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1. INTRODUÇÃO 

 

O documento do Plano de Atividades Anual para 2017/2018 é 

apresentado ao Conselho Pedagógico (CP) de 11 de outubro de 2017, após a 

apresentação das propostas de atividades pelos diversos órgãos do 

agrupamento.  

O PAA procurará constituir-se como uma das vertentes de 

operacionalização do Projeto Educativo do Agrupamento (PEA) e dos Planos de 

Estudo e de Desenvolvimento do Currículo (PEDC). Não se pretende, no 

entanto, que este PAA seja limitado pelo PEA, pois se este é uma realidade 

aberta, aquele deverá sê-lo ainda mais, pois desenvolve-se num curto prazo de 

tempo, é um Plano de ação direta no terreno, onde surgem frequentes 

solicitações e necessidades às quais importa dar resposta. Nesta perspetiva o 

Plano que a seguir se apresenta constitui por um lado a expressão das metas e 

finalidades emanadas do Projeto Educativo e, por outro lado, o resultado do 

trabalho de reflexão desenvolvido pelos agentes educativos deste Agrupamento 

em torno da nossa realidade presente. Esta última vertente reflete já o trabalho 

dos Departamentos Curriculares, das Estruturas de Apoio Educativo e dos vários 

Polos de Educação disseminados pelo nosso território educativo, onde se 

procurou uma construção de consensos que refletisse a especificidade 

organizacional deste Agrupamento e que fosse ao mesmo tempo orientada para 

a ação mobilizadora das escolas e do seu meio, sem esquecer a sua inserção 

na realidade nacional. 

Os temas que enquadram muitas das atividades e dos objetivos/metas 

deste Plano provêm do PEA, sendo o seu tema aglutinador o “O Património 

Cultural e o Centro da Educação – O Aluno”. Esta vertente do PAA será 

também desenvolvida ao nível da turma, na sala de aula, em projetos realizados 

pelos Departamentos/Subdepartamentos, com atividades de enriquecimento e 

complemento curricular, privilegiando a articulação entre as áreas curriculares 

disciplinares e/ou as áreas curriculares não disciplinares. Apesar das restrições 
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colocadas ao nível do número de dias de paragens letivas para o 

desenvolvimento das atividades previstas no PAA, serão, na medida do possível, 

igualmente desenvolvidas atividades em torno de efemérides tradicionalmente 

comemoradas neste Agrupamento, quer sejam de âmbito local, nacional ou 

universal, como sejam a comemoração do S. Martinho com a realização de uma 

feira de produtos tradicionais, a comemoração do Natal, Páscoa e a Semana 

Cultural. A exploração destas atividades será, sempre que se justificar, 

planificada em volta do grande tema agregador. O seu horizonte pretende ser o 

mais amplo possível, uma vez que se prevê menor sobrelotação das Escola 

Básica de Lagares, Felgueiras e a lotação da Escola Básica e Secundária de 

Felgueiras, Pombeiro de Ribavizela (Escola Sede) ainda não está esgotada. No 

entanto, até ao momento da elaboração deste PAA, é de salientar: 

 Tivemos autorização para funcionamento de dois Cursos Profissionais. 

 Dar-se-á continuidade de duas turmas de CEF- Curso de Educação e 

Formação de Jovens, do 3.º ciclo. 

 A DGEstE emitiu parecer favorável para o funcionamento de uma turma 

de EFA, Educação e Formação de Adultos, mas não obtivemos inscrições 

suficientes. 

 Encontra-se em funcionamento, no Agrupamento, uma Unidade de Apoio 

Especializado para a Educação de Alunos com Multideficiência e 

Surdocegueira Congénita de 2.º e 3.º Ciclos (UAEEAMSC). 

Neste contexto, para além da normal oferta formativa ao nível da 

Educação Pré-escolar e do ensino regular com o 1.º, 2.º e 3.º Ciclos do Ensino 

Básico e do Ensino Secundário (10.º, 11.º e 12.º Anos), a Direção do 

Agrupamento tem como preocupação o alargamento e diversificação da sua 

intervenção ao nível da educação e formação dos nossos jovens.  
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2. OBJETIVOS E METAS DO PAA – OPERACIONALIZAÇÃO 

 

Apresentam-se de seguida os “objetivos e metas” do PAA (de 1 a 11) e 

“Temas aglutinadores” que os integram (de I a VI), provenientes do PEA. 

 

 

I- RESULTADOS  ESCOLARES 
 

1. Prevenir o insucesso escolar; 

 

Implementação de atividades que complementem/ampliem os conteúdos 

lecionados nas áreas curriculares disciplinares e não disciplinares e que 

promovam o desenvolvimento das competências escolares. 

Indicadores: 

 Quantidade de atividades que complementam/ampliam os conteúdos 

lecionados e promovem o desenvolvimento de competências escolares; 

 Grau de Participação/colaboração/empenho dos alunos nas atividades. 

 

 

II- ABANDONO ESCOLAR 
 

2. Prevenir o abandono escolar precoce assegurando uma eficaz 

articulação de todos os intervenientes na escolarização, de modo a evitar 

os mecanismos perversos que afastam os alunos da escola; 

 

O PAA, no seu conjunto, é um instrumento de prevenção do abandono escolar 

por estar voltado para os alunos e comunidade escolar, com atividades que se 

pretendem motivantes, indo de encontro às aspirações dos alunos. 

Indicadores: 

 Quantidade de atividades que contribuam para a a prevenção do 

abandono escolar; 

 Grau de Participação/colaboração/empenho dos alunos nas atividades. 
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III- APOIO ÀS APRENDIZAGENS DOS ALUNOS 
 

Implementação de atividades que diversifiquem contextos, estratégias e 

pedagogias, fomentando a inovação, e ampliando as oportunidades de 

aprendizagens dos alunos, incidindo, por exemplo, no ensino experimental das 

ciências e na criação de hábitos de leitura, entre outros aspetos. 

 
 

3. Promover o Ensino Experimental das ciências; 

 

Dinamização de atividades experimentais. 

Indicador: 

 Análise/quantidade de atividades do PAA que impliquem e/ou fomentem 

o ensino experimental das ciências. 

 Grau de Participação/colaboração/empenho dos alunos nas atividades. 

 

4. Promover hábitos de leitura; 

 

Implementação do Plano Nacional da Leitura. Promoção de atividades que 

promovam hábitos de leitura. 

Indicadores: 

 Análise de atividades do PAA realizadas no âmbito do Plano Nacional da 

Leitura ou que promovam hábitos de leitura. 

 Grau de Participação/colaboração/empenho dos alunos nas atividades. 

 

 

IV- PARTICIPAÇÃO NAS ESTRUTURAS DE ORIENTAÇÃO EDUCATIVA E 
NOS ÓRGÃOS DE GESTÃO 
 

5. Articular os vários intervenientes no processo educativo dos alunos, 

promovendo ações de formação destinadas a toda a Comunidade 

Educativa. 

 

 Envolvimento dos diversos intervenientes no processo educativo na 

promoção, divulgação, implementação e avaliação das atividades do PAA. 
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 Participação na elaboração do Plano de Formação do CFAE Sousa Nascente 

para o Pessoal Docente e Pessoal Não Docente; 

 Divulgação do Plano de Formação do CFAE Sousa Nascente, de outras 

instituições que o solicitem e da Câmara Municipal de Felgueiras para o 

Pessoal Não Docente; 

 Promoção da (Auto) formação docente, especialmente ao nível das TIC. 

Indicadores: 

 Quantidade e grau de execução de atividades de articulação dos 

diversos órgãos pedagógicos na elaboração, divulgação, 

implementação e avaliação das atividades do PAA; 

 Grau de Participação/colaboração/empenho dos alunos nas 

atividades. 

 

Outros indicadores: 

 Grau de adequação da formação às necessidades de formação do 

Pessoal Docente e Pessoal Não Docente (Relatórios da 

Formação);  

 Quantidade e abrangência dos diversos Planos de Formação. 

 
 
V- RELAÇÃO COM A COMUNIDADE 
 
 

6. Incentivar a ligação Escola-Meio, de forma a promover a adequação 

do ensino à realidade social, económica, cultural e ambiente 

envolvente; 

 

Promoção de atividades que envolvam toda a comunidade educativa e que 

articulem o património cultural local com a cultura escolar. 

Indicadores: 

 Análise dos destinatários das atividades do PAA; 

 Grau de participação/colaboração dos diversos intervenientes nas 

atividades do PAA. 
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7. Promover a reflexão e debate sobre temáticas consideradas 

pertinentes para a comunidade educativa do Agrupamento de 

Escolas de Felgueiras; 

 

Implementação de atividades comemorativas nacionais e internacionais e/ou 

sobre temáticas pertinentes para o desenvolvimento social e cultural dos alunos 

e demais comunidade educativa. 

Indicadores: 

Alunos: 

 Quantidade de atividades comemorativas nacionais e internacionais; 

 Grau de participação/colaboração dos diversos intervenientes nas 

atividades do PAA; 

Pessoal Docente, Pessoal Não Docente, pais e encarregados de 

educação e demais comunidade escolar: 

 Quantidade de ações de formação contínua/fóruns/palestras/ações de 

sensibilização; 

 Número de formandos que beneficiaram de cada formação; 

 Diversidade de temáticas abordadas. 

 

Vi-        PARTICIPAÇÃO EM PROJETOS E ATIVIDADES ESCOLARES 

8. Promover a utilização das TIC na comunidade educativa e o 

aproveitamento eficaz dos recursos informáticos/digitais do 

Agrupamento;  

Dinamização, divulgação e promoção da utilização da Página da Internet, 

Plataforma Moodle e Office 365 pelos docentes, alunos e demais comunidade 

educativa. Promoção da utilização dos recursos informáticos disponíveis no 

agrupamento. Estabelecimento e aplicação de normas que permitam o bom 

funcionamento e manutenção dos recursos informáticos. 

Indicadores (análise a realizar pela Equipa TIC): 

 Grau de execução das solicitações para divulgação de notícias, eventos 

e informação diversa na Página da Internet; 
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 Grau de execução do plano de disponibilização da plataforma Office 365 

a todos os docentes, não docentes e discentes do agrupamento; 

 Grau de execução do plano de disponibilização de documentos (Índices 

dos departamentos, subdepartamentos e demais órgãos e comissões de 

trabalho) através da OneDrive do Office 365; 

 Grau de execução da disponibilização das disciplinas na plataforma 

moodle aos docentes que o solicitem. 

9. Criar Hábitos de Vida Saudáveis, que favoreçam o equilíbrio psico-

emocional e a robustez física de todos os elementos da comunidade 

educativa, e, designadamente, melhorar/corrigir os hábitos 

alimentares; 

 

Fomentar o Projeto de Promoção e Educação para a Saúde em Meio Escolar e 

o Gabinete de Apoio ao Aluno.  

Implementação de atividades que promovam hábitos de vida saudável. 

Indicador (análise a realizar pela coordenação do PPES): 

 Quantidade e grau de execução de atividades do PAA realizadas no 

âmbito ou em articulação com o PPES;  

 

10. Promover as atividades desportivas; 

 

Fomentar o Desporto Escolar e outras atividades desportivas. 

Indicador (análise a realizar pela coordenação do desporto escolar): 

 Quantidade e grau de execução de atividades do Desporto Escolar e 

outras atividades desportivas. 

 

11. Incutir regras de segurança na escola. 

 

Implementar a “Segurança na Escola” e respetivas atividades do PAA. 

Indicadores (análise a realizar pela Comissão de segurança): 

 Quantidade e grau de execução das atividades da Segurança na Escola. 
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12. Promover Cursos adequados à realidade social, económica e 

cultural da região e que correspondam às expectativas dos 

potenciais alunos. 

 

Concretizar os Cursos propostos que tenham sido autorizados. 

Indicadores (análise a realizar pela coordenação dos diversos cursos): 

 Quantidade e grau de concretização de cursos autorizados que 

proporcionem um currículo diferente do normal e que correspondam às 

expectativas dos potenciais alunos; 

 Sucesso e insucesso dos alunos nos diversos cursos. 

 

NOTA: 

A estrutura de divulgação das atividades do PAA do Agrupamento prevê a 

operacionalização dos objetivos e metas anteriormente apresentados, de 

acordo com a tabela seguinte e ainda através da definição de objetivos 

específicos para cada atividade. 

 

I-  
II- Temas dos objetivos/ metas do PAA para os quais as atividades pretendem 

contribuir  
III-  

IV- Objetivos e  
Metas do PAA 

V-  
VI-  
VII- I- RESULTADOS ESCOLARES 

 
1, 12 

VIII-  

IX-  
X- II- ABANDONO ESCOLAR 
 

2, 12 

XI-  

XII-  
XIII- III- APOIO ÀS APRENDIZAGENS DOS ALUNOS 
 

 
3,4 

XIV-  
XV- IV- PARTICIPAÇÃO NAS ESTRUTURAS DE ORIENTAÇÃO EDUVATIVA E NOS ÓRGÃOS DE 

GESTÃO 

 
5, 

 

 
V- RELAÇÃO COM A COMUNIDADE 

 
6,7 

XVI-  

XVII-  
XVIII- VI- PARTICIPAÇÃO EM PROJETOS E ATIVIDADES ESCOLARES 
 

 
8,9,10,11 
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3. ROTEIRO DE ELABORAÇÃO, DIVULGAÇÃO, IMPLEMENTAÇÃO E 
AVALIAÇÃO DO PAA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conselho 
Pedagógico 

Parecer 
(Prévio/Definitivo) 

Aprovação dos 
relatórios de 

avaliação 
trimestral / final do 

PAA 

Comissão de 
Trabalho 

Elaboração do 
PAA 

(Prévio/Definitivo) 
Elaboração do 

relatório de 
análise das 

atividades do 
PAA 

Elaboração do 
relatório com o 

resumo da 
avaliação das 

atividades 

Departamentos/Subdeparta
mentos 

Propostas de atividades do 
PAA 

(Prévio/Definitivo) 

Conselho Geral 
Aprovação do PAA 

(Definitivo) 

Direção 
Propostas de atividades 

do PAA 
(Prévio/Definitivo) 

Coordenação da 
Biblioteca / Centro de 

Recursos 
Propostas de atividades 

do PAA 
(Prévio/Definitivo) 

Núcleo de Projetos 
Propostas de atividades 

do PAA 
(Prévio/Definitivo) 

Associações de Pais 
Propostas de atividades 

do PAA 
(Prévio/Definitivo) 

Coordenação dos 
Diretores de Turma 

Propostas de atividades 
do PAA 

(Prévio/Definitivo) 
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4. CALENDARIZAÇÃO 

 

 

junho 

(ano letivo anterior a 

que reporta o PAA) 

 

Os Subdepartamentos/departamentos apresentam, a 

proposta de PAA prévio à respetiva Comissão de Trabalho, 

procedendo ao preenchimento do respetivo formulário on-

line. 

 

 

junho/julho 

(ano letivo anterior a 

que reporta o PAA) 

 

A Comissão de Trabalho elabora o Plano de Atividades 

prévio do Agrupamento analisa as referidas propostas e 

apresenta um resumo ao Conselho Pedagógico de junho, 

de forma a facilitar a tomada de decisão fundamentada 

sobre a respetiva aprovação. 

 

 

julho 

(ano letivo anterior a 

que reporta o PAA) 

 

 

 

Apreciação do PAA prévio pelo Conselho Pedagógico. 

 

Início de setembro 

(ano letivo a que 

reporta o PAA) 

 

Divulgação do PAA prévio: 

Reuniões de Departamentos e Subdepartamentos. 

Disponibilização em suporte digital para 

análise/atualização. 

Início da implementação do PAA. 

 

 

setembro 

 

Apresentação, pelos Subdepartamentos/Departamentos, 

de propostas pontuais de alterações e/ou novas 

atividades. 
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setembro/outubro 

 

Elaboração da proposta de PAA definitivo do agrupamento 

pela Comissão de Trabalho; 

Aprovação do PAA definitivo pelo Conselho Geral, após o 

que será disponibilizada a versão definitiva na página da 

internet, cópias em suporte de papel e em suporte digital a 

quem o solicitar. 

 

 

 

Finais de Período 

 

Os proponentes das atividades (Subdepartamentos / 

Departamentos, Coordenação dos Diretores de Turma, 

Direção, Associação de Pais, Associação de Estudantes) 

preenchem o formulário on-line com a avaliação das 

respetivas atividades propostas para o PAA. 

 

 

1.ª/2.ª semana dos 2.º 

e 3.º períodos e no 

mês de julho 

 

A Comissão de Trabalho elabora o relatório resumido da 

avaliação das atividades do PAA previstas para o 1.º, 2.º e 

3.º períodos e final. 

 

 

1.ª/2.ª reunião (CP) do 

2.º e 3.º períodos  

 

O Conselho Pedagógico analisa e aprova os relatórios de 

avaliação trimestrais. 

 

 

Final de ano letivo 

 

Fim da implementação do PAA 

 

 

 

julho 

 

O Conselho Pedagógico analisa e emite parecer sobre o 

relatório de avaliação final. O Conselho Geral aprova o 

relatório de avaliação final do PAA. 
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Consideram-se os relatórios de avaliação das atividades a elaborar pelos respetivos 

dinamizadores como os principais instrumentos a utilizar para a avaliação do PAA e das 

suas atividades. Os relatórios de avaliação das atividades devem ser preenchidos 

através de formulário on-line e objeto de análise estatística, de forma a serem elaborados 

relatórios de avaliação trimestrais do PAA. 

