 
 

2º 
De 13 a 22 

de 
fevereiro 

Observação direta 

Questionário de 

avaliação 

Registo fotográfico 
das atividades 
desenvolvidas 

20,00€ 

"(DES)ENVOL-VE-
TE" -   

INTERVENÇÃO 
COM TURMAS 

- Ação de 
sensibilização 

alusiva aos jogos 
online/ 

Cyberbullying 

• Promover a utilização 
responsável das novas tecnologias 
e dos jogos online; 
• Alertar para as consequências de 
uma utilização menos assertiva do 
mundo virtual. 

 X X 

Projeto PES; 
GAAF; SPO 

Com o apoio 
do IAC 

Alunos do 1º 
e 2º ciclos e 

7ºanos (a 
definir) 

Material de 
papelaria; 
recursos 

informáticos 

2º 
fevereiro 

(dia a 
definir) 

Observação direta 

Questionário de 

avaliação 

Registo fotográfico 

das atividades 

desenvolvidas 

10,00€ 

“Pancake race” 
• Promover as culturas anglo-
saxónicas 

 X X 
Docentes de 

Inglês 
Comunidade 

escolar 

Docente; 
Alunos; 

Fotocópias 
2º 

17 de 
fevereiro 

Observação Direta 

Registo gráfico e/ou 

fotográfico 

Questionário sobre a 

atividade realizada; 

Relatório da atividade 

30,00€ 
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Atividade Objetivos da Atividade 
Eixos 

Responsáveis 

pela Atividade 
Destinatários 

Recursos 

Humanos e/ou 

Materiais 
       Calendarização 

Instrumentos de 

Avaliação da Atividade 
Previsão 

Orçamental 

1 2 3    Período  Data   

“Comemoração 
do dia da 

Matemática” 

• Potenciar o gosto pela 
aprendizagem da matemática; 
• Aplicar o raciocínio matemático 
às atividades do dia a dia. 

X X X 
Docentes de 
Matemática 

Alunos do 
2º Ciclo, 

7º e 8º anos 

Placard; 
material de 
papelaria; 
recursos 

informáticos 

2.º 
De 13 a 17 
de março 

Questionário a aplicar 
aos alunos 
 
Relatório 

20,00€ 

Comemoração do 
Dia Mundial da 

Floresta 
 

•Plantar árvore 
 

“Água, um 
presente da 
Natureza- é 

urgente reduzir o 
consumo” 

•Realização de 
experiências com 

água. 

•Reconhecer o valor da floresta na 
nossa vida;  
 
•Promover o Ambiente; 
 
•Sensibilizar para os cuidados a 
ter para as preservar. 
 
 

 X  Educadora 

Comunidade 
escolar, 
Grupo 

crianças pré-
escolar 

Educadora, 
Assistente 

Operacional 
Alunos 

Materiais da 
sala (desgaste 

e outros de 
reutilização); 

      Livros; 
 

2º 21 março 

Observação direta 
 
Relatório de Avaliação 
da Atividade 
 
Registo fotográfico 
 

0,00€ 

Comemoração do 
Dia Mundial da 

Floresta 

• Reconhecer o valor da floresta na 
nossa vida; •Promover o 
Ambiente. 

 X  
Departamento 

do 1º Ciclo 

Comunidade 
escolar e 

local 

Pessoal 
Docente e 

professores das 
AEC´s; alunos; 

materiais 
inerentes à 
atividade. 

2º 21 março 

Observação direta 
Pré-teste e pós-teste 
Relatório de Avaliação 
da Atividade 
Registo fotográfico 

0,00є 

Dia Internacional 
do teatro 

 
•Dramatização 

 
•Estimular a concentração, 
atenção e espírito crítico; 
•Promover o desenvolvimento 
cognitivo e psicossocial da criança;  
•Estimular o gosto pelo teatro e 
representação. 

 X X Educadora 

Comunidade 
escolar, 
Grupo 

crianças pré-
escolar 

Educadora, 
Assistente 

Operacional 
Alunos 

Materiais da 
sala (desgaste 

2º 
28 de 
março 

Observação direta; 
Relatório de Avaliação 
da Atividade 
Registo fotográfico 
 

0,00€ 
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Atividade Objetivos da Atividade 
Eixos 

Responsáveis 

pela Atividade 
Destinatários 

Recursos 

Humanos e/ou 

Materiais 
       Calendarização 

Instrumentos de 

Avaliação da Atividade 
Previsão 

Orçamental 

1 2 3    Período  Data   

e outros de 
reutilização); 

Livros; 
Adereços 

“Assassinato de 
Martin Luther 

King – 4 de abril” 

 

• Saber quem foi e o que fez Martin 

Luther King; 

• Refletir sobre importância do 
serviço e da responsabilidade 
social. 

 X X 
Clube 

UBUNTU 

Clube 

UBUNTU 

 

Comunidade 
escolar 

Material de 
papelaria; 
Recursos 

informáticos 

2º 
31 de 
março 

Questionários de 

avaliação    

Observação direta 

Registo fotográfico 

Relatório da Atividade 

5,00€ 

Dia Internacional 
do teatro 

•Estimular a concentração, 
atenção e espírito crítico; 
•Promover o desenvolvimento 
cognitivo e psicossocial da criança;  
•Estimular o gosto pelo teatro e 
representação. 

 X X 
Departamento 

do 1º Ciclo 
Alunos 

Pessoal 
Docente 

2º A definir 

Observação direta 
Pré-teste e pós-teste 
Relatório de Avaliação 
da Atividade 
Registo fotográfico 

0,00є 

 
 
 
 
 
 
 

 

          

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

          

3º Período  
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Atividade Objetivos da Atividade 
Eixos 

Responsáveis 

pela Atividade 
Destinatários 

Recursos 

Humanos e/ou 

Materiais 
       Calendarização 

Instrumentos de 

Avaliação da Atividade 
Previsão 

Orçamental 

1 2 3    Período  Data   

“Exposição e Feira 
dos Minerais e Dia 

das Ciências” 

• Promover o gosto pela 
matemática e pelas ciências 
experimentais; 
• Manipular e manusear materiais 
e instrumentos diversificados. 

X X X 
Docentes de 

MCE 

Alunos do 1º 
e 2º Ciclos 

Placard; 
material de 
papelaria; 

Material de 
laboratório; 

recursos 
informáticos 

3º 
De 24 a 28 

de abril 

Questionário a aplicar 
aos alunos 
 
Relatório 

10,00€ 

Dia Mundial da 

Diversidade 

Cultural para o 

Diálogo e o 

Desenvolvimento 

• Respeitar os Direitos Humanos. 

• Compreender a importância da 
diversidade cultural e incentivar o 
respeito pelo outro. 