 

5. OFERTA FORMATIVA PARA OS ALUNOS 

 

No que diz respeito à oferta formativa no presente ano letivo os cursos que iniciaram são 

os seguintes: Curso Profissional de Técnico de Desporto; Curso Profissional de Técnico 

de Eletrónica, Automação e Comando; Cursos CEF (ensino básico) de continuidade (um 

curso lecionado na escola básica de Lagares e outro na escola sede); ensino regular 

básico geral  e ensino secundário nas áreas de Ciências e Tecnologias e Línguas e 

Humanidades. 

O Agrupamento de Escolas de Felgueiras, para além da Educação Pré-escolar e ensino 

regular com 1.º, 2.º e 3.º Ciclos do Ensino Básico e Ensino Secundário, dispõe de uma 

Unidade de Apoio Especializado para a Educação de Alunos com Multideficiência e 

Surdocegueira Congénita de 2.º e 3.º Ciclos (UAEEAMSC). 

 

Unidade de Apoio Especializado para a Educação de Alunos com Multideficiência 

e Surdocegueira Congénita de 2.º e 3.º Ciclos (UAEEAMSC). 

 

A Unidade de Apoio Especializado para a Educação de Alunos com Multideficiência e 

Surdocegueira Congénita, de 2.º e 3.º Ciclos, constitui um recurso pedagógico 

especializado dos estabelecimentos de ensino regular do Ensino Básico do concelho, 

constituindo-se como uma resposta diferenciada que visa apoiar a educação dos alunos 

com Multideficiência do 2.º e 3.º ciclos, fornecendo-lhes meios e recursos diversificados. 

Esta Unidade Especializada é uma estrutura integrada no estabelecimento de educação 

ou de ensino, em complemento da modalidade geral de Educação Escolar, de 

competências para a Educação Especial. Nesta unidade são utilizadas metodologias e 

estratégias de intervenção interdisciplinares e transdisciplinares. 



PLANO DE ATIVIDADES ANUAL -  2017/2018 

 

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE FELGUEIRAS                                                             PAA 2017-2018 

15 

A Unidade Especializada foi criada em função da dimensão e da natureza das respostas 

a dar, dos equipamentos específicos e das especializações profissionais exigidas. 

As competências da Unidade Especializada podem abranger um ou vários domínios da 

Educação Especial, particularmente, os relacionados com as situações de 

Multideficiência, resultantes de problemas cognitivos graves associados a limitações 

sensoriais ou motoras, surdocegueira, bem como perturbações do espectro do autismo. 

Esta Unidade de Apoio Especializado para a Educação de Alunos com Multideficiência 

e Surdocegueira Congénita foi criada com o intuito de dar resposta a algumas 

necessidades detetadas no Agrupamento (existência de um número significativo de 

alunos a ultrapassar os limites da idade correspondente ao primeiro ciclo e outros já a 

frequentar o segundo ciclo com Currículo Específico Individual), visando a equidade 

educativa e a igualdade no acesso à educação, indo assim de encontro ao objetivo do 

PEA de construir uma escola inclusiva, capaz de reter no seu seio, grupos de crianças e 

jovens, por vezes, excluídos.  

 

 

Cursos de Educação e Formação 

 

Os Cursos de Educação e Formação (CEF) – Serviço de Mesa/Práticas Técnicos-

comerciais – Tipo 2 – são oportunidades para frequência ou conclusão da escolaridade 

de 9º ano e, simultaneamente, para preparação de entrada no mercado de trabalho com 

qualificação escolar e profissional.  

Os CEF integram 4 componentes de formação: sociocultural; científica; tecnológica; 

prática. 

Os CEF destinam-se a alunos que se encontram nas seguintes condições: 

 - idade igual ou superior a 15 anos; 

 - habilitações escolares mínimas de 6ºano; 

- não têm qualificação profissional ou pretendem adquirir uma qualificação 

superior. 
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Estes cursos permitem o prosseguimento de estudos e a aquisição de competências 

profissionais, através de soluções flexíveis, de acordo com os interesses do aluno e as 

necessidades de emprego da região. 

 

A conclusão de um CEF, com total aproveitamento, confere certificação escolar 

equivalente ao 9º ano de escolaridade e certificação profissional de nível 2, de acordo 

com o quadro que se segue: 

 
Percursos de 

Formação 
 

 
Habilitações de 

Acesso 

 
Duração Mínima 

(horas) 

 
Certificação escolar 

e profissional 

 

Tipo 2* 

 

Com o 6º ano de 

escolaridade, 7º ou 

frequência do 8º 

ano 

 

 

2109 

(Percurso com a 

duração de 2 anos) 

9º ano de 

escolaridade 

 

Qualificação de Nível 

2 

 

*têm também acesso os jovens com idade inferior a 15 anos, de acordo com decisão da 

DREN. 

Prosseguimento de Estudos 

Estes cursos permitem o prosseguimento de estudos e a aquisição de competências 

profissionais. 

A conclusão de um CEF, com total aproveitamento, confere certificação escolar 

equivalente ao 9.º ano de escolaridade e certificação profissional de nível 2. 
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6. PLANO DE FORMAÇÃO 

 

A escola, seguindo todas as orientações emanadas na legislação atual, tem no seu 

percurso anual a preocupação de resolver todas as carências ao nível de formação da 

sua comunidade educativa. Procura ir ao encontro da resposta adequada às suas 

necessidades e ao encontro das metas e objetivos contemplados no Projeto Educativo 

do Agrupamento (PEA). Após estudo efetuado no contexto educativo, identificaram-se 

as Necessidades/Problemas sentidas pela comunidade, definindo-se assim, as áreas 

prioritárias de formação para docentes e técnicos especializados, pessoal não docente 

e Encarregados de Educação/Famílias. 

O Plano de Formação da escola contempla um conjunto de ações (Formais e não 

Formais), tendo por base o contexto de desempenho profissional e a necessidade de 

investir em áreas consideradas prioritárias e de grande relevância para a escola e para 

os docentes. Procurando contribuir para a melhoria da qualidade de vida escolar, 

promover a igualdade de sucesso escolar e procurar a eficácia do sistema educativo. 

Tendo em atenção o novo Regime Jurídico da Formação Continua (RJFC), o estudo 

efetuado no levantamento e apuramento dos Interesses/Necessidades e ainda o Projeto 

Educativo do Agrupamento (PEA), são apresentadas as ações de formação para os anos 

letivos de 2017/18, que apesar da sua natureza Bianual, será anualmente monitorizado, 

procurando assim, uma adaptabilidade real e exequível. Neste sentido, o Plano de 

Formação do Agrupamento incide em especial sobre os seguintes aspetos: 

 Interesses/Necessidades; 

 Objetivos a atingir (específicos e gerais); 

 Público-alvo;  

 Identificação das áreas prioritárias de formação a desenvolver e modalidades a 

utilizar; 

 Tipo de ações de formação (Externas e Internas). 

 Monitorização das ações a desenvolver. 
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 INTERESSES E NECESSIDADES 

 

Os principais Interesses e Necessidades do Agrupamento são: 

 

 Interesses e necessidades de atingir uma maior eficácia nas diversas escolas do 

agrupamento, com formação centrada na escola e nos seus alunos, tornando-a 

mais atual, mais pertinente e mais realista. 

 Interesses e necessidades individuais para melhorar o desempenho profissional, 

traduzindo mais e melhor aprendizagem, ensino e educação. 

 Interesses e necessidades que visam a promoção de uma escola que 

ensina/orienta e aprende. 

 Interesses e necessidades que se direcionam ao contexto atual, adaptadas ao 

aluno e à comunidade escolar. 

 Interesses e necessidades de acompanhar toda a evolução e exigências de uma 

época de inovação pedagógica, fomentando uma cultura de atualização, 

crescimento e eficácia.  

 Interesses e necessidades de proporcionar um crescimento pessoal e profissional 

de uma forma motivadora, ativa e atual. 

 Interesse e necessidade em proporcionar a formação de cidadãos livres, 

responsáveis e autónomos, capazes de lidarem com a diversidade escolar. 

OBJETIVOS A ATINGIR 

 

Objetivos Específicos 

 Gerir eficazmente o processo de formação do pessoal docente e não docente; 

 Proporcionar formação atualizada e pertinente no contexto escolar. Uma 

formação centrada na escola, direcionada à escola, para intervir oportunamente 

na formação do aluno. 

 Colmatar de uma forma gradual e oportuna, as necessidades de formação do 

pessoal docente e não docente do agrupamento, tendo em atenção as áreas 

prioritárias de formação definidas no projeto Educativo da escola. 

 Promover ações que visem envolver a comunidade educativa na vida escolar. 
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 Garantir a formação inicial e contínua de docentes. 

 Promover o desenvolvimento profissional do pessoal docente e não docente. 

Objetivos Gerais 

 Dinamizar formação adequada às necessidades e prioridades da escola. 

 Dar resposta às necessidades/problemas da formação contínua de todos os 

intervenientes do processo ensino/aprendizagem.  

 Procurar meios, estratégias, fundamentação e orientações para que seja possível 

atingir as metas e objetivos previstos no Projeto Educativo do Agrupamento 

(PEA).  

 

Assim apresenta-se o seguinte quadro de formação pretendida pela escola. Este 

servirá de orientação para a monitorização anual das ações a desenvolver neste plano 

(2017/18). Sendo pertinente salientar, que apesar da sua Bianualidade, este será alvo 

de readaptação anual, para que seja sempre possível ir ao encontro do contexto 

envolvente. 

PÚBLICO-ALVO 

 

Este Plano de Formação terá como público-alvo o Pessoal Docente (Educação Pré-

escolar; 1.º ciclo; 2.º e 3.º Ciclos e Ensino Secundário); Pessoal Não Docente 

(Assistentes Operacionais; Assistentes Técnicos e Assistentes Técnicos 

(Administrativos) e Pais e Encarregados de Educação/família. 

 

IDENTIFICAÇÃO DAS ÁREAS DE FORMAÇÃO, PROPOSTAS A DESENVOLVER E 
MODALIDADES DE AÇÃO 

 

As ações propostas decorrerão nas modalidades de: Oficina, 50 horas de Formação) 

ou Curso, (25 horas de Formação); 12 horas, ou 15 horas, podendo ainda existir ações 

de curta duração, que após reformulação do RJFC, passa a ser reconhecido e certificado 

nos termos do Despacho nº 5741/2015 de 29 de maio. Todas as ações a desenvolver, 

serão monitorizadas anualmente, sob a definição de critérios específicos a definir e a 

aprovar pelo Diretor e pelo Conselho Pedagógico. 
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PESSOAL DOCENTE 

 

EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR, 1º, 2º, 3º CICLOS E ENSINO SECUNDARIO – 2017/18 

 

 PROPOSTA DE AÇÕES NO ÂMBITO DO PROJETO DE EDUCAÇÃO PARA A SAÚDE (PES) 

Programa Regional de Educação Sexual em Saúde Escolar, (PRESSE). Modalidade 

curso (25 horas. (março/abril) 

 Workshop de 3h a realizar no início de outubro, eventualmente 3.ª semana; 

- Tema: Projetos de parceria europeia - O eTwinning na sala de aula ( disseminação 

do PDW – “ Inclusion through Cultural Education”, Munique 2017)- Público-alvo: 

docentes de qualquer nível de ensino, com domínio básico das TIC 

(setembro/outubro) 

 IV Fórum Pedagógico: Estratégias para a cooperação Pedagógica no AEF. 

(abril/maio) 

 

 

 

AÇÕES DE FORMAÇÃO PROPOSTAS NO ÂMBITO DO PLANO DE AÇÃO ESTRATÉGICA  

(PAE) – 2017/2018 

O Plano de Ação Estratégica, enquanto instrumento de governação pedagógica 

da escola, a desenvolver no quadro de um Programa Nacional para a Promoção 

do Sucesso Educativo, criado através de Resolução de Conselho de Ministros, 

em resposta a uma emergência nacional de combate às taxas de insucesso e 

abandono escolares, é sem dúvida um caminho e orientação a percorrer, indo de 

encontro à inicial formação/aprendizagem das crianças e jovens, individualizando 

e valorizando percursos e capacidades educativos.   

 A Escola, enquanto organização, tem como missão primordial e responsabilidade 

institucional, combater e mobilizar os demais atores da comunidade educativa no 

combate e prevenção do Insucesso Educativo, promovendo um ensino de 

qualidade, que anule as barreiras de evolução educacional. Segundo José 

Verdasca “é preciso afirmar, e mais do que afirmar demonstrar, que a condição 

natural da escola é o sucesso, promovendo um ensino de qualidade para todos, 

num quadro de valorização da igualdade de oportunidades e do aumento da 
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eficiência e qualidade da escola pública e que para tal é absolutamente 

necessário um compromisso social e a corresponsabilização alargada da 

comunidade educativa na criação de dinâmicas locais de intervenção, pensadas 

e definidas localmente a partir do conhecimento produzido pelas escolas, da sua 

própria capacitação para uma intervenção ajustada aos contextos locais e às 

necessidades específicas das suas populações-alvo”. 

   Após a deteção das fragilidades detetadas nos diversos Agrupamentos, 

procedeu se  a uma seleção de ações contempladas nas medidas de ação para 

assim existir uma intervenção mais eficaz no combate do Insucesso Escolar. 

Neste sentido e tendo em conta as fragilidades e medidas de ação do nosso 

Agrupamento, apresentam-se as seguintes ações que farão parte integrante do 

nosso Plano de Ação Estratégica, cuja natureza é Bianual – 2017/2018.  

1.DIDÁTICA DA MATEMÁTICA: Estratégias de motivação para a melhoria da 

qualidade das aprendizagens Matemáticas – 2º E 3º CICLOS E ENSINO 

SECUNDÁRIO. 

2.UMA EXPLORAÇÃO DIDÁTICA DAS METAS CURRICULARES DE 

MATEMÁTICA PARA O 1º CICLO DO ENSINO BÁSICO. 

3.MATEMÁTICA E SUCESSO ESCOLAR: CURRÍCULO, PROGRAMA E 

APRENDIZAGEM. 

4.FLEXIBILIZAÇÃO E INTEGRAÇÃO CURRICULAR. 

5.O REFERENCIAL DA EDUCAÇÃO PARA A SAÚDE. 

6. PARA O DESENVOLVIMENTO DE UMA ESCOLA INCLUSIVA. 

7. GERIR O CURRÍCULO NA EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR: PLANEAMENTO E 

AVALIAÇÃO NA PERSPETIVA DAS OCEPE 2016. 

8.ATIVIDADES EXPERIMENTAIS DA DISCIPLINA DE FÍSICA: METAS 

CURRÍCULARES DO 11º ANO. 

9. AÇÕES CONTEMPLADAS DIRECIONADAS AS TODOS OS 

AGRUPAMENTOS MATEMÁTICA 1.º/2ºANOS (ACD). 

10. CIÊNCIAS EXPERIMENTAIS (ACD). 
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11. PORTUGUÊS/LEITURA E ESCRITA 1º /2º ANOS (ACD). 

12. ESTRATÉGIAS PARA A PROMOÇÃO DE COMPETÊNCIAS DA 

ORALIDADE. 

13. O NOVO PROGRAMA DE PORTUGUÊS DO ENSINO SECUNDÁRIO: 

ARTICULAÇÃO ENTRE DOMINIOS E PERSPETIVAS DE CONCRETIZAÇÃO 

EM CONTEXTO DE SALA DE AULA (10º ANO). 

14. NOVAS METODOLOGIAS NO ENSINO DO PORTUGUÊS POR 

COMPETÊNCIAS: 3º CICLO DO ENSINO BÁSICO E ENSINO SECUNDÁRIO. 

15. INGLÊS NO 2º CICLO DO ENSINO BÁSICO – DESENVOLVIMENTO E 

AVALIAÇÃO DA ORALIDADE E DA ESCRITA. 

16. SER DIRETOR DE TURMA. CONTAR COM BIBLIOTECA ESCOLAR. 

17. MOTIVAÇÃO E (IN)DISCIPLINA NA SALA DE AULA. 

18. PROMOVER COMPETÊNCIAS DE LITERACIA EMERGENTE NO JARDIM 

DE INFÂNCIA. 

19.NOVAS METADOLOGIAS DO ENSINO DO PORTUGUÊS POR 

COMPETÊNCIAS: 3: CICLO DO ENSINO BÁSICO E SECUNDÁRIO. 

20. O eTWINNING PARTILHADO POR TODOS. 

 

No sentido de proporcionar oportunidade formativa ao pessoal não docente, este plano 

contempla algumas propostas para formação PND. No entanto refere-se que a sua total 

exequibilidade fica dependente da cooperação e articulação com o Município e Centro 

de Formação Sousa Nascente, uma vez que também farão parte dos respetivos planos 

formativos.  

 

AÇÕES  PREVISTAS PARA TODA A COMUNIDADE EDUCATIVA: PAIS E 
ENCARREGADOS DE EDUCAÇÃO;  PESSOAL NÃO DOCENTE (PND); 
ASSISTENTES TÉCNICOS E  – 2016/17 E 2017/18 

 

Fórum Pedagógico - Temas Transversais " Estratégias para a cooperação como ação 
pedagógica no AEF" 
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PROPOSTA DE AÇÕES (ASSISTENTES TÉCNICOS) – 2017/18 (data a definir) 

 Formação em atendimento e gestão de reclamações –. “Atendimento ao público” 

 Intervenção pedagógica em crianças com N.E.E. 

 

 

PROPOSTA DE AÇÕES (ASSISTENTES TÉCNICOS - ADMINISTRATIVOS) – 2017/18 

Obs: Datas a definir 

 Formação em atendimento e gestão de reclamações - “Atendimento ao público”. 

 Gestão de exames. 

 

 

Em relação aos Encarregados de Educação/Famílias, para além da livre frequência no 

Fórum Pedagógico a realizar no Agrupamento, sempre que possível, serão 

proporcionadas atividades formativas, que privilegiem a inclusão e cooperação escolar. 

Neste sentido todas as ações desenvolvidas em contexto escolar adequadas à função 

de Pais e Encarregados de Educação, serão alvo de convite alargado à comunidade. 

 

OUTRAS AÇÕES DE FORMAÇÃO - INTERNAS E EXTERNAS 

 

AÇÕES DE FORMAÇÕES INTERNAS 
Ação 

de Formação 

Objetivos Organizador Formador Público-alvo Data 

Plataforma Moodle 

Outros Softwares 

Saber manipular o 

equipamento 

Informático com os 

computadores, 

Impressoras /Projetores. 

António Afonso, 

 Rui Medeiros.  

 

Toda a 

comunidade 

educativa 

Início de cada 

ano letivo 

Plano de emergência Alertar, detetar e 

melhorar o plano de 

emergência. 

Direção   Toda a 

comunidade 

educativa 

Sempre que 

exista 

necessidade 

 Fórum Pedagógico - 

Estratégias para a 

cooperação como ação 

pedagógica no AE 

Felgueiras 

Abordar várias 

temáticas emergentes e 

contextualizadas. 

Temas transversais 

direcionadas a toda a 

comunidade Educativa. 

Agrupamento de Escolas de 

Lagares- Direção; 

Coordenadora da Formação; 

Convidados Especialistas 

Toda a 

comunidade 

educativa 

Ano letivo 

2017/18 

A definir 
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AÇÕES DE FORMAÇÂO EXTERNAS 

A escola em parceria com o Centro de Formação Sousa Nascente (CFAE) 

promove a divulgação de diversificadas ações externas, decorrentes da oferta formativa 

de outros Agrupamentos agregados. Esta oferta formativa externa, também diz respeito 

à divulgação dos planos de Formação de outras instituições Educativas, nomeadamente 

Universidades e Institutos Superiores de Educação.  

 

O Plano de Formação do Agrupamento, centra-se na «problematização das situações», 

sendo elaborado a partir de uma análise reflexiva com os vários intervenientes no 

processo formativo. Neste sentido, seguirá sempre a orientação sobre as necessidades 

contextuais, sendo pertinentes possíveis alterações contextuais.  

O presente Plano de Formação constituiu assim, a chave para o desenvolvimento de 

modalidades de formação centrada na escola, no seu contexto e na sua diversidade. 

 

7. ATIVIDADES PREVISTAS 

Temas dos Objetivos e Metas do PAA (pág. 5 a 9) para os quais as atividades seguidamente apresentadas 

pretendem  contribuir: 

I. RESULTADOS ESCOLARES 

 II. ABANDONO ESCOLAR 

 III. APOIO ÀS APRENDIZAGENS DOS ALUNOS 

 IV. PARTICIPAÇÃO NAS ESTRUTURAS DE ORIENTAÇÃO EDUCATIVA E NOS ÓRGÃOS DE GESTÃO 

 V. RELAÇÃO COM A COMUNIDADE 

 VI. PARTICIPAÇÃO EM PROJETOS E ATIVIDADES ESCOLARES 

 
 

Pombeiro, 23 de fevereiro de 2018 
 

A Comissão de Trabalho do PAA 2017/2018: 

 
 
 
 
 
 

A Comissão do PAA 

João Sousa e Cláudia Girão 



Plano de Atividades Anual 

2017-2018

Mês Dia 
Atividade

(nome)
Tipo de atividade

Atividade

(número)
Local 

Objetivos

Metas PEA

Objetivos

 específicos da atividade
Resumo da atividade

Proponentes

 (grupo disciplinar ou 

órgão)

Articulação 

(grupo disciplinar ou 

órgão)

Destinatários Recursos
Custos

(valor)

Docente 

Responsável

SE
TE

M
B

R
O

5
Reunião Geral do Pessoal 

Docente
Outro 1

EBSF

EBL

ll

Vl

Promover uma melhor integração dos novos 

docentes no meio escolar; Familiarizar com espaços e 

realidades; Dar a conhecer a escola e o seu 

funcionamento. 

Receber os novos docentes e o regresso à escola dos docentes 

do quadro;

Fornecer dados relativos a alunos e turmas;

Divulgar cargos;

fornecer informações;

Dar orientações gerais sobre funcionamento da escola.

Direção

Coordenadora da Escola 

EBL

Direção Todos os docentes. Auditório Diretor

SE
TE

M
B

R
O

8 a 12 
Rececão às crianças e alunos do 

agrupamento
Campanhas 2

EBL

EBSF

EB e Centros 

Escolares

II

IV

Promover uma melhor integração dos alunos no 

meio escolar; Familiarizar as crianças e alunos com 

novos espaços e realidades; Dar a conhecer a escola e 

o seu funcionamento. Resumo: Receber os alunos no 

regresso à escola; Distribuir horários aos alunos.

Os docentes recebem os alunos, acompanhados pelos pais e/ 

ou encarregados de educação, dando-lhes as boas-vindas. 

Realiza-se uma visita pelos diferentes espaços, guiada pelos 

alunos do 3.º e 4.º anos, trocam-se informações, dão-se a 

conhecer algumas regras, normas de funcionamento, 

esclarecimento de dúvidas... 

Direção

100

110

Coordenação de  

diretores de turma

Todas as criança e 

alunos
Fotocópias 30

Isabel Meira

Rosa Almeida

Cristina Dias

Elisabete Varela

SE
TE

M
B

R
O

27 Dia Europeu da Educação Física Comemorações 3
EBSF

EBL

II

V

VI

 Promover a prática do desporto e da atividade física; 

Sensibilizar para as numerosas vantagens de ambos.

Semana Europeia do Desporto é uma iniciativa da Comissão 

Europeia que visa promover o desporto e a atividade física em 

toda a Europa. A data oficial desta edição é 23 a 30 de 

setembro.

O mote da campanha continua a ser #BEACTIVE, como 

incentivo a cada um para estar ativo durante a «semana» e 

também a permanecer ativo durante todo o ano.

620

Alunos e demais 

Comunidade 

educativa

Tiago Carneiro

Rui Medeiros

Professores Titulares de 

Turma do 1.º Ciclo

SE
TE

M
B

R
O

Ao longo do 

mês

“Bibliodescoberta”

Apresentação da biblioteca 

escolar a todas as turmas do 5.º 

ano e 1.º ano do CE de 

Torrados/Lagares

Palestra/Workshop 4 CRE/BE I, II, III, VI

Identificação das diferentes áreas funcionais da BE;

Promover a formação de utilizadores.

Alunos de 1.º  e 5.º anos das escolas com bibliotecas escolares 

assistirão a uma apresentação global do funcionamento da 

biblioteca escolar através de um PPT.

BE

Alunos do CE de 

Torrados/Lagares e 

alunos do 5.ºano 

da EB de Lagares e 

EBS de Felgueiras.

Cartazes;

Vídeo 

projector.

20
Ricardo Lemos e 

Adedaide Fonseca
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Mês Dia 
Atividade

(nome)
Tipo de atividade

Atividade

(número)
Local 

Objetivos

Metas PEA

Objetivos

 específicos da atividade
Resumo da atividade

Proponentes

 (grupo disciplinar ou 

órgão)

Articulação 

(grupo disciplinar ou 

órgão)

Destinatários Recursos
Custos

(valor)

Docente 

Responsável

O
U

TU
B

R
O

Ao longo 

do mês

Mês Internacional das 

BE’s 
Comemorações 5 CRE/BE

l

ll

lll

IV

V

Vl

 Assinalar o Dia Internacional da BE; Valorizar a BE como espaço 

de aprendizagens; Desenvolver o gosto pela leitura, pelo saber e 

pelo  espaço; Promover e animar a leitura.

Esta atividade realiza-se ao longo do mês de outubro e consiste 

em criar ambientes festivos em que se celebra a leitura, os livros, 

a solidariedade e a cooperação.

BE

EB1/JI, CE’s e

EBL

EBSF

 Cartolinas;

Cartazes;

Internet.
50

Ricardo Lemos e 

Adedaide Fonseca

O
U

TU
B

R
O

1
Comemoração do Dia 

Mundial da Música
Comemorações 6

EBL

EBSF
III

Valorizar a Expessão Musical; Reproduzir diferentes Músicas; 

Utilizar os diversos instrumentos da sala de aula; Cantar Melodias.
Audições de Músicas 250

Toas os Alunos 2º ciclo 

EBL/EBSF
Audio 0 Estela Pinto

O
U

TU
B

R
O

2 Dia Nacional da Água Comemorações 7

EB do Fontão, 

Friande; CE 

Penacova; CE 

Pombeiro

l

ll

lll

V

Vl

Sensilibizar para a importância da água; Verificar 

experimentalmente o efeito da água nos materiais; Realizar 

experiências com água; Identificar algumas propriedades físicas da 

água.

Demonstração de materiais/soluções

 e realização de experiências com água. Os alunos vão participar 

na planificação: formar grupos, organizar espaços e materiais; 

observar, experimentar, registar...

100                                              

110

100

110

Crianças do Pré-escolar; 

Alunos do 1.º ciclo;

Cristina Dias

Elisabete Varela

O
U

TU
B

R
O

Ao longo 

do mês

Divulgação da 

Informação das 

normas da segurança 

na Escola (Lagares)

Segurança 8 EBL
IV

V

Co-responsabilizar toda a população escolar no cumprimento das 

normas de segurança.

Dar conhecimento aos Diretores de turma para transmitirem aos 

alunos das normas a seguir numa emergência. 

Para os restantes anos sugere-se a análise das normas, como 

reforço aos conhecimentos já adquiridos.

Delegada da Segurança 

de Lagares

Todos os alunos do 5.º 

ao 9.º EBL
Ana Basto

O
U

TU
B

R
O

4

Dia Mundial do Animal

(articulação vertical)
Comemorações 9

EB Fontão, 

Friande

l

ll

lll

V

Vl

Manifestar curiosidade pelo mundo animal; Conhecer e respeitar 

os direitos dos animais; Conhecer o modo de vida de alguns 

animais; Alargar conhecimentos no âmbito do Estudo do Meio/ 

Conhecimento do Meio.

Realizar atividades de expressão plástica e musical e dramatizar 

uma história com animais.                        Os alunos vão participar 

na planificação: formar grupos, organizar espaços, construir 

adereços, dramatizar; vão pesquisar, registar, sensibilizar para a 

preservação das espécies.

100

110

100

110

Crianças do Pré-escolar; 

Alunos do 1.º ciclo;

Garrafas de plástico, 

relhas de cortiça, 

botões e goma Eva

Cristina Dias

Elisabete Varela

O
U

TU
B

R
O

04 out a 

23 de mar
Sr. Dente Feliz Campanhas 10 Centros Escolares

l

ll

lll

V

Vl

Capacitar as competências e a destreza manual para uma lavagem 

dentária adequada; Promover a saúde oral infantil;  Motivar e 

sensibilizar os alunos e encarregados de educação para a 

importância de comportamentos alimentares saudáveis.

Uma enfermeira do LacGaia irá aos Centros Escolares reforçar o 

trabalho deenvolvido no Projeto Sorriso

Coordenação PPES e 

Coordenação do 1.º Ciclo
LacGaia

Alunos dos Centros 

Escolares do 

Agrupamento

Elisabete Varela

O
U

TU
B

R
O

11 a 18
(Dia Mundial da 

Alimentação)
Comemorações 11

Centro escolar de 

Jugueiros; E.B. de 

Penacova.

l

ll

lll

V

Vl

Sensibilizar crianças, alunos e demais comunidade para a 

importância da alimentação saudável e racional e a atividade 

fícica; Alertar para algumas práticas alimentares incorretas, a 

evitar; Promover a saúde individual e a tomada de decisões 

responsável e informada; Proporcionar momentos de convívio 

entre todos; Promover hábitos de uma alimentação saudável, que 

favoreçam a robustez física e o equilíbrio psico-emocional; 

Adquirir regras de higiene alimentar e segurança; Prevenção da 

ingestão de água e outros alimentos contaminados por 

microrganismos patogénicos.

Atividade de articulação vertical e horizontal, envolvendo a 

comunidade envolvente, onde serão realizadas diferentes 

atividades relacionadas com a alimentação saudável, 

sensibilizando para a prevenção de doenças.

Na EBSF e EBL serão distribuídos desdobráveis nos bares dos 

alunos.

100

110

230

Coordenação PPES 

100/110, 230;

 PPES;

PNL; 

(articulação vertical e 

horizontal)

Centro de Saúde de 

Felgueiras

Departamento de 

Educação para a Saúde;

 LPCC 

Toda a comunidade 

escolar

Papel 

cenário/cartolina;

Papel crepe; cola; 

piones; canetas de 

feltro; tesoura.

Na EBSF e EBL: 

Fotocópias, 

cartolinas coloridas, 

plástico autocolante, 

fita-cola, Cola, 

Pioneses

15

Cristina Dias

Elisabete Varela

Anunciação Rocha

Cristina Faria e Cristina 

Carvalho

O
U

TU
B

R
O

13 "A Terra treme" Segurança 113
Centro Escolar de 

Sendim;
III; V; VI

Pretendre alertar e sensibilizar a população sobre como agir antes, 

durante e depois da ocorrência de um sismo.

Toda a comunidade escolar foi convidada a executar os 3 gestos 

de autoproteção (baixar-proteger-aguardar), ao longo de 1 

minuto, após um toque de aproximadamente 5 segundos.

Direção

Coordenadora da Escola 

EBL

Coordenadora de 

Estabelecimento e 

Direção

Toda a comunidade 

escolar 
Fotocópias

10 copias a 

cores 
Ana Basto e Graça Bica

O
U

TU
B

R
O 16

a

31

 “Onda Rosa

 2017”
Campanhas 13

Centro Escolar de 

Regilde;

l

ll

lll

V

Vl

“Colorir” a Escola, sensibilizando para a prevenção do cancro da 

mama; Informar para prevenir; Alertar para o diagnóstico precoce; 

Promover a cidadania; Promover uma ação educativa no meio

Em articulação vertical e horizontal serão

 realizadas diferentes atividades relacionadas com a temática. Os 

alunos participam na campanha  como sensibilizadores, 

transmitindo informação, constuindo e distribuindo folhetos, 

executando trabalhos relacionados com a temática  e na 

angariação de fundos.

110

Departamento de 

Educação para a Saúde 

(DES)

 e a Liga Portuguesa 

Contra o Cancro 

(LPCC)/PPES

Alunos do Pré-escolar  e 

1.º ciclo;

 comunidade educativa, 

Comunidade do meio 

envolvente

Elisabete Varela

O
U

TU
B

R
O

23
Segurança e Prevenção 

Rodoviária
Exposição 14 E.B. do Cruzeiro;

I

III

V

Consciencializar a comunidade escolar para as regras de segurança 

de veículos e peões. Reconhecer a necessidade de contribuir para 

a utilização dos transportes terrestres em segurança.

Os alunos controem cartazes sobre sinsitralidade rodoviária em 

Portugal e alertas para a prevenção rodoviária.
510 Comunidade Escolar

Cartolinas, 

fotocópias
10

José Rebelo, Ana Paula 

Edra, Sandra Soares



Plano de Atividades Anual 

2017-2018
O

U
TU

B
R

O
/N

O
V

EM
B

R
O

27 de out. 

a 3 de 

nov.

Feira de Outono 

(feirinha)
Feira 15 E.B. de Friande;

l

ll

lll

V

Vl

Promover o convívio e a socialização; Valorizar o trabalho em 

equipa; Promover a partilha e a solidariedade; Sensibilizar a 

comunidade educativa para uma participação mais ativa na vida 

escolar; Promover o convívio na comunidade educativa; Conhecer 

os produtos agrícolas e gastronómicos do meio; Promover a 

interdisciplinaridade; sensibilizar os alunos para o consumo de 

produtos saudáveis, naturais e não transformados; preservar e 

valorizar tradições culturais.

Na EB de Cruzeiro: Antecipadamente, os alunos elaboram em sala 

de aula alguns trabalhos para serem vendidos na 

feirinha.Também é pedida a colaboração de todos os Pais/ 

Encarregados de Educação e restante Comunidade local para a 

oferta de diferentes produtos hortícolas e materiais diversos, 

com o intuito de serem vendidos. 

Neste dia a escola está aberta a toda a comunidade, realizando 

uma feira, proporcionando momentos de convívio, reviver 

costumes e tradições, mostrando os produtos hortícolas, 

fortalecendo as relações familiares e da comunidade envolvente.