 X X 

Projeto 

UBUNTU; 

Projeto PES; 

GAAF; SPO 

 

Comunidade 
escolar 

Material de 
papelaria; 
recursos 

informáticos 

3º 22 de maio 

Observação direta 

 

Registo fotográfico 

10,00€ 

Formação sobre 
primeiros 
Socorros 

• Aprender a aplicar técnicas de 
primeiros socorros  

X X X 
Equipa PES 
Centro de 

Saúde 

Pessoal não 
docentes 

Placard; 
- Material de 

papelaria; 
- Recursos 

informáticos 
 

 
 

3º 
 

maio 

Observação direta 

Questionário de 

avaliação 

Registo fotográfico 
das atividades 
desenvolvidas 

 

 

5,00€ 

 
 

Semana da saúde 
 

Saúde “estado de 
completo bem-

estar físico, 
mental e social” 

 
 

• Compreender as várias 
dimensões da Saúde 
• Fomentar hábitos de prevenção 
da doença e promoção da saúde; 
 
• Promover competências na área 
da saúde mental 

X X X 
Equipa PES 
Centro de 

Saúde 

Toda a 
comunidade 

escolar 

Placard; 
material de 
papelaria; 
recursos 

informáticos 

3º 
 

maio 

Observação direta 

 

Questionário de 

avaliação 

 

Registo fotográfico 

das atividades  

desenvolvidas 

20,00€ 

Mural pela 

Igu@ldade 

•Sensibilizar para o direito à 
igualdade de tratamento, 
independentemente do sexo, 

 X X 
Projeto PES; 

GAAF; SPO; 
Comunidade 

escolar 

Material de 
papelaria; 
recursos 

informáticos 

3º 
maio/ 

junho (a 
definir dia) 

Observação direta 

 

Registo fotográfico 

15,00€ 
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Atividade Objetivos da Atividade 
Eixos 

Responsáveis 

pela Atividade 
Destinatários 

Recursos 

Humanos e/ou 

Materiais 
       Calendarização 

Instrumentos de 

Avaliação da Atividade 
Previsão 

Orçamental 

1 2 3    Período  Data   

religião ou crença, deficiência, 
idade ou orientação sexual.  

Técnicos do 

PDPSC; 

Educação 

Especial; 

Diretores de 

Turma; 

Biblioteca 
Escolar 

 

Trabalhos realizados 

(DES)ENVOL-VE-TE 
e ENVOLVI-

MENTO 
PARENTAL - 

 
Ações de transição 

escolar: “A 
transição do Pré-
escolar para o 1º 

Ciclo” e “A 
transição do 1º 
Ciclo para o 2º 

Ciclo”. 

• Refletir sobre mecanismos/ 

estratégias facilitadoras da 

transição escolar  

 

 X X 

GAAF e SPO, 

Técnicos do 

PDPSC 

 

Alunos que 
transitem 

para o 1º e 
5º anos e 
seus E.E./ 

Pais 
 

Material para 
divulgação/ de 

papelaria 
 

Material 
didático 

 
Recursos 

informáticos 

3º 

maio/ 
junho – 
alunos 
junho/ 
julho – 

E.E./Pais- 

Questionários de 
avaliação 
    
Observação direta 
 

Registo fotográfico 

10,00€ 

“Vamos Cuidar do 
Ambiente” 

 
•Elaboração de 

desdobrável para 
a preservação dos 
quatro elementos 
essenciais á vida: 
Ar, terra, água e 

luz 
 

•Assumir atitudes responsáveis 
perante a preservação ambiental; 
•Promover a reutilização de 
materiais nas atividades de 
expressão plástica  
•Estimular o gosto pela natureza e 
pela vida. 

X  X 
Educadora 

 

Comunidade 
escolar, 
Grupo 

crianças pré-
escolar 

- Educadora, 
-Assistente 
Operacional 

-Alunos 
-Materiais da 

sala (desgaste e 
outros de 

reutilização); 

3º 5 de junho 

Observação direta 
 
Relatório de Avaliação 
da Atividade 
 
Registo fotográfico 
 

0,00€ 
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Atividade Objetivos da Atividade 
Eixos 

Responsáveis 

pela Atividade 
Destinatários 

Recursos 

Humanos e/ou 

Materiais 
       Calendarização 

Instrumentos de 

Avaliação da Atividade 
Previsão 

Orçamental 

1 2 3    Período  Data   

Encerramento do 
ano letivo 

 
•Coreografia 

musical com a 
despedida dos 

finalistas 

 
 
 

 

 
•Promover o convívio social e 
interligação escola/meio; 
•Integrar as atividades culturais 
que farão parte da festa. 
 
 
 
 
 

 X X 
Educadora e 
Professores 

 

Comunidade 
escolar, 
Grupo 

crianças pré-
escolar 

Educadora, 
Assistente 

Operacional 
Alunos 

Materiais da 
sala (desgaste 

e outros de 
reutilização); 

 
Professores do 

Projeto 
“Crianças em 

Ação” 
aparelhagem e 
microfone(s); 

elementos 
decorativos; 

etc. 

3º Junho 

Observação direta 
 
Relatório de Avaliação 
da Atividade 
 
Registo fotográfico 
 
 

0,00€ 

Visita de estudo à 
KidZania 

• Identificar, conhecer e adotar 
comportamentos adequados. 
• Manifestar atitudes de respeito, 
de solidariedade, de cooperação, 
de responsabilidade, na relação 
com os que lhe são próximos. 
• Demonstrar, autonomia, 
capacidade de negociação e 
tomada de decisão. 

X X X 
Departamento 
do 1º Ciclo (6 

turmas) 
Alunos 

Pessoal 
docente; 
Alunos 

Auxiliares da 
Ação Educativa 

3º 
19 e 23 de 

junho 

Observação direta 
 
Registo fotográfico 
 

A definir 

Celebrar o 
Ambiente 

•Assumir atitudes responsáveis 
perante a preservação ambiental; 
•Promover a recuperação do 
ecossistema;  
•Estimular o gosto pela natureza e 
pela vida. 

X  X 

Departamento 
do 1º Ciclo 

Comunidade 
Escolar 

EE 

Comunidade 
Escolar 

Pessoal 
docente, 

Comunidade 
Educativa EE 
/Materiais 
Recicláveis 

3º 
Ao longo 

do 3º 
período 

Observação direta 
Pré-teste e pós-teste 
Relatório de Avaliação 
da Atividade 
Registo fotográfico 

0,00€ 
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Atividade Objetivos da Atividade 
Eixos 

Responsáveis 

pela Atividade 
Destinatários 

Recursos 

Humanos e/ou 

Materiais 
       Calendarização 

Instrumentos de 

Avaliação da Atividade 
Previsão 

Orçamental 

1 2 3    Período  Data   

Concurso Nacional 
de Leitura 

• Promover o gosto pela leitura. 
 
• Contactar com obras de leitura 
escolhidas para os vários níveis 
etários 
 

 x x 
Docentes de 
Português/ 

Docentes BE 

Comunidade 
escolar 

Docente; 
Alunos; 

Fotocópia; 
Livros 

Ao 
longo 

do 
ano 

Ao longo 
do ano 

Observação Direta 

Registo gráfico e/ou 

fotográfico 

Relatório da atividade 

30,00€ 

"(DES)ENVOLVE-
TE"                   

- INTERVENÇÃO 
COM TURMAS  

Ações e/ou 
atividades  

de informação/ 
sensibilização e 
esclarecimento 
sobre diversas 
temáticas, de 
acordo com 

situações 
problemas 

identificados pelos 
Conselhos de 

Turma ou outras 
consideradas 
pertinentes. 

• Contribuir para o 
desenvolvimento de valores e 
atitudes (saber estar, intervir, 
comunicar, gerir conflitos)  

 X X 

GAAF e SPO, 

Técnicos do 

PDPSC 

 

Ações 
específicas: 

Turmas a 
partir do 3º 

ciclo e outras 
se necessário 

 
 

Material para 
divulgação/ 
didático/de 
papelaria 
diverso/ 

informáticos 

Ao 
longo 

do 
ano 

letivo 
 
 

A definir 
 
 

Pré e Pós testes e/ou 

questionários de 

avaliação  

 

Observação direta 

 

Registo fotográfico 
das atividades 
desenvolvidas 

50,00€ 

"(DES)ENVOLVE-
TE"                   

PROGRAMA DE 
COMPETÊN-CIAS 

SOCIOEMO-
CIONAIS  

"Passo a Passo..." 

• Desenvolver competências 
pessoais, sociais e emocionais.  
• Prevenir problemas emocionais 
e/ou comportamentais. 

 X  

GAAF e SPO, 

Técnicos do 

PDPSC 

 

Pré-escolar 

Material para 
divulgação/ 
didático/de 
papelaria 
diverso/ 

informáticos 

Ao 
longo 

do 
ano 

letivo 

1ºP – 
07 e 21 de 

outubro de 

2022 

04 e 18 de 

novembro 

de 2022 

Questionário de 

avaliação 

 

Observação direta 

 

50,00€ 
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Atividade Objetivos da Atividade 
Eixos 

Responsáveis 

pela Atividade 
Destinatários 

Recursos 

Humanos e/ou 

Materiais 
       Calendarização 

Instrumentos de 

Avaliação da Atividade 
Previsão 

Orçamental 

1 2 3    Período  Data   

02 de 

dezembro 

de 2022 

 
2ºP - 

06 e 20 de 

janeiro de 

2023 

03 e 17 de 

fevereiro 

de 2023 

03 e 17 de 

março de 

2023 

 
3ºP - 

21 de abril 

de 2023 

05 e 19 de 

maio de 

2023 

02 e 16 de 

junho de 

2023 

 

Registo fotográfico 
das atividades 
desenvolvidas 

 
"(DES)ENVOLVE-

TE" 
 

• Desenvolver competências 
pessoais, sociais e emocionais. 
 
 

 X  

 

GAAF e SPO, 

Técnicos do 

PDPSC 

1º ciclo 

 
Material para 
divulgação/ 
didático/de 

Ao 
longo 

do 

1ºP - 
30 de 

setembro 

de 2022 

Pré e Pós testes        

 

Observação direta 

100,00€ 
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Atividade Objetivos da Atividade 
Eixos 

Responsáveis 

pela Atividade 
Destinatários 

Recursos 

Humanos e/ou 

Materiais 
       Calendarização 

Instrumentos de 

Avaliação da Atividade 
Previsão 

Orçamental 

1 2 3    Período  Data   

 
 

PROGRAMA DE 
COMPETÊN-CIAS 

SOCIOEMO-
CIONAIS  

"Tudo começa por 

mim..." 

 
 
• Prevenir problemas emocionais 
e/ou comportamentais. 

 papelaria 
diverso/ 

informáticos 

ano 
letivo 

03, 07, 10, 

11, 14, 21, 

24, 28 e 31 

de outubro 

de 2022 

04, 07, 08, 

11, 14, 18, 

21, 25 e 28 

de 

novembro 

de 2022 

02, 05 e 06 

de 

dezembro 

de 2022 

 

2ºP – 

06, 09, 10, 

13, 16, 20, 

23, 27 e 30 

de janeiro 

de 2023 

03, 06, 07, 

10, 13, 17, 

24 e 27 de 

fevereiro 

de 2023 

Registo fotográfico 
das atividades 
desenvolvidas 
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Atividade Objetivos da Atividade 
Eixos 

Responsáveis 

pela Atividade 
Destinatários 

Recursos 

Humanos e/ou 

Materiais 
       Calendarização 

Instrumentos de 

Avaliação da Atividade 
Previsão 

Orçamental 

1 2 3    Período  Data   

03, 06, 10, 

13, 14 e 20 

de março 

de 2023 

 

3ªP- 

17, 18, 21, 

24 e 28 de 

abril de 

2023 

05, 08, 12, 

15, 16, 19, 

22, 26 e 29 

de maio de 

2023 

02, 05, 09, 
12, 13, 16, 
19, 23 e 26 
de junho 
de 2023 

 
"(DES)ENVOL-VE-
TE" PROGRAMA 

DE PROMOÇÃO DE 
COMPETÊN-CIAS 

SOCIOEMO-
CIONAIS 

"Descobrir, Agir e 

Refletir" 

 

• Contribuir para o 
desenvolvimento de valores e 
atitudes (saber estar, intervir, 
comunicar, gerir conflitos). 

 X  

GAAF e SPO, 

Técnicos do 

PDPSC 

 

2º ciclo 

Material para 
divulgação/ 
didático/de 
papelaria 
diverso/ 

informáticos 

Ao 
longo 

do 
ano 

letivo 

Ao longo 
do ano 
letivo 

Pré e Pós testes  

 

Observação direta 

 

Registo fotográfico 
das atividades 
desenvolvidas 

50,00€ 
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Atividade Objetivos da Atividade 
Eixos 

Responsáveis 

pela Atividade 
Destinatários 

Recursos 

Humanos e/ou 

Materiais 
       Calendarização 

Instrumentos de 

Avaliação da Atividade 
Previsão 

Orçamental 

1 2 3    Período  Data   

"(DES)ENVOLVE-
TE"                   

“O (SUB)DELE-

GADO DE TURMA 

COMO 

MEDIADOR!” 
Realização de 
encontros de 
reflexão e de 

partilha com os 
(sub)delegados 

• Promover competências de 
comunicação e de relacionamento 
interpessoal que permitam a 
mediação, despiste e/ou 
identificação de situações 
problema por turma. 