No CE de Pombeiro: Decoração das barracas para venda de 

produtos.                                                 Os alunos participam de 

uma forma ativa na organização e realização da feira: trazendo os 

produtos,  preparam os pontos de venda e ajudam na venda dos 

mesmos.

100

110

100

110

Crianças do Pré-escolar; 

Alunos do1º ciclo e 

comunidade envolvente

Cristina Dias

Elisabete Varela

O
U

TU
B

R
O Comemoração da 

implantação da 

República

Exposição 17

E.B. de Penacova

I

II

III

V

VI

Fomentar o gosto pela disciplina; Comemorar datas importantes 

relacionadas com a História; Motivar ao conhecimento do passado 

histórico na construção das aprendizagens; Incutir o espírito da 

curiosidade e da descoberta do conhecimento histórico; Motivar 

ao conhecimento do passado histórico na construção das 

aprendizagens; Incutir o espírito da curiosidade e da descoberta 

do conhecimento histórico.

Os alunos irão fazer cartazes, nos quais serão retratados os 

principais acontecimentos do dia 5 de outubro de 1910, bem 

como salientar as diferenças entre a monarquia e o novo regime 

implantado.

De seguida, cada docente com a sua turma, na sala de aula, 

procede às respetivas apresentações e definição de regras.

No período da tarde realizaram-se jogos/brincadeiras no recinto 

escolar, promovendo a socialização.      

400 turmas do 9º ano Cartolinas Luís Teixeira

O
U

TU
B

R
O

A definir
Torneio de Abertura do 

Desporto Escolar
Concurso 18

EBL ESBF

l

ll

V

Vl

Criar Hábitos de Vida Saudáveis, que favoreçam o equilíbrio psico-

emocional e a robustez física de todos os elementos da 

comunidade educativa, e, designadamente, melhorar/corrigir os 

hábitos alimentares; Promover as atividades desportivas; 

Cooperar com os companheiros para o alcance do objetivo dos 

Jogos Desportivos Coletivos, realizando com oportunidade e 

correção as ações técnico táticas elementares em todas as 

funções, conforme a oposição em cada fase do jogo, aplicando as 

regras não só como jogador, mas também como árbitro; Realizar e 

analisar do atletismo, saltos, lançamentos, corridas e cumprindo 

corretamente as exigências elementares, técnicas e do 

regulamento, não só como praticantes, mas também como juiz; 

Analisar e interpretar a realização das atividades físicas 

selecionadas, aplicando os conhecimentos sobre técnica, 

organização e participação, ética desportiva, etc.

Desporto Escolar

260

620

Desporto Escolar

Alunos do 2º e 3º ciclos 

da EBL e EBSF
Material de EF e DE 0 Tiago Carneiro



Plano de Atividades Anual 

2017-2018

Mês Dia 
Atividade

(nome)
Tipo de atividade

Atividade

(número)
Local 

Objetivos

Metas PEA

Objetivos

 específicos da atividade
Resumo da atividade

Proponentes

 (grupo disciplinar ou 

órgão)

Articulação 

(grupo disciplinar ou 

órgão)

Destinatários Recursos
Custos

(valor)

Docente 

Responsável

N
O

V
EM

B
R

O
/D

E
ZE

M
B

R
O

2
Postais de Natal 

(eletrónicos)
Concurso 19

EBL

EBSF
V

Desenvolver a criatividade; Preservar valores e tradições culturais; 

Reforçar os laços de solidariedade entre os elementos da comunidade 

escolar.

Criação de um repositório de postais de Natal realizados pela 

comunidade escolar, bem como posterior envio desses postais virtuais 

entre os elementos da mesma comunidade.

550
Toda a comunidade 

escolar.

Computadores;

Papel;

Materiais de 

desenho, pintura e 

recorte;

Biblioteca;

Sala TIC;

0 Tiago Carvalho

N
O

V
EM

B
R

O

6 Lenda de S. Martinho Exposição 20
EBL

EBSF

I

II

III

V

Fomentar o gosto pela disciplina; reconhecer, à luz da mensagem cristã, 

a dignidade da pessoa humana; comemorar datas importantes 

relacionadas com a História; interpretar produções culturais

Os docentes trabalham com os alunos a lenda de S. Martinho e 

posteriormente os trabalhos sâo expostos     290
Alunos do 1º ciclo e 

5º ano
Fotocopias

Lourdes Melo; Sónia 

Cunha; Nelson 

Ramalhoto e Alberto 

Gonçalves

N
O

V
EM

B
R

O

7

Ação de

sensibilização

“ Segurança 

Rodoviária”

/“Bullying”

Segurança 114
CE de Sendim, 

CE de Pombeiro

l

ll

lll

V

Vl

Incutir na comunidade escolar comportamentos e

atitudes corretas para a prevenção rodoviária e  do Bullying em 

contexto escolar;

Sensibilizar a comunidade escolar de forma a

identificar riscos.

Atividade em articulação com a Escola Segura.

Os agentes da Escola Segura dialogam com as crianças/alunos de 

forma a sensibilizá-los para as temáticas em questão.

100

110

100, 110

PES ePNL

Crianças da 

Educação Pré-

escolar; Alunos do 

1.º, 2º, 3 e 4º anos

Célia Carvalho,  Cristina 

Dias, Elisabete Varela

N
O

V
EM

B
R

O

10 a 13

Feira de S. Martinho - 

Viver as 

tradições/Feira de 

outono 

Feira 21

EB/JI e Centros 

Escolares

EBL

EBSF

I

II

III

V

VI

Sensibilizar a comunidade escolar para uma participação mais ativa nas 

diversas atividades que se desenvolvem na escola; Sensibilizar a 

comunidade escolar para o consumo de produtos naturais; Desenvolver 

a criatividade; Valorizar, preservar e dar continuidade às tradições 

populares; Promover a socialização e o convívio saudável entre todos; 

Despertar para novos sabores e texturas; Realizar atividades de 

expressão plástica alusivas ao evento; Prevenir o aparecimento de 

doenças relacionadas com a alimentação; Promover um maior 

envolvimento dos Encarregados de Educação nas atividades 

relacionadas com a promoção para a saúde; Sensibilizar os alunos para a 

importância de hábitos de vida saudáveis. Conhecer os produtos 

agrícolas e gastronómicos do meio. 

Venda de produtos oferecidos pelos encarregados de educação em 

barraquinhas de turma.

Também é pedida a colaboração de todos os Pais/ Encarregados de 

Educação e restante Comunidade local para a oferta de diferentes 

produtos hortícolas e materiais diversos, com o intuito de serem 

vendidos.                                                Os alunos participam de uma 

forma ativa na organização e realização da feira: trazendo os produtos,  

preparam os pontos de venda e ajudam na venda dos mesmos.    

Também realizam trabalhos relacionados com o património que irão 

compor uma exposição aberta à comunidade, onde serão os 

divugadores e apresentadores da mesma (CE Penacova).                                                     

100

110

Direção

Coordenadoras de DT

Coordenadenação de 

Diretores de Turma da 

EBL e da EBSF

- articulação vertical e 

horizontal; articulação 

com PEA, PPES  e PNL

Todos os alunos, 

comunidade 

educativa e 

envolvente

Isabel Meira

Rosa Almeida 

Cristina Dias

Elisabete Varela

N
O

V
EM

B
R

O

De 13  nov 

a 17 de 

nov

Palestra sobre 

"Bullying"
Palestra/Workshop 119

EBL

EBSF

I

II

III

V

VI

Proporcionar uma reflexão sobre a violência escolar em geral e o 

Bullying em particular; Procurar formas de diagnosticar os problemas e 

superá-los com eficácia pedagógica. Alertar para os sinais indicadores 

de violência escolar e/ou Bullying.

Serão realizadas sessões orientadas por técnicos especializados, para 

abordagem do tema indicado e esclarecimento de dúvidas. 
Coordenação PPES 

Coordenação Diretores 

de Turma e SPO

Alunos  do 6.º ano 

das Escolas EBSF e 

EBL

Folhas de Papel A4, 

PC e videoprojetor
0 Zaida Santos Silva

N
O

V
EM

B
R

O

de 15 a 22 
Dia Mundial do Não 

Fumador
Comemorações 22

EBL

EBSF

CE de Jugueiros

I

II

III

 IV

 V

VI

Sensibilizar os alunos para as doenças causadas pelo tabaco e suas 

implicações a nível social; Prevenir o consumo de substâncias 

psicoativas (tabaco); Sensibilizar os alunos para as doenças causadas 

pelo tabaco e suas implicações a nível social; Prevenir o consumo de 

substâncias psicoativas (tabaco); Reconhecer a importância de não 

fumar para a boa manutenção da saúde. Promover a educação para a 

saúde.

Realizar com os alunos atividade de articulação vertical e horizontal 

relacionadas com a prevenção antitabágica.                                           

Os alunos serão sensibilizados e sensibilizadores, divulgando 

informação, construindo folhetos, cartazes, para  os perigos do tabaco.

100

110

230

PES

Crianças do Pré-

Escolar, 

 alunos do 1.º Ciclo

Alunos do 5º e 6º 

anos

Fotocópias, 

Cartolinas, 

Marcadores, Cola, 

Pioneses

͌10 €

Cristina Faria

Cristina Carvalho

Cristina Dias

Elisabete Varela

N
O

V
EM

B
R

O

16
"Dia Mundial da 

Filosofia"
Palestra/Workshop 23 EBSF III

Sensibilizar a comunidade escolar para o exercício pessoal da razão; 

Contribuir para o desenvolvimento do raciocínio, da reflexão, da análise 

crítica das convicções pessoais e do valor como um continuum da vida; 

Reconhecer o contributo específico da Filosofia para o desenvolvimento 

de um pensamento informado, metódico e crítico; Estimular a 

criatividade; Responsabilizar os alunos em tarefas que visam reforçar os 

conteúdos lecionados.

Será organizada uma palestra/workshop para abordar um tema actual 

da Filosofia

Subdepartamento de 

Filosiofia (410) 

10º/11º ano e toda 

a comunidade 

escolar

Cartazes 20 Glória Pimenta

N
O

V
EM

B
R

O

16

Memória do vivido” 

(Língua Portuguesa, 

Expressões) 

Outro 24 CE de Penacova

l

ll

lll

V

Vl

Desenvolver a expressão verbal oral, expressão plástica e expressão 

escrita.

Atividade de articulação vertical

 (Pré-escolar e 1ºciclo).                     Os alunos escolhem vivências, 

acontecimentos, histórias… para as transmitir (expressar, contar…) aos 

colegas.

100

110

Crianças (5 anos) 

Alunos do 1.º ano

Cristina Dias

Elisabete Varela



Plano de Atividades Anual 

2017-2018
N

O
V

EM
B

R
O

17 Dia do Diploma Comemorações 25
EBL

EBSF

I

II

III

IV

V

Valorizar as tradições, a comunicação com todos os elementos da 

comunidade educativa; Fomentar o sucesso académico dos alunos; 

Enaltecer comportamentos meritórios; 

Entrega dos diplomas aos alunos do quadro de mérito, quadro de 

atitudes e valores e de conclusão do ensino secundário. Nesta 

atividade alguns alunos do agrupamento colaborarão na organização 

do evento, participando na elaboração  e concretização do 

alinhamento  do espetáculo.

Direção e  Coordenação 

dos diretores de turma. 

Direção e coordenação 

dos Diretores de Turma. 

Comunidade 

escolar 

fotocópias, cartazes, 

medalhas 

Anabela Brochado, 

Isabel Meira e Rosa 

Almeida 

N
O

V
EM

B
R

O

21 Dia do Pijama Comemorações 26 JI Cruzeiro VI Promover um dia educativo e solidário 

Neste dia, as crianças até aos 10 anos (este ano, foi alargado às 

crianças do 1º ciclo), nas escolas e instituições participantes, de todo o 

país (continente e ilhas) - ou de países onde há portugueses, vêm 

vestidas de pijama para a escola e passam, assim, o dia, em atividades 

educativas e divertida até regressarem a casa. 

100
Crianças do Pré-

Escolar,
Armanda Magalhães

N
O

V
EM

B
R

O

22 Dia de Santa Cecilia 27 EBL/EBSF III Visualização de um Fime Santa Cecilia Pesquisa 
Alunos 2º ciclo 

EBL/EBSF
Computador/Audio 0 Estela Pinto

N
O

V
EM

B
R

O

24     25    

26

Dia 

Internacional/Mundial 

da Ciência e da 

Tecnologia

Comemorações 28

EBL

EBSF

EB de Fontão

I

II

III

 IV

 V

VI

Sensibilizar os alunos para a Ciência como meio para a evolução do ser 

humano e da sociedade. • Compreender a importância da Física e da 

Química na descoberta de novas tecnologias, nas quais assenta a 

sociedade em que vivemos; Desenvolver atitudes de observação e 

experimentação; Utilizar processos simples de conhecimento da 

realidade envolvente; Experimentar propriedades de materiais; 

Promover o espírito científico.

Os alunos controem maquetes sobre diversas áreas da ciência e da 

tecnologia.

No 1.º Ciclo: Abordagem teórica sobre o tema e realizar uma 

experiência.

100

110

510

Alunos e demais 

comunidade 

escolar

0

José Rebelo, Rosa 

Leitão, Mara Machado, 

Ana Paula Edra, Sandra 

Soares

Cristina Dias e Elisabete 

Varela

N
O

V
EM

B
R

O

27

1º Exercício de 

Evacuação

(Lagares)

Segurança 29 EBL IV

Limitar as consequências de um acidente; Sensibilizar para a 

necessidade de conhecer procedimentos de autoproteção a adotar, por 

parte de professores, alunos e funcionários, em caso de acidente; Criar 

rotinas de comportamento e de atuação; Testar a eficácia dos meios 

disponíveis e dos planos de segurança.

No dia escolhido, três toques intermitentes da campainha da escola 

anunciaram o início do exercício de evacuação deste ano letivo. Após o 

sinal de emergência, a comunidade escolar responde rapidamente 

abandonando as salas de aula sob a orientação do professor que os 

acompanha, do delegado de turma e pelos assistentes operacionais 

em pontos estratégicos, de modo a que a evacuação seja rápida e 

serena. Os alunos dirigiram-se de forma ordenada para o ponto de 

reunião – campo de jogos. A equipa de coordenação procede à sua 

contagem dando por terminada a evacuação. 

Direção

Coordenadora da Escola 

EBL

Coordenadora de 

Estabelecimento e 

Delegada da Segurança 

de Lagares

Toda a 

Comunidade 

Escolar

Graça Bica e Ana Basto

N
O

V
EM

B
R

O

A definir
Corta-Mato (fase 

escola)
Concurso 30

EBL

l

ll

V

Vl

Criar Hábitos de Vida Saudáveis, que favoreçam o equilíbrio psico-

emocional e a robustez física de todos os elementos da comunidade 

educativa, e, designadamente, melhorar/corrigir os hábitos alimentares; 

Promover as atividades desportivas; Cooperar com os companheiros 

para o alcance do objetivo dos Jogos Desportivos Coletivos, realizando 

com oportunidade e correção as ações técnico táticas elementares em 

todas as funções, conforme a oposição em cada fase do jogo, aplicando 

as regras não só como jogador, mas também como árbitro; Realizar e 

analisar do atletismo, saltos, lançamentos, corridas e cumprindo 

corretamente as exigências elementares, técnicas e do regulamento, 

não só como praticantes, mas também como juiz; Analisar e interpretar 

a realização das atividades físicas selecionadas, aplicando os 

conhecimentos sobre técnica, organização e participação, ética 

desportiva, etc.

260

620

Alunos do 2º e 3º 

ciclos da EBL e EBSF
Material de EF e DE 60

Hélder Lopes e 

Professores de EF do 2º 

e 3º ciclos



Plano de Atividades Anual 

2017-2018

Mês Dia 
Atividade

(nome)
Tipo de atividade

Atividade

(número)
Local 

Objetivos

Metas PEA

Objetivos

 específicos da atividade
Resumo da atividade

Proponentes

 (grupo disciplinar ou 

órgão)

Articulação 

(grupo disciplinar ou 

órgão)

Destinatários Recursos
Custos

(valor)

Docente 

Responsável

D
E

ZE
M

B
R

O

2 Atividades de Natal Exposição 31
EBL

EBSF

I

II

III

V

Identificar o núcleo central constitutivo da identidade do Cristianismo; 

interpretar produções culkturais; comemorar datas importantes da 

História

Os docentes trabalham com os alunos símbolos natalícios e 

solicitam a criação de presépios para posteriormente serem 

expostos na Biblioteca

Subdepartamento de 

EMRC
Alunos do 1º e 2º ciclos

Lourdes Melo; Sónia 

Cunha; Nelson 

Ramalhoto e Alberto 

Gonçalves

D
E

ZE
M

B
R

O

3 e 4

Comemoração do Dia 

Internacional da 

Pessoa com  

Deficiência.

Comemorações 32

EBL

CE de 

Lagares

I

II

III

 IV

 V

VI

Sensibilizar para a diferença; Promover um dia com experiências 

diversificadas; Envolver a Comunidade Educativa para a problemática 

da Deficiência.

Promover a inclusão; Desenvolver o espírito de solidariedade.