 X  GAAF e SPO 

Delegados e 
subdelegado
s de turma 

do 1º, 2º e 3º 
ciclos e 
ensino 

secundário 

Material de 
divulgação 
Material de 

papelaria 
diverso 

Recursos 
informáticos 

Ao 
longo 

do 
ano 

letivo 

A definir 
(pelo 

menos 
uma 

reunião 
por cada 
período 
escolar) 

Fichas de registo 

 

Atas 

 

Observação direta 

10,00€ 

“RESPONSABILIZA
-TE!” - “SER + 

VOLUNTÁRIO”                                                                                                                  
Envolver e motivar 

os alunos para 
serem 

dinamizadores/ 
voluntários no 

GAAF (apoiar no 
gabinete de porta 
aberta e em várias 

atividades) 

• Promover o valor de 
solidariedade, do trabalho 
colaborativo e o incremento do 
sentido associativo. 

 X  GAAF 

Todos os 
alunos e 

comunidade 
educativa 

Material 
didático, de 

divulgação e de 
papelaria 
diverso 

Telefone  
Recursos 

informáticos 

Ao 
longo 

do 
ano 

letivo 

Ao longo 
do ano 
letivo 

Questionários de 
avaliação    
   
Observação direta 
 
Registo fotográfico 

das atividades  

desenvolvidas 

10,00€ 

“RESPONSABILIZA
-TE!” - 

“TURMA +” 
A atividade visa 

envolver as turmas 
do 2º, 3º Ciclo 
num trabalho 

cooperativo ao 
nível do aproveita-

mento e 

• Valorizar a turma que melhor 
desempenho obtiver ao nível do 
aproveitamento escolar, 
comportamento e participação 
nas atividades escolares, ao longo 
dos períodos escolares. 
 
• Minimizar o número de faltas 
injustificadas, de 
ocorrências/participações 

 X  GAAF 
Turmas do 2º 

e 3º ciclos 

Material para 
divulgação/de 

papelaria  
 

Recursos 
informáticos 

 
Transporte 

Ao 
longo 

do 
ano 

letivo 

Afixação 
dos 

resultados 
após o 

término de 
cada 

período 
escolar. 
Prémio 
final em 

Registos de avaliação 
dos Conselhos de 
Turma e dos 
Assistentes 
Operacionais/ Registos 
dos clubes, Desporto 
escolar, Biblioteca 
escolar, GAAF/SPO 

250,00€ 
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Atividade Objetivos da Atividade 
Eixos 

Responsáveis 

pela Atividade 
Destinatários 

Recursos 

Humanos e/ou 

Materiais 
       Calendarização 

Instrumentos de 

Avaliação da Atividade 
Previsão 

Orçamental 

1 2 3    Período  Data   

comportamento e 
na participação 
em atividades 

escolares de forma 
facultativa. A 
avaliação é 
realizada de 

acordo com uma 
tabela, na qual há 
uma acumulação 

de pontos, aos 
quais se reduzem 
outros consoante 

as faltas 
injustificadas, as 

ocorrências/partici
pa- 

ções/“ordens de 
saída da sala de 
aula” e os níveis 

negativos 
identificados. 

disciplinares e de “ordens de saída 
da sala de aula”, assim como os 
níveis negativos (1 e 2), ao longo 
dos períodos letivos. 

junho/julh
o 2023 

“(IN)FORMA-TE!”                                  
ATIVIDADES 

SOBRE OFERTAS 
FORMATIVAS E 

ÁREAS PROFISSIO-
NAIS                   - 
Sessões abertas 
sobre profissões 

e/ou visitas a 
entidades de 
várias áreas 

• Dar a conhecer áreas e 
percursos profissionais, apoiando 
o aluno nas suas escolhas 
profissionais.              
 
• Ajudar os alunos a identificar o 
percurso formativo mais 
adequado às suas necessidades e 
características.  
 

 X X GAAF e SPO 

Sessões/ 
visitas/ 

ações de 
informação:  
Alunos do 9º 
ano e outras 

caso se 
considere 
pertinente 

 

 
Material para 

divulgação 
 

Material de 
papelaria 
diverso 

 
Recursos 

informáticos 

Ao 
longo 

do 
ano 

letivo 

Atividades/ 
sessões 

abertas e 
ações de 

informação 
em turma - 
a decorrer 
ao longo 
do ano 
letivo 

 

 

Questionários de 

avaliação e/ou Pré e 

pós testes 

 

Observação direta 

 

 

100,00€ 
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Atividade Objetivos da Atividade 
Eixos 

Responsáveis 

pela Atividade 
Destinatários 

Recursos 

Humanos e/ou 

Materiais 
       Calendarização 

Instrumentos de 

Avaliação da Atividade 
Previsão 

Orçamental 

1 2 3    Período  Data   

profissionais. 
- Feira de 

Orientação Escolar 
e Profissional. 

- Ações de 
informação para 

alunos. 
- Aplicação testes 

psicotécnicos. 

• Envolver os Pais/Encarregados 
de Educação nas decisões dos 
educandos. 

 Visita à 
QUALIFICA: 
alunos do 9º 
e 12º anos 

Feira: Alunos 
do 6º ao 12º 

ano (visita 
guiada) E.E. 
do 9º e 12º 

anos e toda a 
comunidade 

escolar 
 

Testes 
psicotécnicos

: 9º anos e 
12ºano 

Ações de 
informação/ 
Sensibiliza-
ção: Pais e 

E.E. do 9ºano 

 
Telefone 

 
Visita à 

QUALIFICA 
– 01 e/ou 

02 de 
março de 

2023 
(dependen

te do 
transporte 

e da 
confirmaçã

o da 
entidade 

organizado
ra) 

 
Feira de 

Orientação 
–26 de 
abril de 

2023 
 

Ação de 
informação 
Pais e/ou 
alunos –

entre 
março e 
maio de 

2023 
 

 

Registo fotográfico 
das atividades 
desenvolvidas 
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Atividade Objetivos da Atividade 
Eixos 

Responsáveis 

pela Atividade 
Destinatários 

Recursos 

Humanos e/ou 

Materiais 
       Calendarização 

Instrumentos de 

Avaliação da Atividade 
Previsão 

Orçamental 

1 2 3    Período  Data   

Testes 
psicotécni-
cos: abril 

e/ou maio 
de 2023 

 

-ALGUÉM LOGO 
ALI – 

Apoio de 
proximidade aos 
alunos, famílias/ 
Encarregados de 

Educação e 
comunidade 

educativa, a nível 
escolar, familiar e 

pessoal. 

•Apoiar os alunos a diversos níveis 
(escolar, familiar e pessoal), 
desenvolvendo competências 
pessoais e sociais, assim como, na 
resolução de problemas 
quotidianos, ajudando-os a refletir 
sobre os seus comportamentos.  
 
•Apoiar as Famílias na resolução 
de problemas ao nível escolar, 
familiar e pessoal.  
 
• Apoiar o Pessoal Docente e Não 
Docente na intervenção com os 
alunos a diversos níveis.  

 X X GAAF 

Alunos, 
famílias/    

Encarregados 
de Educação 

e 
comunidade 

educativa 

Material para 
divulgação/ de 

papelaria 
 

Material 
didático 

 
Recursos 

informáticos 

Ao 
longo 

do 
ano 

letivo 

Ao longo 
do ano 
letivo 

 
Fichas e documentos 

de registo/de 

intervenção 

 

Observação direta 

40,00€ 

-ENVOLVI-MENTO 
PARENTAL -           

 Realização de 
espaços de 

partilha de ideias 
e experiências 
parentais, de 
aquisição de 

conhecimentos e 
de competências, 

promovendo a 
discussão de 

• Aumentar o envolvimento dos 
Pais/Encarregados de Educação na 
vida escolar dos seus educandos.       
• Melhorar as competências 
parentais. 

 X X 

GAAF e SPO, 

Técnicos do 

PDPSC 

 

Todos os 
Pais/E.E. 

Material para 
divulgação/ de 

papelaria 
 

Material 
didático 

 
Recursos 

informáticos 

Ao 
longo 

do 
ano 

letivo 

Ao longo 
do ano 
letivo 

Questionários de 

avaliação   

  

Observação direta 

 

Registo fotográfico 

70,00€ 
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Atividade Objetivos da Atividade 
Eixos 

Responsáveis 

pela Atividade 
Destinatários 

Recursos 

Humanos e/ou 

Materiais 
       Calendarização 

Instrumentos de 

Avaliação da Atividade 
Previsão 

Orçamental 

1 2 3    Período  Data   

estratégias e 
práticas 

educativas, 
potenciando deste 

modo, as 
interações entre a 

família e a 
criança/Jovem. 

Plano de 
Prevenção a favor 
da Igualdade e a 

Não 
Discriminação - 

“Tod@s pela 
Diferença, Todos 
pela Igualdade!” - 

 
 

• Fomentar o respeito pela 

diversidade de orientação sexual e 

identidade de género. 

• Respeitar os Direitos Humanos. 

 X X 

GAAF e SPO, 

Técnicos do 

PDPSC; 

Projeto PES; 

Projeto 

UBUNTU; 

Associação 

AMPLOS; 

APAV; 

Associação 

DUECEIRA/ou

tros 

Alunos, 
Encarregados 
de Educação, 

Pessoal 
Docente e 

Não Docente 

Material para 
divulgação/ de 

papelaria 
 

Material 
didático 

 
Recursos 

informáticos 

Ao 
longo 

do 
ano 

letivo 

Ao longo 
do ano 
letivo 

Questionários de 
avaliação e/ou pré e 
pós testes  
  
Observação direta 
 
Registos fotográficos 
 
Atas 

140,00€ 

Comemoração 
Mês/Dia das 
Bibliotecas 
Escolares: 

“LER PARA A PAZ 
E HARMONIA 

GLOBAIS”: 
 

Projeto “Ler + em 
família” 

 

• Promover a leitura de forma 
transversal salientando 
importância da leitura para uma 
consciencialização de boas 
práticas de vida saudável na 
escola e em família. 
 
•Utilizar os recursos da biblioteca 
escolar; 
 

X X X 

 
Profª 

Bibliotecária 

em 

articulação 

com as 

Docentes 

titulares das 

 
Alunos do 

Pré-Escolar e 
1º Ano da 

Escola Sede e 
Pais e 

Encarregados 
de Educação 

inscritos 
 

 
Docentes, 

alunos 
envolvidos; 
Material de 
papelaria; 

 
Sugestões de 

leitura 

 
 

1º/2º
/3º 

 
 

Ao longo 
do ano 
letivo 

 
Quinzenal 

 
 

Relatório da atividade 
 
 
 
 

 
10,00€ 
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Atividade Objetivos da Atividade 
Eixos 

Responsáveis 

pela Atividade 
Destinatários 

Recursos 

Humanos e/ou 

Materiais 
       Calendarização 

Instrumentos de 

Avaliação da Atividade 
Previsão 

Orçamental 

1 2 3    Período  Data   

(Inicia na 
semana de 16 a 
dia 24 de outubro) 

• Potenciar a curiosidade, a 
imaginação e a partilha. 

turmas 

envolvidas. 

Plano 21/23 Escola 
“Escola a Ler” 

 
Medidas: “Leitura 
orientada” para o 
primeiro ciclo (em 

três turmas) e 
duas 2 turmas do 

2º ciclo, “Vou 
levar-te comigo!” 

e "Livr'à Mão" 
para todos os 

alunos do 
Agrupamento 

• Trabalhar a leitura de forma 
regular, diversificada, e construir 
uma rede colaborativa para o 
efeito; 
• Envolver os alunos em atividades 
de leitura. 

 

x x x 

 
Professores 
da equipa 

“Escola a Ler” 
em 

articulação 
com os 

docentes 
envolvidos, 

em 
articulação 

com os 
Diretores de 

Turma 

 
 

Alunos do 
1º ciclo ao 

Ensino 
Secundário 

Docentes, 
alunos, Livros, 

Quadro 
interativo; 

Material de 
papelaria; 

entre outros 
materiais que 
possam vir a 

ser 
selecionados. 

1º/2º
/3º 

 
Ao longo 
do ano 
letivo 

Registo das atividades 
realizadas 

 
Relatório da atividade 

Verba 
destinada 

a aquisição 
de livros. 

Hora do Conto “As 
nossas histórias… 
/Era uma vez...” 

Pré-Escolar 
(referencial 

Atividades para 
aprender com a 

biblioteca escolar). 

• Desenvolver um trabalho 
colaborativo no âmbito das 
várias áreas curriculares;  
• Participar no ensino de acordo 
com as orientações curriculares; 
• Promover aprendizagens no 
contexto físico (sempre que 
possível) e recursos da biblioteca 
escolar; 

• Estimular a criatividade e a 
imaginação. 

 x x 

 
Profª 

Bibliotecária e 
Educadora 

 
Professoras 

e alunos 
Pré-Escolar 

Docentes e 
alunos 

envolvidos, 
Livros; 

Quadro 
interativo/ 

Vídeo Projetor; 
Material de 
papelaria, 

plasticina ou 
material 

reciclável. 