Comemoração do dia da pessoa com deficiência com os 

alunos da turma onde se encontram integrados

Subdepartamento da 

Educação Especial

100

110

Alunos NEE do Agrupamento e 

Comunidade Educativa

Crianças do Pré-Escolar, alunos 

do 1.º Ciclo

0

Ana Cristina Lemos

Cristina Dias e Elisabete 

Varela

D
E

ZE
M

B
R

O

4 e 5
Dia Mundial de Luta 

Contra a SIDA
Comemorações 33

EBL

EBSF

I

II

III

V

VI

Alertar para a necessiade de prevenção contra o VIH; Informar sobre 

comportamentos de risco;  Sensibilizar para as diferentes formas de 

transmissão do VIH.

Distribuição de desdobráveis Coordenação PPES Comunidade escolar

Fotocópias, cartolinas 

coloridas, plástico 

autocolante, fita-cola

5 Anunciação Rocha

D
E

ZE
M

B
R

O

11
Natal “Decoração da 

escola”
Comemorações 34 EBL/EBSF

II

III

V

- Sensibilizar e envolver os alunos e a comunidade escolar para o 

espírito natalício.                                                  - Valorizar e promover 

atitudes de solidariedade                        

- Desenvolver a criatividade e a capacidade de intervenção.

Envolver toda a comunidade escolar, nomeadamente os 

alunos, na colaboração da decoração da escola alusiva ao 

Natal 

240

600

Todos os Alunos 2º e 3º Ciclos - 

EBL/EBSF

Material alusivo ao 

Natal: Papel prateado e 

dourado; Spray; colas; 

Tintas; … 100 euros
 Manuela Simões / José 

Carlos Correia

D
E

ZE
M

B
R

O

14
Prémios Nobel de 

Química e Física
Exposição 35

EBL

EBSF

I

III

V

Distinguir personalidades importantes em diversas áreas, 

independentemente de critérios como a nacionalidade, a raça, a 

religião e a ideologia. 

Os prémios Nobel são atribuídos àqueles que durante o ano anterior 

tenham prestado um valioso contributo à humanidade nos setores da 

Física, da Química, e outras áreas da ciência. Motivar os alunos, em 

particular, para as áreas da ciência: Química e Física.

Os alunos são informados sobre quais as personalidades 

que venceram os Prémios Nobel da Física e da Química e em 

que áreas de einvestigação de ciência foram galardoados. 

Os alunos realizam uma pesquisa e elaboram um cartaz 

sobre o tema.

510 Comunidade Escolar 0 José Rebelo

D
E

ZE
M

B
R

O

14 a 16
Festa de Natal Comemorações 36

Todos os 

Centros 

Escolares e 

EB1

EBSF e EBL - 

Casa da 

Música

I

 II

 III

 IV

 V

 VI

Viver o espírito de Natal e seu significado;  Desenvolver a imaginação e 

a criatividade;  Promover desenvolver atividades lúdicas;  Promover, 

desenvolver formas de comunicação (corporal, verbal, escrita...);  

Promover a socialização; Valorizar a Escola.

Atividade de articulação vertical e horizontal.

Cada Centro Escolar irá festejar com atividades diferentes e 

variadas.       

 Os alunos elaboram adereços, enfeitam espaços, 

dramatizam peças de teatro, declamam poemas, cantam 

canções, dançam, convivem.

100

110

Comissão organizadora 

(a definir)

PPES; PNL; AEC; DT.

Crianças do Pré-Escolar,  alunos 

do 1.º Ciclo e comunidade 

envolvente

Comissão Organizadora

Cristina Dias

Elisabete Varela

D
E

ZE
M

B
R

O

19 Jantar de Natal 120
EBL

EBSF

ll

Vl

Identificar os equipamentos e utensílios de cozinha adequados às 

diferentes técnicas de preparação e confeção

Dotar os alunos de conhecimentos práticos de mise-en-

place; Preparar e executar diferentes tipos de serviços.

Diretora Turma CEF Comunidade escolar Helena Fernandes

D
E

ZE
M

B
R

O "Prevenção da 

Violência contra a 

pessoa com 

deficiência" 

Palestra/Workshop 37
EBL

EBSF

I

 II

 III

 V

 VI

Proporcionar uma reflexão sobre a violência contra as pessoas com 

deficiência em meio escolar e fora dele; Procurar formas de 

diagnosticar os problemas e superá-los com eficácia pedagógica; Alertar 

para os sinais indicadores de violência contra as pessoas com 

deficiência.

Será realizada uma atividade com a participação da 

psicologa e das docentes do ensino especial. Os alunos 

participarão ativamente na atividade interagindo com a 

psicologa, com as docentes e com os alunos com 

necessidades educativas especiais. 

Coordenação GAA 

 Centro de saúde de 

Felgueiras, 

Subdepartamento de 

educação especial, SPO

Alunos  do 8.º ano das Escolas 

EBSF e EBL

Fotocópias, Auditório 

(EBSF) e Sala 5 (EBL)
20

Deolinda Mendes, Mara 

Machado

D
E

ZE
M

B
R

O

comemoração da 

restauração da 

independência

Exposição 38
EBL

EBSF

I

II

III

V

VI

-Fomentar o gosto pela disciplina; -Comemorar datas importantes 

relacionadas com a História. -Motivar ao conhecimento do passado 

histórico na construção das aprendizagens. -Incutir o espírito da 

curiosidade e da descoberta do conhecimento histórico. -Motivar ao 

conhecimento do passado histórico na construção das aprendizagens. -

Incutir o espírito da curiosidade e da descoberta do conhecimento 

histórico.

Elaboração de cartazes alusivos ao fim da União Ibérica. 400 turmas do 8º ano Cartolinas Luís Teixeira



Plano de Atividades Anual 

2017-2018
D

E
ZE

M
B

R
O

A definir “3x3” Basquetebol Concurso 39
EBL ESBF

l

ll

V

Vl

Criar Hábitos de Vida Saudáveis, que favoreçam o equilíbrio psico-

emocional e a robustez física de todos os elementos da comunidade 

educativa, e, designadamente, melhorar/corrigir os hábitos 

alimentares. Promover as atividades desportivas; Cooperar com os 

companheiros para o alcance do objetivo dos Jogos Desportivos 

Coletivos, realizando com oportunidade e correção as ações técnico 

táticas elementares em todas as funções, conforme a oposição em cada 

fase do jogo, aplicando as regras não só como jogador, mas também 

como árbitro; Realizar e analisar do atletismo, saltos, lançamentos, 

corridas e cumprindo corretamente as exigências elementares, técnicas 

e do regulamento, não só como praticantes, mas também como juiz; 

Analisar e interpretar a realização das atividades físicas selecionadas, 

aplicando os conhecimentos sobre técnica, organização e participação, 

ética desportiva, etc.

260

620

Alunos do 2º e 3º ciclos da EBL 

e EBSF

Material de EF e DE e 

medalhas
30

Tiago Carneiro  e 

Professores de EF do 2º 

e 3º ciclos

D
E

ZE
M

B
R

O

a definir
Exercício de Evacuação 

- Plano de Segurança  
Segurança 40

Todos os 

Centros 

Escolares

e 

EB1

lll

lV

V

Vl

Limitar as consequências de um acidente; Sensibilizar para a 

necessidade de conhecer procedimentos de autoproteção a adotar, por 

parte dos professores, alunos e funcionários, em caso de acidente; Criar 

rotinas de comportamento e atuação e testar a eficácia dos meios 

disponíveis e dos planos de segurança; Atitudes e comportamentos a 

adotar em situações de perigo. 

No dia e à hora que a atividade está programada procede-se 

à evacuação da escola, segundo as regras definidas no Plano 

de Emergência.               

100

110

Crianças do Pré-escolar; Alunos 

do 1.º Ano; Alunos do 2.º Ano; 

Alunos do 3.º Ano; Alunos do 

4.º Ano; 

Cristina Dias

Elisabete Varela



Plano de Atividades Anual 

2017-2018

Mês Dia 
Atividade

(nome)
Tipo de atividade

Atividade

(número)
Local 

Objetivos

Metas PEA

Objetivos

 específicos da atividade
Resumo da atividade

Proponentes

 (grupo disciplinar ou 

órgão)

Articulação 

(grupo disciplinar ou 

órgão)

Destinatários Recursos
Custos

(valor)

Docente 

Responsável

JA
N

EI
R

O

3 a 26
As janeiras - à 

descoberta do 

património

Campanhas 42

Todos os 

Centros 

Escolares e EB1

l

ll

llI

lV

V

Vl

Preservar a tradição tendo em conta a época; Valorizar as 

tradições; Conhecer o património; Cantar as Janeiras; 

Promover a participação da comunidade na vida escolar; 

Promover a escola. 

Durante o mês de janeiro a comunidade escolar promove atividades em 

descoberta e vivência do património; Os alunos pesquisam, recolhem, 

divulgam costumes e tradições (cantigas, pratos da época, histórias...) 

Algumas escolas percorrem as ruas da freguesia, cantando as Janeiras, outras 

recebem pais/encarregados de educação e outros elementos da comunidade 

envolvente para ouvirem cantar as Janeiras.

100

110

100/110 

articulação com o PEA

Crianças do Pré-escolar; 

Alunos do 1.º Ano; 

Alunos do 2.º Ano; 

Alunos do 3.º Ano; 

Alunos do 4.º Ano; 

Cristina Dias

 Elisabete Varela

JA
N

EI
R

O

4

Masstraining SBV 

(Suporte Básico de Vida) 

- INEM

Outro 41
EBL

EBSF

I

II

III

V

VI

Informar os alunos sobre o algoritmo do SBV; Alertar para a 

forma correta de atuação em situação de primeiro socorro                                                                              

Serão realizadas diversas sessões teórico-práticas, dinamizadas por 

enfermeiros INEM e do Centro de Saúde de Felgueiras
Coordenação PPES 

Centro de Saúde de 

Felgueiras e INEM

Alunso do 9.ºano e do 

10.ºano
Rec. Cidade 50

Anunciação Rocha          

Sofia Braga

JA
N

EI
R

O

10 a 

25

Ação de Sensibilização 

sobre Hábitos Saudáveis 

- Jogo "Quem quer ser 

Sabichão?"

Palestra/Workshop 43
Centros 

Escolares

I

II

III

V

VI

Sensibilizar os alunos para a importância de uma vida 

saudável: alimentação saudável, higiene pessoal, exercício 

adequado e repouso necessário.

Serão realizadas sessões orientadas pela Enfermeira do Centro de Saúde de 

Felgueias, para abordagem do tema indicado e esclarecimento de dúvidas. 
Coordenação PPES 

Centro de Saúde de 

Felgueiras e 

Departamento 1.ºCiclo

Alunos do 1.ºCiclos Elisabete Varela

JA
N

EI
R

O

24
Ação de Sensibilização 

sobre IST e HIV
Palestra/Workshop 44 EBSF

I

II

III

V

VI

Informar os alunos sobre prevenção de IST; Sensibilizar os 

alunos para a adoção de comportamentos sexuais 

responsáveis; Promover estilos de vida saudáveis.

Serão realizadas sessões orientadas por técnicos especializados, para 

abordagem do tema indicado e esclarecimento de dúvidas. 
Coordenação PPES Alunos do 12.ºano Anunciação Rocha

JA
N

EI
R

O

29

“À descoberta dos 

materiais” – atividade 

experimental 

Outro 45
CE de 

Penacova;

l

ll

lll

Vl

Desenvolver a comunicação oral; Adquirir vocabulário; 

Experimentar materiais; comparar materiais de acordo com as 

suas propriedades; desenvolver a metodologia científica nas 

suas diferentes etapas.

As crianças recolhem diversos materiais, comparam e depois agrupam-nos 

segundo as suas propriedades/características (forma, textura, cor…).
100

110

100

110

(articulação vertical: Pré-

escolar e 1º ano)

Crianças do Pré-escolar 

(5 anos)

Alunos do 1º ano

Cristina Dias e Elisabete 

Varela

JA
N

EI
R

O

30
Dia da Não Violência e 

da Paz
Campanhas 115 EB Fontão

I

II

III

V

VI

Sensibilizar as crianças para a aimportância de um mundo em 

harmonia; Participar na vida escolar e solidária; Saber pedir e 

aceitar desculpas; Regras de boa convivência.

As crianças de 5 anos e do 1.º ano escrevem mensagens e elaboram um 

cartaz coletivo sobre o tenma

100                                            

110

100

110

(articulação vertical: Pré-

escolar e 1º ano)

Crianças do Pré-escolar 

(5 anos)

Alunos do 1º ano

cartolinas, folhas 

de papel, lápis de 

cor, marcadores, 

tinta

Cristina Dias e Elisabete 

Varela



Plano de Atividades Anual 

2017-2018

Mês Dia 
Atividade

(nome)
Tipo de atividade

Atividade

(número)
Local 

Objetivos

Metas PEA

Objetivos

 específicos da atividade
Resumo da atividade

Proponentes

 (grupo disciplinar ou 

órgão)

Articulação 

(grupo disciplinar ou 

órgão)

Destinatários Recursos
Custos

(valor)

Docente 

Responsável

FE
V

ER
EI

R
O

de 1 a 

28 

2º Exercício de 

Evacuação

(Lagares)

Segurança 46 EBL IV

Limitar as consequências de um acidente; Sensibilizar 

para a necessidade de conhecer procedimentos de 

autoproteção a adotar, por parte de professores, alunos 

e funcionários, em caso de acidente; Criar rotinas de 

comportamento e de atuação; Testar a eficácia dos 

meios disponíveis e dos planos de segurança.

No dia escolhido, três toques intermitentes da campainha da escola anunciaram o 

início do exercício de evacuação deste ano letivo. Após o sinal de emergência, a 

comunidade escolar responde rapidamente abandonando as salas de aula sob a 

orientação do professor que os acompanha, do delegado de turma e pelos 

assistentes operacionais em pontos estratégicos, de modo a que a evacuação seja 

rápida e serena. Os alunos dirigiram-se de forma ordenada para o ponto de 

reunião – campo de jogos. A equipa de coordenação procede à sua contagem 

dando por terminada a evacuação. 

Direção

Coordenadora da Escola 

EBL

Coordenadora de 

Estabelecimento e 

Delegada da Segurança 

de Lagares

Toda a Comunidade 

Escolar
Graça Bica e Ana Basto

FE
V

ER
EI

R
O

19
Palestra sobre 

Violência no namoro
Palestra/Workshop 47

EBL

EBSF

I

II

III

V

VI

Compreender a problemática social da violência no 

namoro, analisando as suas causas a partir de uma 

perspetiva de género promovendo a prevenção da 

violência nas relações de intimidade entre os jovens                                                        

Desmistificar esteriótipos de género                                 

Conhecer os serviços e recursos existentes  para apoiar 

as vítimas.  

Serão realizadas sessões orientadas por técnicas especializadas (APAV), para 

abordagem do tema indicado e esclarecimento de dúvidas. 
Coordenação PPES SPO e GAA Alunos do 9.ºano 

Deolinda Mendes, Mara 

Machado

FE
V

ER
EI

R
O

9 Viver o Carnaval  Comemorações 48

Todos os

 Centros 

Escolares e 

EB1

II

V

VI

Preservar as tradições; 

Favorecer a vertente lúdica da própria atividade;

Desenvolver a capacidade de expressão/comunicação;

 Valorizar as tradições;

Proporcionar momentos lúdicos;

Promover o sentido estético;

Promover o convívio. 

Cada Centro Escolar 

promove atividades relacionadas com o Carnaval.

(em regime duplo - manhã ou tarde)       Os alunos elaboram adereços, enfeitam 

espaços, dramatizam , danças e canções; desfilam,; convivem. Pesquisam 

costumes e tradições de diferentes regiões de Portugal e de outros países.

100/110

100/110 

articulação com PEA; 

PPES; PNL

Crianças do Pré-escolar;  

Alunos do 1.º, 2º, 3º e 

4º Anos; 

Pais/Encarregados de 

Educação; Outros 

elementos da 

comunidade escolar; 

Cristina Dias 

 Elisabete Varela

FE
V

ER
EI

R
O

19 a 

23

Sensibilização sobre 

Higiene Pessoal
Campanhas 49

EBL

EBSF

I

II

III

V

VI

Informar acerca das alterações corporais ao longo do 

crescimento/desenvolvimento do corpo humano; 

Informar os alunos sobre os cuidados de higiene 

corporal face à faixa etária; Promover comportamentos 

promotores de hábitos de higiene corporal.           

Distribuição de flyers produziddos pela UCC do Centro de Saúde de Felgueiras Coordenação PPES 
Coordenação Diretores 

de Turma
Alunos do 5.ºano Fotocópias 5

Rosa Almeida e Isabel 

Meira

FE
V

ER
EI

R
O

20

Projeto 

“Deixa o Bullying só” Exposição 50 EBSF e EBL

llI

IV

V

Vl

• Promover e divulgar o projeto;

• Prevenir e alertar para o bullying em contexto escolar. Apresentação do projeto aos alunos pelo músico e co autor João Só SPO SPO e  Direção 1º Ciclo SPO

FE
V

ER
EI

R
O

23

Dramatização/dança 

(articulação 

verticalPré-escolar e 

1º ano)

Outro 51
CE de 

Torrados
VI

Desenvolver a comunicação oral; Favorecer a vertente 

lúdica da própria atividade; Desenvolver a capacidade 

de expressão/comunicação; Promover o sentido 

estético e Promover o convívio.

Atividade de articulação vertical (Pré-escolar e alunos do 1º ano)
100

110

100

110

Crianças da Educação 

Pré-escolar; 

Alunos do 1.º Ano; 

Cristina Dias 

 Elisabete Varela

FE
V

ER
EI

R
O

15 "A Saúde Mental" Palestra/Workshop 52
EBL

EBSF

I

II

III

V

VI

Sensibilizar os alunos para a importancia de adotar 

comportamentos que visam um bem-estar mental.

Serão realizadas sessões orientadas pela enfermeira Carmen sobre os temas 

relacionados com a saúde mental, como por exemplo a depressão na 

adolescência. Os alunos terão um papel na preparação prévia da palestra com a a 

elaboração de questões que depois irão colocar à enfermeira. 

Coordenação GAA 
 Centro de saúde de 

Felgueiras; GAA e SPO

Alunos  do 7.º ano das 

Escolas EBSF e EBL

Fotocópias, 

Cartolinas, 

Auditório 

(EBSF) e Sala 5 

(EBL)

10
Deolinda Mendes, Mara 

Machado

FE
V

ER
EI

R
O

23 Teatro Outro 126
EBL

EBSF
I II III IV

Proporcionar aos alunos o contacto com a Língua 

Inglesa; Proporcionar novas vivências aos alunos; 

Contactar com outras formas de expressão; Saber 

cumprir regras de convivência em grande grupo; 

Proporcionar às crianças alegria e bem-estar; Possibilitar 

às crianças conhecer um novo espaço; Desenvolver o 

espírito de observação e espírito crítico; Promover a 

sensibilidade artística; formas de expressão; Incutir 

valores de amizade, igualdade.

s alunos irão assistir a uma peça de treatro 220

Todos os alunos  - 5.º 

ano EBL e todos os 

alunos do 5.ºan EBSF

Marina faria Isabel 

Meira Cristiana Almeida 

João Sousa



Plano de Atividades Anual 

2017-2018

Mês Dia 
Atividade

(nome)
Tipo de atividade

Atividade

(número)
Local 

Objetivos

Metas PEA

Objetivos

 específicos da atividade
Resumo da atividade

Proponentes

 (grupo disciplinar ou 

órgão)

Articulação 

(grupo disciplinar ou 

órgão)

Destinatários Recursos
Custos

(valor)

Docente 

Responsável

M
A

R
Ç

O

1

Ação de Sensibilização 

(Inserida na 

Comemoração do Dia 

Internacional da 

Proteção Civil) 

(Lag/Pomb.)

Palestra/Workshop 52 EBL e EBSF
IV

V

Sensibilizar para a necessidade de conhecer procedimentos de 

autoproteção a adotar, por parte de professores, alunos e 

funcionários, em caso de acidente; Criar rotinas de 

comportamento e de atuação;  Testar a eficácia dos meios 

disponíveis e dos planos de segurança;

Realização de uma ação de sensibilização aos alunos sobre um 

tema a definir.

Direção

Coordenadora da Escola 

EBL

Delegados de Segurança 

de Lagares e Pombeiro
Alunos do 2ºCiclo Ana Basto

M
A

R
Ç

O

5 a 9

Palestra sobre Projeto + 

Vida "Consumos 

aditivos" - 8.º Ano

Sensibilização sobre 

Dependências - 11.º 

Ano

Palestra/Workshop 53 EBSF e EBL I, II, III, V, VI
Prevenir o consumo de substâncias aditivas; Promover estilos de 

vida saudáveis.

No 11.º ano - Distribuição de flyers produziddos pela UCC do 

Centro de Saúde de Felgueiras

No 8.º ano - Serão realizadas sessões orientadas pela 

Enfermeira do Centro de Saúde de Felgueias, para abordagem 

do tema indicado e esclarecimento de dúvidas. 

Coordenação PPES 
Centro de Saúde de 

Felgueiras
Alunos do 8.º e 11.ºano

Fotocópias

Auditório (EBSF) e Sala 5 

(EBL)

5 Joaquim Almeida

M
A

R
Ç

O

9

Alimentação saudável

Projeto PES. Campanhas 54 EBL

II

III

V

Promover a saúde em ambiente escolar; Sensibilizar a 

comunidade para a vivência diária com um problema de saúde.
Participar numa atividade desportiva, bem como numa refeição 

saudável
910

Alunos NEE do 

Agrupamento e 

Comunidade Educativa

0 Ana Cristina Lemos

M
A

R
Ç

O

12 a 16
Sensibilização sobre 

Sono e Repouso
Campanhas 55

EBL

EBSF

l

ll

lll

V

Vl

Informar os alunos sobre as horas de sono e repouso; Alertar para 

os benefícios de comportamentos saudáveis de repouso; 

Promover comportamentos de sono e repouso adequados à faixa 

etária dos alunos.

Distribuição de flyers produziddos pela UCC do Centro de Saúde 

de Felgueiras
Coordenação PPES 

Centro de Saúde de 

Felgueiras e 

Coordenação dos 

Diretores de Turma

Alunos do 6.ºano Fotocópias 5
Rosa Almeida e Isabel 

Meira

M
A

R
Ç

O

19
Semana da disciplina de 

EMRC
Comemorações 56

EBL

EBSF

l

ll

lll

Organizar um universo coerente de valores a partir de um quadro 

de interpretaçãio ética humanistica e cristã; identificar o núcleo 

central constitutivo da identidade do cristianismo

Os docentes, juntamente com os alunos, preparam atividades 

relacionadas com a disciplina de forma a divulgar a mesma e 

simultaneamente realçar o valor de EMRC na escola pública     
290

Todos os alunos  - 5.º 

ao 9.º EBL e todos os 

alunos do 5.º ao 12.º 

anos EBSF

Lourdes Melo; Sónia 

Cunha; Nelson 

Ramalhoto e Alberto 

Gonçalves

M
A

R
Ç

O

19 a 21 O Teatro vem à Escola Outro 116
Todas as EB e 

CE  do 1.º Ciclo

lll

IV

Contactar com a língua inglesa (falada e escrita); desenvolver o 

gosto pela aprendizagem do inglês; potenciar o interesse pelo 

teatro enquanto forma de arte; posssibilidade de aplicar, 

reconhecer e relembrar conhecimentos; desenvolver 

competências linguísticas; desenvolver o espírito crítico.

A Companhia de Teatro deslocar-se-á às diversas escolas do 1º 

Ciclo, proporcionando a prática de conhecimentos linguísticos, 

através da participação ativa dos alunos. Será necessária a 

disponibilização de uma sala ou espaço para a atuação. Cada 

docente levará a sua turma a assistir. A peça terá a duração de 

aproximadamente 60 minutos.                                  Os alunos vão 

participar no custo da atividade. Vão organizarem-se em grupos, 

Professoras do grupo 

120 (Inglês do 1º Ciclo)
Titulares de turma Sílvia Costa

M
A

R
Ç

O

19 a 23
Ações de Sensibilização - 

Escola Segura 
Segurança 59 CE de Regilde

l

ll

lll

V

Vl

Informar os alunos sobre as horas de sono e repouso; Alertar para 

os benefícios dos comportamentos saudáveis no sono e repouso; 

Alertar para as consequências dos maus comportamentos no 

sono e repouso adequados.

100

110

100/110

Segurança

Crianças da Educação 

Pré-escolar; 

Alunos do 1.º Ciclo

Cristina Dias 

 Elisabete Varela

M
A

R
Ç

O

21 Jogo do 24 Concurso 58
EBL

EBSF

II

III

V

VI

Reforçar a componente lúdica no processo ensino aprendizagem; 

Promover o convívio entre alunos e professores; Desenvolver o 

raciocínio lógico; Desenvolver o cálculo mental; Complementar 

numa perspectiva formativa a aprendizagem dos alunos; 

Fomentar a participação dos alunos numa atividade 

extracurricular; Estimular a competição num espírito saudável, 

respeitando os outros.

Promover/aprofundar o gosto e o estudo pela matemática.

Consolidar a aplicação das diferentes operações.

Os alunos colaboram na construção de cartazes, na construção e 

colagem dos cartões. Praticam em casa para poderem ter uma 

boa prestação.

230 Alunos do 5º e 6º anos

Cola

Fita cola

Cartolinas

Folhas A4 

Prémios: 1.º, 2.º e 3.º 

lugares (medalhas)

40 Margarida e Graça Bica

M
A

R
Ç

O

23

Viver

 a Páscoa - Atividades 

diversificadas: Cinema, 

desporto e dança 

(Lagares)  

Comemorações 60

Todos os 

Centros 

Escolares e EB1

l

ll

lll

lV

V

Vl

Proporcionar às crianças o contacto com novas vivências; 

Descobrir o verdadeiro sentido da Páscoa;

 Conhecer, reviver e valorizar costumes e tradições; 

Promover a alegria, a solidariedade, a partilha... 

Cada Centro Escolar programa 

a sua atividade para festejar a Páscoa.

(em regime duplo - manhã ou tarde)

100

110

100/110 

articulação horizontal e 

vertical, PPES, PNL; AEC

Crianças do Pré-

escolar; 

Alunos do 1.º, 2.º, 3.º e 

4.º Anos; 

Pais/Encarregados de 

Educação;

Cristina Dias

 Elisabete Varela



Plano de Atividades Anual 

2017-2018
M

A
R

Ç
O a definir 

pela 

entidade

"Canguru Matemático 

sem Fronteiras"
Concurso 61

EBL

EBSF

l

ll

lll

lV

Despertar o interesse pelo estudo da Matemática.etetar vocações 

precoces nesta área do saber; Desenvolver nos alunos uma 

atitude positiva perante a matemática.

O coordenador realiza a inscrição da escolas junto a direção na 

plataforma da Universidade de Coimbra. Cada equipa 

selecionada de dois alunos por turma irão realizar uma prova 

em local pré estabelecido em cada escola . Após a correção das 

provas pelos professores os resultados das provas são enviados 

a Universidade de Coimbra. As colocações e os certificados são 

enviados ao coordenador pela Universidade de Coimbra que 

fará  distribuição dos prémios aos alunos e a a fixação dos 

resultados na escola.

500
alunos do 3.º ciclo do 

agrupamento
Fotocópias e medalhas. 50 M.ª Aurora Viana

M
A

R
Ç

O
/J

U
N

H
O

Dia das TIC Comemorações 62
EBL

EBSF

V

VI

Melhorar a literacia tecnológica do corpo docente e discente; 

Divulgar alguns projetos, desenvolvidos ao longo do ano letivo; 

Divulgar/dinamizar o site e a plataforma Moodle da escola;  

Promover a utilização de vários componentes informáticos.

Dinamização de atividades relacionadas com as TIC, bem como 

exposição de alguns dos trabalhos realizados pelos alunos.
550

Toda a comunidade 

escolar.

Computadores; 

Projetor multimédia;

Portáteis;

Software;

Ficheiros áudio e vídeo;

Máquina fotográfica 

digital;

Telemóveis;

Gadjets;

Webcams;

Pen-drives;

Ligação à internet;

Salas.

0 David Teixeira

2º
 P

ER
ÍO

D
O

(d
u

as
 v

e
ze

s 
n

o
 a

n
o

)

2º 

PERÍODO

Exercício de Evacuação - 

Plano de Segurança  
Segurança 117

Todos os 

Centros 

Escolares

e 

EB1

lll

lV

V

Vl

Limitar as consequências de um acidente; Sensibilizar para a 

necessidade de conhecer procedimentos de autoproteção a 

adotar, por parte dos professores, alunos e funcionários, em caso 

de acidente; Criar rotinas de comportamento e atuação e testar a 

eficácia dos meios disponíveis e dos planos de segurança; 

Atitudes e comportamentos a adotar em situações de perigo. 

No dia e à hora que a atividade está programada procede-se à 

evacuação da escola, segundo as regras definidas no Plano de 

Emergência.               

100

110
PS

Crianças do Pré-

escolar; Alunos do 1.º, 

2.º, 3.º e 4.º Anos

Cristina Dias

Elisabete Varela

FE
V

ER
EI

R
O

/M
A

R
Ç

O

7 

fevereiro 

(1.ª 

Eliminatór

ia)

21 março 

(2.ª 

Eliminatór

ia)

Olimpíadas de Biologia 

Júnior
Concurso 125

Escola Básica e 

Secundária de 

Felgueiras;

Escola Básica 

de Lagares

III

VI

Estimular o interesse dos alunos pela disciplina de Biologia, e das 

Ciências em geral, fomentando o interesse pelo ensino prático e 

laboratorial; 

Relacionar a Biologia e as ciências em geral, com a realidade 

económica e social promovendo uma melhor cidadania;

Promover intercâmbio de ideias e de experiências entre os 

alunosEstimular o gosto e o prazer pelo Ensino e pela 

Aprendizagem da Biologia ao nível do 3.º Ciclo.

As Olimpíadas de Biologia Júnior serão constituídas por 

eliminatórias. Uma 1.ª eliminatória, na qual participarão todos 

os alunos inscritos e uma 2.ª eliminatória, na qual participarão 

os alunos melhor classificados na primeira eliminatória 

(aproximadamente os 20% de resultados mais elevados).     

          

Ambas as eliminatórias serão realizadas nas respetivas escolas. 

As duas eliminatórias serão constituídas por um teste escrito, 

teórico, de escolha múltipla com dois tipos de questões: de 

conhecimento e de interpretação.         

                  

No dia 19 de maio de 2018 decorrerá a Cerimónia de Entrega de 

Prémios, no Pavilhão do Conhecimento – Ciência Viva, no 

Auditório José Mariano Gago.

520 ------- Alunos do 9.º Ano Fotocópias 5 € Celeste Pimenta

M
A

R
Ç

O

16

“Os Direitos do 

Consumidor é uma cena 

que te assiste?"

Sessão de Esclarecimento 127

Biblioteca 

Municipal

ou

Auditório do 

Agrupamento 

de Felgueiras

I

III

IV

V

Elucidar e sensibilizar os jovens para os seus direitos e deveres 

enquanto consumidores. 

Comemoração do Dia Mundial dos Direitos do Consumidor. 

Pretende levar-se a cabo uma sessão de esclarecimento, a 

desenvolver com a Associação Portuguesa para a Defesa do 

Consumidor – DECO

CMF

Serviço Municipal de 

Informação e Apoio ao 

Consumidor de 

Felgueiras 

12.ºA/B
Dora Adeganha

Rosa Almeida



Plano de Atividades Anual 

2017-2018

Mês Dia 
Atividade

(nome)
Tipo de atividade

Atividade

(número)
Local 

Objetivos

Metas PEA

Objetivos

 específicos da atividade
Resumo da atividade

Proponentes

 (grupo disciplinar ou 

órgão)

Articulação 

(grupo disciplinar ou 

órgão)

Destinatários Recursos
Custos

(valor)

Docente 

Responsável

A
B

R
IL

9 a 13
Ação de sensibilização 

sobre Afetos 
Palestra/Workshop 63

EBL

EBSF

l

ll

lll

V

Vl

Sensibilizar os alunos para a importância dos afetos entre 

pares;      Alertar para as consequências da falta de afeto 

nas relações humanas;     Promover uma vivência pessoal 

mais gratificante.

Serão realizadas sessões orientadas pela Enfermeira do Centro de 

Saúde de Felgueias, para abordagem do tema indicado e 

esclarecimento de dúvidas. 

Coordenação PPES 

Centro de Saúde de 

Felgueiras e Coordenação 

dos Diretores de Turma

Alunos 7.ºano
Auditório (EBSF) 

e Sala 5 (EBL)

Rosa Almeida e Isabel 

Meira

A
B

R
IL

10 a 13

Palestra sobre 

Sexualidade e gravidez 

na adolescência

Palestra/Workshop 64 EBSF

l

ll

lll

V

Vl

Sensibilizar os alunos para a importância da adoção de 

comportamentossexuais responsáveis;                            

Valorizar os afetos na dimensão emocional das relações 

humanas;                 Promover a discussão acerca das 

consequências da gravidez na adolescência. 

Serão realizadas sessões orientadas por técnicos especializados, 

para abordagem do tema indicado e esclarecimento de dúvidas. 
Coordenação PPES 

Coordenação dos Diretores 

de Turma
Alunos 10.ºano

Auditório (EBSF) 

e Sala 5 (EBL)

Rosa Almeida e Isabel 

Meira

A
B

R
IL

18
 Visita dos alunos do 9.º 

ano   EBSF
Campanhas 65

EBSF

II

V

Apoiar os alunos no processo de elaboração dos seus 

projetos de vida;Ajudar os alunos a comprometerem-se 

com uma escolha que os satisfaça, estabelecendo objetivos 

vocacionais específicos e realistas; Dar a conhecer aos  

alunos do nono ano a oferta educativa e formativa da EBSF 

no ensino secundário;

Os alunos do nono ano acompanhados por um docente visitarão 

diferentes espaços da EBSF onde estarão a decorrer atividades que 

os elucidarão sobre os cursos do ensino secundário a funcionar no 

Agrupamento. 

Coordenação de diretores de 

turma 

Coordenadora da EBL; 

Direção; Professores de 

diferentes grupos 

curriculares; Clubes

Alunos do 9.º ano

Fotocópias , 

cartazes, material 

dos laboratórios 

100
Isabel Meira, Rosa 

Almeida 

A
B

R
IL 23

a

24

Dia do Livro 

Dia da Liberdade 

(PNL)

Comemorações 66

CE de Penacova    

CE de Torrados    

EB de Fontão 

l

ll

lll

lV

V

Vl

Promover a empatia para com o livro; Alertar e promover o 

gosto pela leitura/escrita; Enriquecer o vocabulário; 

Conhecer autores, obras...; Desenvolver o pensamento; 

Promover o conhecimento. 