 
1º2º3 

 
 
 

Ao longo 
do ano 
letivo 

- Quinzenal 

Relatório da atividade 
 

 
 
 
 
 
 

7,00€ 

Projeto de 
Ligação 

Pedagógica do 
1º Ciclo, aos 

• Promover a 
interdisciplinaridade (Disciplina 
de Geografia e Estudo do Meio)  
  

x x  

Professor 
Anselmo 

Gonçalves em 
articulação 

Alunos do 
3º e 4º Ano 
da Escola 

Sede 

Docentes e 
alunos 

envolvidos, 
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Atividade Objetivos da Atividade 
Eixos 

Responsáveis 

pela Atividade 
Destinatários 

Recursos 

Humanos e/ou 

Materiais 
       Calendarização 

Instrumentos de 

Avaliação da Atividade 
Previsão 

Orçamental 

1 2 3    Período  Data   

ciclos 
subsequentes: 

Projeto de 
Intervenção no 
Agrupamento 
(ATIVIDADE 

PROMOVIDA 
ENTRE O 

DEPARTAMENTO 
DE CIÊNCIAS 

SOCIAS E 
HUMANAS, 

DISCIPLINA DE 
GEOGRAFIA E A 

DOCENTE DA 
TURMA DO 4º 

ANO (PS)SEDE. DO 
1º CICLO DO 

AGRUPAMENTO 

• Diversificar práticas de ensino 
e aprendizagem no 
desenvolvimento do currículo;  
 

• Desenvolver competências de 
autonomia e responsabilidade. 

com 
Professores 
Titulares de 

Turma do 3º e 
4º Anos da 

Escola Sede. 

PC/Quadro 
interativo; 

Internet, papel, 
canetas de 
filtro entre 

outros 
materiais. 

 
 

Ao longo 
do ano 
letivo 

 

Relatório da atividade 
 

Desafio Mensal 

• Contribuir para o 
enriquecimento dos percursos 
formativos dos jovens; 
• Estimular nos jovens o gosto 
pela pesquisa;   
• Envolver os jovens em 
dinâmicas de práticas de 
aprendizagem. 

x x  

 
Professora 

Guida 
Fernandes 

 
Alunos do 

2º, 3º Ciclos 
e 

Secundário. 

Alunos. 
Fotocópias a 

cinza e a cores, 
computador 

papel, 
cartolinas, lápis 

de cor. 

 

Ao longo 
do ano 

letivo, uma 
vez por 

mês. 

Relatório da Atividade 

 
 
 

7,00€ 

Desafia-te! 
“Quem é 
Quem?” 

Uma surpresa 
todos meses. 

• Contribuir para o 
enriquecimento dos percursos 
formativos dos jovens;  
• Estimular o gosto pela 
pesquisa; 
• Promover a cultura anglo-

x x  
Professora da 
Equipa da BE 

– Susana Brito 

Alunos do 
2º/3º Ciclos 

e Ensino 
Secundário 

Alunos. 
Fotocópias, 
computador 

papel, 
cartolinas, lápis 

de cor, 

1º,2º 
3º 

Ao longo 
do ano 
letivo 

(uma vez 
por mês). 

Relatório da Atividade 

Divulgação na página 
do Agrupamento 

20,00€ 
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Atividade Objetivos da Atividade 
Eixos 

Responsáveis 

pela Atividade 
Destinatários 

Recursos 

Humanos e/ou 

Materiais 
       Calendarização 

Instrumentos de 

Avaliação da Atividade 
Previsão 

Orçamental 

1 2 3    Período  Data   

saxónica. 
 

canetas 

Divulgação de 
autores e obras 

• Divulgar obras e autores;  
• Divulgar recursos facilitadores 
do processo de ensino e 
aprendizagem.  
• Promover o trabalho 
colaborativo.  

x x x 

Profª 
Bibliotecária 

em 
articulação 

com 
outro(s)Profe

ssores da 
Equipa e 

Assistente 
Operacional 

da BE. 

Comunidade 
Escolar 

Recursos BE: 
Literatura 

Juvenil; 
Cartolinas; 

Fotocópias a 
cores; 
Papel; 

Computador 

1º/2º
/3º 

Ao longo 
do ano 
letivo 

(Uma vez 
por mês) 

Relatório da Atividade 

Divulgação na página 
do Agrupamento 

 
 
 

10,00€ 

Atividade de 
articulação com 
os Dts e EMAEI 
no âmbito da 
Aplicação de 
critérios de 
avaliação – 

alunos 
abrangidos por 

medidas 
educativas Dec.     
Lei 54/2018 de 6 

de julho 

• Disponibilizar recursos 
facilitadores do processo de 
ensino e aprendizagem. 
• Desenvolver um trabalho 
colaborativo no âmbito das 
várias áreas curriculares. 

x x  

 
Professores 

da equipa em 
articulação 
com os DTs 
e/ou outros 
professores. 

 
Alunos do 

2º 3º ciclos 
e Ensino 

Secundário 

 
Recursos BE 

Papel; 
Computador 

 
1º/2º

/3º 

 
Ao longo 
do ano 
letivo 

 

Registo da atividade 
 

0,00€ 

Atividade no 
âmbito das 

competências 
digitais: 

Apoio aos alunos 
em trabalhos de 

pesquisa e 

• Contribuir para o 
desenvolvimento de 
competências digitais básicas;  
• Estimular o gosto pela pesquisa 
e tratamento da informação. 
 

x x  
Professores 
da equipa 

Alunos do 
2º e 3º 
ciclos 

Recursos BE 
Papel; canetas; 

Computador 

1º/2º
/3º 

Ao longo 
do ano 
letivo 

 

Relatório da atividade 

 
 

0,00€ 
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Atividade Objetivos da Atividade 
Eixos 

Responsáveis 

pela Atividade 
Destinatários 

Recursos 

Humanos e/ou 

Materiais 
       Calendarização 

Instrumentos de 

Avaliação da Atividade 
Previsão 

Orçamental 

1 2 3    Período  Data   

tratamento de 
informação. 

Miúdos a Votos 
• Promover o desenvolvimento 
de competências de leitura e de 
cidadania ativa.  

x x  

Profª 
Bibliotecária e 

outros 
docentes da 
equipa – em 
articulação 

com os Dts e 
em parceria 
com a RBE e 

Portada e 
Visão Júnior. 

 

Aberta aos 
alunos do 
4º Ano e 

2º/3º Ciclos 
e Ensino 

Secundário 

Computadores; 
Papel; canetas; 

Fotocópias 
1º/2º 

Ao longo 
do 1º e 2º 
Período. 

 

Relatório da atividade 

Divulgação da 
atividade através da 
página do 
Agrupamento. 

 
10,00€ 

“Encontros 
UBUNTU” (na 

escola) 

 

• Aprofundar o conceito/filosofia 

UBUNTU. 