Atividades

relacionadas com as temáticas.              

Os alunos vão elaborar trabalhos de expressão  oral, escrita, 

plástica, dramática, musical; vão conhecer autores e obras, 

pesquisar bibliografia e biografia; realizar sessões de leitura...

100

110

100/110 

articulação vertical e 

horizontal; PPES; AEC

Crianças do Pré-escolar; 

Alunos do 1.º, 2.º, 3.º e 

4.º Anos

Cristina Dias 

 Elisabete Varela

A
B

R
IL comemoração do 25 de 

abril de 1974
Outro 67

EBL

EBSF

l

ll

lll

V

Vl

Fomentar o gosto pela disciplina; -Comemorar datas 

importantes relacionadas com a História. Motivar ao 

conhecimento do passado histórico na construção das 

aprendizagens. Incutir o espírito da curiosidade e da 

descoberta do conhecimento histórico. Motivar ao 

conhecimento do passado histórico na construção das 

aprendizagens. Incutir o espírito da curiosidade e da 

descoberta do conhecimento histórico.

Passagem de filmes/documentários alusivos à revolução de abril. 400
turmas do 9º e 12º 

anos

Projetor, leitor 

DVD
Luís Teixeira

A
B

R
IL Peça de teatro "Posso 

falar de mim?"
Outro 68

EBL

EBSF

l

ll

lll

V

Vl

Proporcionar junto do público escolar e outros 

interessados, um encontro para um encontro entre o 

teatro e a realidade (s) possíveis do publico alvo; Refletir 

sobre as problemáticas ligadas à sexualidade na 

adolescência. 

Peça de teatro sobre sexualidade.Os alunos assistirão à peça de 

teatro e farão uma reflexão posterior sobre os assuntos 

abordados.  

Coordenação GAA 

Companhia de teatro 

Aramá - Porto, Associação 

de pais

Comunidade escolar

Fotocópias, 

Auditório (EBSF) 

e Sala 5 (EBL)

3,5 por aluno
Deolinda Mendes, Mara 

Machado



Plano de Atividades Anual 

2017-2018

Mês Dia 
Atividade

(nome)
Tipo de atividade

Atividade

(número)
Local 

Objetivos

Metas PEA

Objetivos

 específicos da atividade
Resumo da atividade

Proponentes

 (grupo disciplinar ou 

órgão)

Articulação 

(grupo disciplinar ou 

órgão)

Destinatários Recursos
Custos

(valor)

Docente 

Responsável

M
A

IO

4 Feira Doce Feira 69
CE de 

Jugueiros

l

ll

lll

lV

V

Vl

Valorizar e promover a arte da doçaria tradicional; Promover o convívio 

e a socialização; Incentivar a criatividade e imaginação; Valorizar o 

trabalho em equipa; Promover a partilha e a solidariedade; Sensibilizar a 

comunidade educativa para uma participação mais ativa  na vida escolar; 

Promover o convívio entre todos os elementos da comunidade 

educativa.

Nesta atividade, é pedida a colaboração de todos os Pais/ 

Encarregados de Educação e restante Comunidade local para a oferta 

de diferentes doçarias tradicionais, com o intuito de serem vendidas. 

Neste dia, a escola está aberta a toda a comunidade, que tem, assim, 

oportunidade de passar alguns momentos de convívio com os alunos. 

Para além do convívio, promove-se a sensibilização da comunidade 

educativa para uma participação mais ativa nas atividades da escola, 

fortalecendo as relações familiares e da comunidade envolvente.  Os 

alunos vão receber os visitantes, dão a conhecer os trabalhos da 

escola, os seus espaços, participam na venda dos produtos e convivem.

100

110

100

110

Comunidade

educativa

Cristina Dias 

 Elisabete Varela

M
A

IO

5
Dia Mkundial do 

Trânsito
Palestra/Workshop 70

EB do 

Fontão, 

Friande

l

ll

lll

lV

V

Vl

Conhecer e aplicar regras de segurança rodoviária;

- Conhecer e identificar alguns sinais de trânsito;

- Alertar para os perigos enquanto peões.

Ação de sensibilização pela Escola Segura Os alunos observam 

comportamentos,  comunicam vivências, colocam questões e 

identificam perigos e comportamentos corretos.

100

110

100

110

Crianças do Pré-

escolar; 

Alunos do 1.º, 2.º, 3.º e 

4.º Anos

Quadro Interativo
Cristina Dias 

 Elisabete Varela

M
A

IO

7
Jogo do 

Banqueiro
Outro 71

CE de

 Penacova

l

ll

lll

Vl

A desenvolver:

 O cálculo mental; Noção de quantidade; Conceito de número; 

Desenvolvimento Pessoal e Social

Atividade de articulação vertical 

(Pré-escolar e 1ºciclo)                              Os alunos vão realizar o jogo do 

banqueiro e, assim, trabalhar conceitos matemáticos e conhecer, 

cumprir as regras do jogo. 

100

110

100

110

Crianças do Pré-escolar 

(5 anos); 

Alunos do 1.º Ano;  

Cristina Dias 

 Elisabete Varela

M
A

IO

7 a 11 

Semana do 

Coração Comemorações 72
EBL

EBSF

I

III

V

VI

•  Informar os alunos sobre a importância dos afetos entre pares; 

•  Alertar para as consequências da falta de afetos;

• Sensibilizar os alunos para a necessidade de existência de afetos e 

relações entre pares saudáveis;

• Compreender a estrutura e o funcionamento do sistema 

cardiovascular humano;

• Relacionar os estilos de vida com as doenças cardiovasculares;

• Indicar alguns cuidados que contribuem para o bom funcionamento do 

sistema cardiovascular;

• Demonstrar os procedimentos de deteção de ausência de sinais de 

ventilação e de circulação numa pessoa, e de acionamento do sistema 

integrado de emergência médica

Cada subdepartamento será responsável, pelas tarefas a atribuir aos alunos ao longo da semana, alusivo ao tema.
Subdepartamentos do 

2.º Ciclo

Subdepartamentos do 

2.º Ciclo e PPES
Alunos do 5.º/ 6.º Ano

Fotocópias

Cartolinas

Lápis de cor

Marcadores

20 €

Cristina Simões/Estela 

Pinto/Joaquim 

Almeida/Marina 

Faria/Hélder 

Lopes/Manuela 

Simões/ Cristina 

Faria/Manuela 

Simões/Maria João 

Maciel/Lurdes Melo 

M
A

IO

9
Dia da Europa e 

da Geografia
Comemorações 73

EBL

EBSF

l

ll

lll

lV

V

Vl

Contribuir para a compreensão do pluralismo europeu;   Promover o 

gosto pela disciplina de Geografia.

Contribuir para a criação do sentido de responsabilidade dos alunos – 

jovens cidadãos europeus – designadamente no que respeita à paz, aos 

direitos do homem e à defesa e conservação do ambiente e do 

património cultural  

Realização de exposição de cartazes e trabalhos elaborados sobre a 

União Europeia e no que diz respeito à paz, aos direitos do homem e à 

defesa e conservação do ambiente e do património cultural no espaço 

europeu. Exposição de trabalhos realizados na disciplina ao longo do 

ano.

420 Grupo de História
A comunidade 

educativa

  Cartolinas, fita-

cola, fotocópias.  

Outros recursos:  

placards e mesas   

Professores de 

Geografia

M
A

IO

14

Competições 

Nacionais de 

Ciência

Concurso 74
Universida

de de 

Aveiro

L

II

III

V

VI

Competição Nacional de Ciência (CNC):

Participação de aluno do ensino básico e secundário em competições 

nas áreas de matemática, biologia, física, química, na Universidade de 

Aveiro

Os alunos participam mostrando os seus conhecimento na área das 

ciências
510 500 e 520

Alinos do ensino 

secundário

Transporte 

(depende do nº 

de alunos que vao 

participar)

Rosa Leitão, Mara 

Machado

M
A

IO

16 MAT12 Concurso 78
EBSF

I

II

III

IV

Promover o sucesso educativi/informativo; Valorizar a qualidade do 

saber científico; Valorizarv acultura do esforço e empenhamento; 

Promover a consciencialização dos deveres de cidadania; Desenvolver a 

capacidade crítica, do seber pensar, estar e ser; Desenvolver 

capacidades de criar e manter relações humanas baseadas no respeito e 

dignidades próprias e de outros; Conciencializar para a interdependência 

e trans versalidade dos conhecimentos.

O coordenador realiza a inscrição das escolas na plataforma da 

Universidade de Aveiro. Depois de registados os alunos que cocorrerão 

é imprimido cupões para acesso  a competição. Como também os 

alunos efetuam os treinos na propria plataforma da Universidade.Cada 

equipa selecionada de dois alunos por turma com a melhor 

pontuaçãoirão realizar uma prova na Universidade de Aveiro. Após a 

correção das provas é divulgado na  plataforma da  Universidade de 

Aveiro. As colocações dos alunos é dada a informação pelos 

professores e também a a fixação dos resultados na escola.

500

alunos do Secundário 

do agrupamento 

(Podem participar no 

máximo 15 equipas de 

2 alunos por escola)

Transporte para a 

Universidade de 

Aveiro.

300 euros/dia, 

(autocarro 60 

lugares - 1 dia)

M.ª Aurora Viana e 

Sofia Braga.

M
A

IO

30
Olimpiadas de 

Química Júnior
Concurso 75 UTAD

I

II

III

V

VI

Divulgação do conhecimento a evolução da ciência;

Promoção da educação para a sensibilidade científica. 

Compreender a importância da Química em situações do quotidiano.

Os alunos participam mostrando os seus conhecimento na área da 

química e da física
510

Alunos do Ensino 

Básico
Transporte (+/- 190 €)

José Rebelo, Rosa 

Leitão, Mara Machado, 

Ana Paula Edra, Sandra 

Soares

M
A

IO

a 

defini

r pela 

entid

ade

Equamat Concurso 76
EBL

EBSF

I

II

III

IV

Promover o sucesso educativi/informativo; Valorizar a qualidade do 

saber científico; Valorizarv acultura do esforço e empenhamento; 

Promover a consciencialização dos deveres de cidadania; Desenvolver a 

capacidade crítica, do seber pensar, estar e ser; Desenvolver 

capacidades de criar e manter relações humanas baseadas no respeito e 

dignidades próprias e de outros; Conciencializar para a interdependência 

e trans versalidade dos conhecimentos.

O coordenador realiza a inscrição das escolas na plataforma da 

Universidade de Aveiro. Depois de registados os alunos que cocorrerão 

é imprimido cupões para acesso  a competição. Cada equipa 

selecionada de dois alunos por turma irão realizar uma prova na 

Universidade de Aveiro. Após a correção das provas é divulgado na  

plataforma da  Universidade de Aveiro. As colocações dos alunos é 

dada a informação pelos professores e também a a fixação dos 

resultados na escola.

500

alunos do 3.º ciclo do 

agrupamento (Podem 

participar no máximo 

15 equipas de 2 alunos 

por escola)

Transporte para a 

Universidade de 

Aveiro.

300 euros/dia, (autocarro 60 lugares - 1 dia)

M.ª Aurora Viana,Ana 

Paula Carvalho, Ana 

Ferreira e Nádia 

Teixeira.

M
A

IO "Métodos 

contracetivos"
Campanhas 77

EBL

EBSF

I

II

III

V

VI

Alertar para a necessiade de prevenir comportamentos sexuais de risco; 

Informar os alunos sbre os vários métodos contracetivos.

Após a constução de panfletos sobre métodos contracetivos, as 

professoras de ciências irão distribuí-los nas aulas. Os alunos irão 

analisar a informação contida nos mesmos e refletir sobre ela.

Coordenação GAA 
Docentes de Ciêcias 

Naturais 

Alunos  do 9.º ano das 

Escolas EBSF e EBL

Fotocópias, 

cartolinas 

coloridas, plástico 

autocolante, fita-

cola

5
Deolinda Mendes, Mara 

Machado



Plano de Atividades Anual 

2017-2018
M

A
IO

/J
U

N
H

O

Concurso “Pinta 

2016”
Concurso 79 EBL

II

III

V

Participar das atividades protagonizadas pela Câmara Municipal de 

Felgueiras; Promover a expressão criativa; Inclusão dos alunos de NEE. Elaboração de uma tela para participação no concurso "Pinta 2018", 

promovido pela Câmara Municipal de Felgueiras
910

Alunos NEE do 

Agrupamento e 

Comunidade Educativa

0 Ana Cristina Lemos



Plano de Atividades Anual 

2017-2018

Mês Dia 
Atividade

(nome)
Tipo de atividade

Atividade

(número)
Local 

Objetivos

Metas PEA

Objetivos

 específicos da atividade
Resumo da atividade

Proponentes

 (grupo disciplinar ou 

órgão)

Articulação 

(grupo disciplinar ou 

órgão)

Destinatários Recursos
Custos

(valor)

Docente 

Responsável

M
A

IO
/J

U
N

H
O

1

a

5

Dia Mundial do 

Ambiente/Dia 

Mundial da Criança

Comemorações 80

Todos os CE e 

EB1

EBSF

EBL

l

ll

lll

IV

V

VI

Estimular para a preservação ambiental;  Alertar para a necessidade de se 

viver num ambiente saudável; Promover comportamentos, atitudes de um 

cidadão responsável; Valorizar o espaço escolar;  Criar uma escola 

agradável e com qualidade de vida; Compreender a necessidade de 

preservar o património natural e promover o desenvolvimento 

sustentável; Compreender o papel da cooperação internacional na 

preservação do património natural e na promoção do desenvolvimento 

sustentável;  

Compreender a necessidade de adotar medidas coletivas e individuais com 

vista ao incremento da resiliência e ao desenvolvimento sustentável.

Proporcionar momentos de alegria, diversão e convívio;  Conhecer melhor 

os direitos das crianças; Promover o contacto com a natureza.

No 1.º Ciclo: Atividades para comemorar o dia mundial da 

criança e o dia mundial do ambiente.

Exposição de trabalhos (cartolinas, PowerPoint ou vídeos) 

alertando para a necessidade de preservar o património 

natural e promover o desenvolvimento sustentável.

100

110

420

100, 110, 420 e 520

articulação vertical e 

horizontal; PPES; PNL; AEC

Crianças do Pré-

escolar, alunos do 1.º 

Ciclo e comunidade 

educativa

Cristina Dias 

 Elisabete Varela

Augusta Sousa

JU
N

H
O

6

Ida dos alunos do 

pré – escolar à sala 

do 1º ano

CE de Torrados

Outro 81

EB do 

Fontão, 

Friande e CE 

Torrados

I

II

III

lV

VI

Promover a socialização entre alunos da Educação pré-escolar com 5 anos 

de idade e do 1ºano;

 Tomar conhecimento e contacto com uma sala do 1º ciclo;

 Valorizar a linguagem oral como meio de relacionamento com os outros. 

Ida das crianças dos 5 anos à sala do 1.º ano.

Realização de  atividades conjuntas na sala do 1.º ano.

100

110

100/110 

(articulação vertical e 

horizontal)

Crianças do

Pré-escolar

EB do Fontão, Friande

CE de Torrados

fotocópias , lápis 

de cor

Cristina Dias 

 Elisabete Varela

JU
N

H
O

11 a 15

Comemoração do 

Dia Mundial da 

Energia -  Energia & 

Luz

Exposição 82
EBL

EBSF

I

II

III

V

VI

 Distinguir entre energias renováveis e não renováveis; Inferir sobre a 

utilização racional de energia; Reconhecer a luz como uma forma de 

energia.
Os alunso controem maquetes sobre Energia & Luz 510

Alunos do Ensino 

Básico
0

José Rebelo, Rosa 

Leitão, Mara Machado, 

Ana Paula Edra, Sandra 

Soares

JU
N

H
O

15

Pedypaper

“À procura de…”
Concurso 83

EBL

EBSF

I

II

III

V

VI

Reforçar a componente lúdica no processo ensino aprendizagem; 

Promover o convívio  entre os vários alunos do Agrupamento, a partilha e 

amizade; Complementar numa perspetiva formativa a aprendizagem dos 

alunos; Fomentar a participação dos alunos numa atividade 

extracurricular; Estimular a competição num espírito saudável, respeitando 

os outros; Consolidar a aplicação das diferentes operações; Promover a 

atividade física; Permitir ao aluno realizar atividades de forma autónoma, 

responsável e criativa.

Os alunos participam na construção do material necessário 

para as etapas. No dia ajudam a colocar o material necessário 

nos locais apropriados. Elaboram ainda a folha de registo das 

pontuações que cada grupo obtenha. Elaboram ainda os 

cartões de identificação dos grupos.