• Promover várias atividades 
para aprofundamento dos cinco 
Pilares UBUNTU 
(autoconhecimento, 
autoconfiança, resiliência, 
empatia, serviço) e as várias 
temáticas UBUNTU. 
 

 x x 
Clube 

UBUNTU 

Clube 

UBUNTU, 

Alunos do 
3º Ciclo e 
do Ensino 

Secundário 

Documentos 
Orientadores 
da Academia 

de Líderes 
UBUNTU; 

Material de 
papelaria; 
recursos 

informáticos 

1º, 
2º, 3º 

Quinzenal 

Questionários de 

avaliação  

   

Observação direta 

 

Registo fotográfico 

Relatório da 
Atividade 

50,00€ 

Exposições 
temporárias de 
trabalhos dos 

alunos 

 
• Motivar os alunos para uma vida 

académica e cívica; promover 
dentro e fora da escola um olhar 
dinâmico, aberto, virado para o 
exterior numa relação estreita 

X  X 

Grupos de 
Educação 
Visual / 

Educação 
Tecnológica 

(2º e 3º 
Ciclos) e 

Alunos de EV 

e ET do 2º e 

3º Ciclos e 

Clube das 

Artes 

Material de 
Suporte para a 
exposição dos 

trabalhos; 

1º, 2º 
e 3º 

 

Ao longo 
do ano 
letivo 

Relatório de avaliação 

da atividade 
100,00€ 
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Atividade Objetivos da Atividade 
Eixos 

Responsáveis 

pela Atividade 
Destinatários 

Recursos 

Humanos e/ou 

Materiais 
       Calendarização 

Instrumentos de 

Avaliação da Atividade 
Previsão 

Orçamental 

1 2 3    Período  Data   

entre os intervenientes no 
processo educativo; 

Promover a formação dos alunos 
no que concerne à criação de 

hábitos, atitudes e 
conhecimentos. 

 

Clube de 
Artes 

Comemoração de 
datas e eventos 

relevantes e 
circunstanciais: 

- Natal 
- Carnaval 
- Páscoa 

 
 

• Motivar e estimular os alunos 
com um padrão de atuação – 

didática, integradora, cooperativa 
e inclusiva. Construir objetos e 

elementos decorativos, realizados 
com vários materiais e ou 

recicláveis/reciclados alusivos aos 
eventos. 

 
 

 

X 
 

X 
X 
 

Docentes de 
Educação 
Especial 

Alunos com 
apoio direto 

(medidas 
seletivas e 
adicionais). 

 

Material de 
papelaria de 

desgaste; 
materiais 

reciclados; 
placares; 
recursos 

informáticos, 
etc 

 

 
Ao 

longo 
do 

ano 

 
 
 

Ao longo 
do ano 

Observação direta  
 
Registo fotográfico 
 
Trabalhos alusivos ao 
tema 
Pré e Pós teste e/ou 
questionário de 
avaliação 
 
Relatório da atividade 

 
80,00€ 

 
 

Sala de Atividades 
para a Vida Diária 

(AVD) 

 
• Criação de uma sala de 

atividades de vida diária (AVD) 
para treino relacionado com a 

higiene, os cuidados domésticos, a 
alimentação, o lazer e a vida 

social, que permitam uma 
"reconstrução" da própria 

realidade assumindo um caráter 
pedagógico e de reabilitação, em 

consonância com a família e todos 

X X X 

EMAEI 
Docentes de 

Educação 
Especial 

Comunidade 
Escolar 

 

Alunos 
 

Forno, placa de 
indução, 

bancada com 
lavatório, 
armários, 

tachos, formas 
e tabuleiros, 

pratos, 
talheres, 

batedeira, 
copos, lençol, 
fronha colcha, 

Ao 
longo 

do 
ano 

 

Ao longo 
do ano 

 

Observação direta 
 
Registo fotográfico 
 
Trabalhos alusivos ao 
tema 
 
Pré e Pós teste e/ou 
questionário de 
avaliação 
 
Relatório da atividade 

0,00€ 
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1 2 3    Período  Data   

os agentes educativos, na 
transição para a vida ativa. 

 
 

vassoura, pá, 
esfregona, 

balde, panos 
do pó, 

detergentes, 
molas, estendal 

etc. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

           

Atividades por calendarizar  
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Atividade Objetivos da Atividade 
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Responsáveis 

pela Atividade 
Destinatários 
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Humanos e/ou 
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Avaliação da Atividade 
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Orçamental 

1 2 3    Período  Data   

Internet Segura A definir X X X 
Departamento 

do 1º ciclo 
Escola Segura 

Alunos 

Professores 
Escola Segura 

(GNR) 
 

A 
definir 

A definir A definir 0,00€ 

Visita de Estudo 
A local a definir 

• Promover diferentes situações e 
contextos de aprendizagem; 

• Aplicar os conhecimentos 
curriculares a contextos reais 

X  X 
Docentes de 

DMCE 
2º e 3º Ciclo; 
Secundário 

Transporte 

Ao 
longo 

do 
ano 

Datas a 
definir 

Questionário a aplicar 
aos alunos 
 
Relatório 

Variável 
com local 
visitado 

 
 

Comemoração do 
Dia Internacional 

da Pessoa com 
Deficiência 

 

• Sensibilizar a comunidade 
educativa para a inclusão. 
• Motivar para a superação de 
dificuldades/ barreiras. 
• Alertar para a defesa da 
dignidade, dos direitos e o bem-
estar das pessoas com deficiência. 

X X X EMAEI 
Pessoal 

docente e 
não docente 

Auditório; 
Placar; 

Computador; 
Material de 
desgaste. 

A 
definir 

 
A definir 

 
Relatório da atividade 50,00€ 

Ação 

alusiva a sinais de 

alerta de 

violência/ 

preconceito e 
discriminação em 

meio escolar 

• Alertar e sensibilizar para os 

comportamentos e atitudes entre 

pares. 

• Fomentar o respeito pela 

diversidade de orientação sexual e 

identidade de género. 

 

 X X 

GAAF, SPO, 
Projeto PES; 
Associação 
DUECEIRA 

Pessoal não 
docente 

Material para 
divulgação/ de 

papelaria 
 

Material 
didático 
Recursos 

informáticos 

1º ou 
2º 

A definir 

Questionários de 

avaliação    

 

Observação direta 

 

Registo fotográfico 

10,00€ 

(Des)Igualdades 

de género no 

mundo do 

trabalho 

• Sensibilizar para as questões de 
género no mundo do trabalho. 

 X X 

GAAF; SPO; 

Diretores de 

Turma 

9ºanos; 

Biblioteca 

Escolar 

 

Comunidade 
escolar 

Material de 
papelaria; 
recursos 

informáticos 

2º 
e/ou 

3º 

março 
e/ou abril 
de 2023 

Observação direta 

 

Registo fotográfico 

 

Trabalhos realizados 

10,00€ 
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Palestra: Higiene 
do sono “Escutar 
com ouvidos de 

ouvir” 
(Referencial 

Atividades para 
aprender com a 

BE). 

• Fomentar o gosto pelas 
diferentes literacias;  
 
• Estimular práticas de saúde e 
bem-estar (cidadania ativa). 

X X X 

Profª 

Bibliotecária e 

2 Professores 

da equipa; 

Parceria com 

o centro de 

saúde 

(articulação 

com Diretores 
de Turma). 

Alunos do 3º 
Ciclo e 
Ensino       

Secundário 
 
 

Docentes e 
alunos 

envolvidos, 
Quadro 

interativo; 
Material de 
papelaria; 

 
A 

defini
r 

A definir 
de acordo 

com a 
disponibili-

de do 
Centro de 

Saúde 

Relatório da atividade 

 
Registo fotográfico 

2,00€ 

Hora do Conto “As 
nossas histórias… 
/Era uma vez...” 

Pré-Escolar 
(referencial 

Atividades para 
aprender com a 

biblioteca 
escolar). 

• Desenvolver um trabalho 
colaborativo no âmbito das 
várias áreas curriculares;  
• Participar no ensino de acordo 
com as orientações curriculares;  
• Promover aprendizagens no 
contexto físico (sempre que 
possível) e recursos da biblioteca 
escolar; 
• Estimular a criatividade e a 
imaginação. 

 X X 

 
Profª 

Bibliotecária e 
Educadora 

 
Professoras e 
alunos Pré-

Escolar 

Docentes e 
alunos 

envolvidos, 
Livros; 

Quadro 
interativo/ 

Vídeo Projetor; 
Material de 
papelaria, 

plasticina ou 
material 

reciclável. 

1º2º3 

 
 
 

Ao longo 
do ano 
letivo 

(Quinzenal
) 

 

Relatório da atividade 
 

 
7,00€ 

“Hora do 
Conto”: 

Encontros com a 
Leitura.   

1º Ciclo 
 (Referencial de 
atividades para 

aprender com a BE – 
duas histórias por 

turma/período. 

• Promover atividades de leitura 
(Educação literária) e o gosto 
pela leitura com recurso a 
diferentes suportes (impressos e 
digitais).  
• Participar em atividades 
multidisciplinares relacionadas 
com a leitura. Trabalhar de forma 

x x  

Profª 
Bibliotecária e 

outro 
docente 

sempre que 
necessário, 

em 
articulação 

com os 

Alunos do 1º 
Ciclo Escola 

Sede 

Docentes e 
alunos 

envolvidos, 
Livros; Quadro 

interativo/ 
Vídeo Projetor; 

Material de 
papelaria. 

 
1º/2º

/3º 

 
 

Ao longo 
do ano 
letivo 

 

Relatório da atividade 

 
Registo fotográfico 

 
 
 
 

7,00€ 
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Atividade Objetivos da Atividade 
Eixos 

Responsáveis 

pela Atividade 
Destinatários 

Recursos 

Humanos e/ou 
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Previsão 

Orçamental 

1 2 3    Período  Data   

transversal diferentes literacias 
e/ou áreas do currículo.  

Professores 
Titulares de 

Turma. 

Plano Nacional 
do Cinema 

Aguarda-se da 
Dgest a 

confirmação da 
inscrição. 

(refª aprender 
com a Biblioteca 

Escolar). 

• Literacia filmica; 
• Garantir os instrumentos 
básicos e “leitura” e 
compreensão de obras 
cinematográficas, despertando 
nos jovens o prazer para o hábito 
de ver cinema;  
• Promover formas e articulação 
curricular através do cinema. 

X X X 

 
Docentes da 
equipa: Carla 
Figueiredo e 

Dina 
(Articulação 

com os 
Diretores de 

Turma) 

 
Alunos do 9º 
Ano e Ensino 
Secundário 

 
Docentes e 

alunos 
envolvidos, 
Plataforma 

digital do PNC; 
Quadro 

interativo/ 
Vídeo Projetor; 

Material de 
papelaria, 

Filmes. 

 
 

2º e 
3º 

Aguarda-se 
da Dgest a 
confirmaçã

o da 
inscrição: a 
dinamizar 
ao longo 

do 2º e 3º 
Período. 

 

Relatório da atividade 
 

 
 
 
 

7,00€ 

Kaoot Literário 
(semana da 

Leitura) 

• Estimular o desenvolvimento 
de competências leitoras e 
digitais; 
• Envolver os jovens em 
dinâmicas de práticas de 
aprendizagem.  
• Promover competências socio 
emocionais.  

 X  

Professora 
Dina Neves 

em 
articulação 
com outros 
professores 
da equipa e 
em parceria 
com a RBE. 

Alunos do 3º 
ciclo e 

Secundário 

Alunos. 
Fotocópias 

Computadores 
papel. 

2º 

 
 

Semana da 
Leitura 
(Data a 
definir) 

Relatório da Atividade 

 
 
 
 

2,00€ 

“Encontro de 
Clubes UBUNTU” 

(Evento conjunto) 

•Contactar com os Clubes UBUNTU 

a nível do país. 

•Conhecer   alguns dos líderes 

servidores da Academia de Líderes 

UBUNTU.  

• Aprofundar o conceito/filosofia 
UBUNTU. 

 X X 
Clube 

UBUNTU 
Clube 

UBUNTU 

Material de 
papelaria; 
recursos 

informáticos 

 

*A definir 
pela 

Academia 
de Líderes 
UBUNTU 

Questionários de 

avaliação    

Observação direta 

Registo fotográfico 

Relatório da Atividade 

20,00€ 
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“Semana 
UBUNTU” 

• Aprofundar o conceito/filosofia 

UBUNTU. 

• Promover o desenvolvimento de 

competências socio-emocionais, 

como o autoconhecimento, 

autoconfiança, resiliência, empatia 

e sentido de serviço. 

• Potenciar uma educação para a 

cidadania que valoriza três eixos: a 

ética do cuidado (saber cuidar de 

si, dos outros, da comunidade e do 

planeta), a liderança servidora 

(atenção ao serviço e ao bem 

comum) e a capacidade de 

construir pontes (atitude essencial 

num mundo polarizado e 

fraturado). 

 

X X X 

Clube 

UBUNTU 

 

Clube 
UBUNTU, 

Alunos 
3ºCiclo e/ou 
Secundário 

Documentos 
Orientadores 
da Academia 

de Líderes 
UBUNTU; 

Material de 
papelaria; 
recursos 

informáticos 

2º/3º 
Data a 
definir 

Questionários de 

avaliação    

 

Observação direta 

 

Registo fotográfico 

 

Relatório da Atividade 

20,00€ 

 
Badmínton / 

Multiatividades / 
Escola Ativa Corta 

Mato Distrital 
(Desporto Escolar) 

 

       
 
 

A agendar 
posterior-

mente pelo 
Desporto 
Escolar 

  

 
... 
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Notas: 

• As atividades propostas podem vir a sofrer alguma alteração ou estarem condicionadas à situação pandémica Covid 19. 

• As ações de sensibilização podem ser em formato digital ou presenciais. 

• Ao longo do ano podem surgir atividades no âmbito do PES que não estão a esta data previstas. 
 

Eixo 1 – Cultura de Escola e Liderança Pedagógica (organização e gestão); 

Eixo 2 – Gestão Curricular (Apoio à melhoria das Aprendizagens/prevenção do abandono, absentismo e indisciplina); 

Eixo 3 – Parceria e Comunidade (Relação Escola - Família - Comunidade e Parcerias). 
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