Subdepartamentos do 2.º 

Ciclo 

Subdepartamentos do 2.º 

Ciclo 
Alunos do 5.º/ 6.º Ano 60

Cristina Simões/Estela 

Pinto/Joaquim 

Almeida/Marina 

Faria/Hélder 

Lopes/Manuela Simões/ 

Cristina Faria/Manuela 

Simões/Maria João 

Maciel/Lurdes Melo 

JU
N

H
O 19

a

22

Semana

 Cultural
Exposição 84

CE de 

Penacova

l

ll

lll

lV

V

Vl

Promover a socialização entre toda a comunidade educativa; Dar a 

conhecer o trabalho desenvolvido ao longo do ano; Valorizar a escola 

(como espaço de relação, conhecimento, promoção, boas práticas...); 

Proporcionar momentos de alegria, diversão e convívio.

Exposição de trabalhos realizados 

durante o ano letivo pelos alunos do 1ºciclo e das crianças do 

pré-escolar, aberta à comunidade envolvente.

100

110

100

110

Crianças do Pré-

escolar;

Alunos do 1.º, 2.º, 3.º e 

4.º Anos; Docentes; 

Assistentes 

Operacionais; 

Assistentes Técnicos; 

Pais/Encarregados de 

Educação; Outros 

elementos da 

comunidade educativa; 

Cristina Dias 

 Elisabete Varela

JU
N

H
O

22  a 23

Festa de 

Encerramento do 

Ano Letivo

Outro 85

Todos os 

Centros 

Escolares e 

EB1

EBSF

EBL

II

V

VI

Promover o convívio na comunidade educativa; Proporcionar momentos 

de alegria e diversão; Despedida de Finalistas; Valorizar as expressões 

(artísticas e desportivas) 

Sensibilizar os alunos para uma nova etapa; Intercambio com a 

comunidade educativa.

No 1.º Ciclo: Cada Centro Escolar programa as atividades para 

a festa de encerramento do ano letivo.  (em regime duplo - 

manhã ou tarde);

A nível de agrupamento participam todas as escolas - programa 

a elaborar pela respetiva comissão organizadora (a designar).

100

110

Comissão Organizadora

100

110

Comissão Organizadora

Todas as crianças e 

alunos do 

agrupamento; 

Pais/Encarregados de 

Educação; Outros 

elementos da 

comunidade educativa; 

Cristina Dias 

 Elisabete Varela

Comissão Organizadora

JU
N

H
O Comemoração do 

Dia Mundial da 

Criança 

Comemorações 86

Parque 

aquático 

Amarante

II

III

V

Aproximar a realidade escolar com a realidade de origem; Conhecer o 

aluno em contexto informal; Promover a auto-estima.
Promover um dia de diversão no Parque Aquático de Amarante 910

Alunos NEE do 

Agrupamento e 

Comunidade Educativa

0 Ana Cristina Lemos



Plano de Atividades Anual 

2017-2018
JU

N
H

O

A definir
Torneio de Futsal 2º 

ciclo
Concurso 87

EBL ESBF

l

ll

V

Vl

Criar Hábitos de Vida Saudáveis, que favoreçam o equilíbrio psico-

emocional e a robustez física de todos os elementos da comunidade 

educativa, e, designadamente, melhorar/corrigir os hábitos alimentares; 

Promover as atividades desportivas; Cooperar com os companheiros para 

o alcance do objetivo dos Jogos Desportivos Coletivos, realizando com 

oportunidade e correção as ações técnico táticas elementares em todas as 

funções, conforme a oposição em cada fase do jogo, aplicando as regras 

não só como jogador, mas também como árbitro; Realizar e analisar do 

atletismo, saltos, lançamentos, corridas e cumprindo corretamente as 

exigências elementares, técnicas e do regulamento, não só como 

praticantes, mas também como juiz; Analisar e interpretar a realização das 

atividades físicas selecionadas, aplicando os conhecimentos sobre técnica, 

organização e participação, ética desportiva, etc.

260

620

260

620

Alunos do 2º e 3º ciclos 

da EBL e EBSF

Material de EF e DE 

e medalhas
64

Hélder Lopes e 

Professores de EF do 2º 

e 3º ciclos

JU
N

H
O 3º 

Período

Torneio de 

Badminton
Concurso 88 EBL ESBF

l

ll

V

Vl

Criar Hábitos de Vida Saudáveis, que favoreçam o equilíbrio psico-

emocional e a robustez física de todos os elementos da comunidade 

educativa, e, designadamente, melhorar/corrigir os hábitos alimentares; 

Promover as atividades desportivas; Cooperar com os companheiros para 

o alcance do objetivo dos Jogos Desportivos Coletivos, realizando com 

oportunidade e correção as ações técnico táticas elementares em todas as 

funções, conforme a oposição em cada fase do jogo, aplicando as regras 

não só como jogador, mas também como árbitro; Realizar e analisar do 

atletismo, saltos, lançamentos, corridas e cumprindo corretamente as 

exigências elementares, técnicas e do regulamento, não só como 

praticantes, mas também como juiz; Analisar e interpretar a realização das 

atividades físicas selecionadas, aplicando os conhecimentos sobre técnica, 

organização e participação, ética desportiva, etc.

260

620

260

620

Alunos do 2º e 3º ciclos 

da EBL e EBSF

Material de EF e DE 

e medalhas
15

Coordenador de 

Subdepartamento 3º 

ciclo e secundário e  e 

Professores de EF do 2º 

e 3º ciclos

JU
N

H
O 3º 

Período

Torneio de Ténis de 

Mesa
Concurso 89 EBL ESBF

l

ll

V

Vl

Criar Hábitos de Vida Saudáveis, que favoreçam o equilíbrio psico-

emocional e a robustez física de todos os elementos da comunidade 

educativa, e, designadamente, melhorar/corrigir os hábitos alimentares; 

Promover as atividades desportivas; Cooperar com os companheiros para 

o alcance do objetivo dos Jogos Desportivos Coletivos, realizando com 

oportunidade e correção as ações técnico táticas elementares em todas as 

funções, conforme a oposição em cada fase do jogo, aplicando as regras 

não só como jogador, mas também como árbitro; Realizar e analisar do 

atletismo, saltos, lançamentos, corridas e cumprindo corretamente as 

exigências elementares, técnicas e do regulamento, não só como 

praticantes, mas também como juiz; Analisar e interpretar a realização das 

atividades físicas selecionadas, aplicando os conhecimentos sobre técnica, 

organização e participação, ética desportiva, etc.

260

620

260

620

Alunos do 2º e 3º ciclos 

da EBL e EBSF

Material de EF e DE 

e medalhas
15

 Hélder Lopes e 

Professores de EF do 2º 

e 3º ciclos

JU
N

H
O

a definir

 Visita dos alunos do 

4.º ano às escolas 

básicas do 2.º e 3.º 

ciclos (EBSF e EBL)

Campanhas 90
EBL

EBSF

II

V

Apoiar os alunos  e os encarregados de educação no processo de 

elaboração do projeto do novo ciclo escolar; Facilitar a adaptação do aluno 

a um futuro ciclo  e espaço escolar. 

Os alunos do quarto  ano acompanhados pelo  docente titular 

de turma  visitarão diferentes espaços da EBSF e da EBL, 

respetivamente,  onde estarão a decorrer atividades que os  

ajudarão a conhecer e a ambientar à nova escola. 

Coordenação de diretores 

de turma 

Coordenadores do Centros 

Escolares e da EBL; 

Direção; Clubes; 

Alunos do 4.º ano Fotocópias , cartazes, alimentos 90
Isabel Meira, Rosa 

Almeida 



Plano de Atividades Anual 

2017-2018

Início Fim
Atividade

(nome)
Tipo de atividade

Atividade

(número)
Local 

Objetivos

Metas PEA

Objetivos

 específicos da atividade
Resumo da atividade

Proponentes

 (grupo disciplinar 

ou órgão)

Articulação 

(grupo disciplinar ou 

órgão)

Destinatários Recursos

Custos

(valor em 

euros)

Docente 

Responsável

14-12-2017 Rosas-dos-ventos Exposição 91
Biblioteca ou Átrio 

da Escola 

l

ll

lll

lV

V

Vl

Estimular a criatividade; Desenvolver a capacidade de 

observação; Responsabilizar os alunos em tarefas que visam 

reforçar os conteúdos lecionados. 

Os alunos elaboram uma rosa dos ventos, com 

criatividade e originalidade, em casa e os melhores 

trabalhos vão para a exposição

420 600 Alunos do 7.º Ano;   

  Cartolinas, fita-

cola, fotocópias.  

Outros recursos:  

placards e mesas   

0
Docentes que lecionam 

o  7.º ano de Geografia  

12-09-2017 22-06-2017

Workshops - 

(Auto)formação de 

docentes no âmbito das 

TIC

Palestra/Workshop 92

Centros Escolares 

e EB Lagares, EBS 

Felgueiras

IV

Sensibilizar os docentes para a utilização das TIC nas atividades 

profissionais; Divulgação e dinamização do site da escola; 

Divulgação e dinamização da plataforma Moodle da escola; 

Fomentar a criação de um centro de recursos virtual, 

disponibilizando diversos recursos educativos para as várias 

disciplinas na plataforma Moodle da escola.

Workshops - (Auto)formação de docentes no âmbito das TIC 550 Docentes

Computadores; 

Projetor 

multimédia;

Portáteis;

Software;

Quadro Interativo;

Ligação à internet;

Sala TIC.

0 David Teixeira

13-09-2017 22-06-2018

Escovagem dos dentes

Campanhas 93
JI e Centros 

Escolares

I

V 

VI

 Promover a saúde oral das crianças; Possibilitar a aquisição de 

hábitos de higiene oral por parte das crianças.

Esta atividade desenrola-se ao longo do ano, consistindo 

na lavagem dos dentes após o momento da refeição 

principal

Coordenação PPES

Docente dos Centros 

Escolares; Assistentes 

Operacionais; 

Pais/Encarregados de 

Educação

Crianças do Pré-

escolar; Alunos do 

1.ºCiclo

Cristina Dias e Elisabete 

Varela

13-09-2017 23-06-2017 Educar Cidadãos Campanhas 94
Cantina, EBL 

Auditório,EBSF

l

ll

lll

lV

V

Vl

Envolver os alunos na tomada de decisões da escola; Apelar à 

participação ativa dos alunos na melhoria das ocorrências 

disciplinares; Fortalecer as relações interpessoais; Promover 

hábitos de trabalho; Promover a cidadania e o civismo.

Esta atividade acontecerá uma vez por período. Os 

coordenadores e elementos da direção  deverão reunir 

num intervalo de 15 minutos com os delegados e 

subdelegados  de todoas as turmas. 

Coordenadores dos 

Diretores de Turma

Diretores de Turma 

EBL/EBSF; Direçãoe  

Coordenação de Escola da 

EBL; Delegados e 

Subdelegados de Turma

Alunos do 2.º e 3.º 

ciclos e secundário
Fotocópias 20

Isabel Meira e Rosa 

Almeida 

12-09-2016 23-06-2017
Biblioteca

 Itinerante
Campanhas 95

Todos os

 Centros Escolares

l

ll

lll

lV

V

Vl

Promover a afetividade para com o livro; Estimular o gosto 

pela leitura; Promover a literacia; Adquirir hábitos de leitura; 

Promover a iniciativa, a autonomia e a responsabilidade. 

Quinzenalmente os alunos e crianças têm a visita da 

biblioteca itinerante.

 Tendo assim a possibilidade de escolher um livro para 

lerem em leitura autónoma; em família, cumprindo 

regras de requisição

100

110

100

110

Crianças da Educação 

Pré-escolar;

 Alunos do 1.º Ciclo

Cristina Dias 

 Elisabete Varela

12-09-2017 22-06-2017 APPS FOR GOOD Palestra/Workshop 96
Centros Escolares 

e EB Lagares, EBS 

Felgueiras

l

ll

lll

V

Vl

Desenvolver nos professores competências da resolução de 

problemas de forma criativa.

Pretende-se formar os professores num método de 

ensino que tem como foco o processo de resolução de 

problemas de forma criativa, utilizando a tecnologia 

como um meio e não como um fim, de forma a conceber 

produtos que abordem e resolvam problemas reais. O 

modelo seguido pelo Apps for Good dá aos professores 

formandos (e consequentemente aos seus alunos) a 

oportunidade de desenvolverem, de forma inovadora, as 

suas competências

550 Docentes

Computadores; 

Projetor 

multimédia;

Portáteis;

Software;

Quadro Interativo;

Ligação à internet;

Sala TIC.

0 David Teixeira

12-09-2017 22-06-2017 Jornal Escolar Outro 97

Centros Escolares 

e EB Lagares, EBS 

Felgueiras

V

VI

Promover e Divulgar o Agrupamento de Escolas de Lagares; 

Despertar na comunidade escolar o interesse pela informação.
Formatação de Impressão do Jornal. 550

Toda a comunidade 

escolar e meio 

envolvente.

Computador para 

edição e 

paginação;

Fotocópias em 

formato A3 

(dependendo do nº 

de páginas e 

tiragem)

0 David Teixeira

Outubro Maio

Problema do mês

(Realizado no Âmbito 

do PM e do Projeto 

Promoção e Educação 

para a saúde no meio 

escolar)

Concurso 98 EBSF, EBL

II

III

V

VI

Fomentar o gosto dos alunos pelo raciocínio e pelos desafios 

intelectuais; Aplicar conhecimentos e processos da 

matemática num contexto lúdico; Escolher uma estratégia 

adequada à resolução de problemas; Incorporar 

conhecimentos, atitudes e procedimentos que capacitem para 

a gestão equilibrada da alimentação; Promover a Educação 

alimentar; Reforçar os fatores de proteção relacionados com 

os estilos de vida saudáveis.

Os alunos resolvem em casa com tempo a questão que 

lhes for colocada e com responsabilidade entregam. 

Ajudam ainda na contagem da pontuação que cada um 

vai tendo ao longo do ano letivo (com recurso a tabela) 

para posterior entrega de pémio ao melhor classificado 

por turma.

230 PPES Alunos do 2º Ciclo

Fotocópias dos 

“Problemas do 

Mês”

Prémio 1ºlugar 

(medalhas)

30
Cristina Simões 

Carvalho

02-10-2017 15-06-2018 Filosofia e Cinema Outro 99 Sala de Aulla III

Contactar com a especificidade do questionamento filosófico; 

Identificar a especificidade própria da atitude filosófica; 

Reconhecer a Filosofia como via de acesso à Liberdade; 

Desenvolver a capacidade de análise e observação; Possibilitar 

ao aluno a leitura e interpretação de diferentes fontes de 

conhecimento.

410
10º /11º ano. 

Cartazes, projetor Glória Pimenta



Plano de Atividades Anual 

2017-2018

02-10-2017 15-06-2018

Levantamento de 

riscos/Manutenção(Lag

res e Pombeiro)
Segurança 100

EBSF e EBL Edifício 

e espaços 

exteriores

IV

Preparar e organizar os meios humanos e materiais existentes, 

para garantir a salvaguarda de pessoas e bens; Correção das 

situações disfuncionais detetadas.

Esta atividade desenvolve-se ao longo do ano, com o 

levantamento das situações que representam algum 

risco ou que se encontram deteoradas. 

Direção

Coordenadora da 

Escola EBL

Delegados de Segurança 

de Lagares e Pombeiro
Ana Basto

27-11-2017 06-04-2018 Missão Ambiente Campanhas 101
Todas as escolas 

do Agrupamento

I

II

III

V

VI

Despertar a consciência social dos alunos e famílias no que diz 

respeito aos resíduos gerados; Reduzir a quantidade de 

medicamentos armazenados em casa, evitando a 

automedicação indevida; Mudar comportamentos apelando à 

entrega deste tipo de resíduos em farmácias e a não deposição 

no lixo comum.

A atividade consiste na recolha de embalagens de 

medicamentos vazias ou com medicamentos fora do 

prazo/uso

Coordenação PPES

Coordenação do 

Departamento do 

1.ºCiclo;                     

Coordenação dos 

Diretores de Turma;                                      

Todos os docentes dos 

Centros Escolares e 

Diretores de Turma

Comunidade 

educativa

Elisabete Varela e 

Anunciação Rocha

01-12-2018 22-06-2018 Cheques-dentista Campanhas 102 EBSF

I

V

VI

 Promover a saúde oral das crianças; Possibilitar a consulta a 

serviços especializados de higiene e tratamento oral.

Atribuição de cheques-dentista, mediante indicações do 

Ministério da Saúde
Coordenação PPES

Coordenação dos 

Diretores de Turma

Crianças nascidas em 

2004, 2007, 2010
Anunciação Rocha

02-12-2017 02-05-2018
“Hora do Pai

 Leitor” (PNL) 
Campanhas 103

EB do Fontão, 

Friande;

l

ll

lll

Desenvolver a expressão oral/verbal/ escrita; Desenvolver 

conteúdos de expressão plástica.

Atividade de articulação vertical      Crianças e alunos são 

motivados a exprimirem-se oralmente. Ouvem contos, 

narrativas, realizam produções escritas e de expressão 

plástica.

100

110

100/110 

articulação vertical

Cristina Dias

 Elisabete Varela

Ao longo do ano

“A arte na escola”

Exposição de placares 

“temáticas”
Exposição 104

EB de lagares e 

EBS de Felgueiras.
II

III

V

Promover a criatividade e o gosto pela arte; Dar a conhecer a 

toda a comunidade educativa os trabalhos realizados pelos 

alunos ao longo do ano letivo.

Esta atividade desenrola-se ao longo do ano letivo, com 

a realização de exposições frequentes, dando a conhecer 

a toda a comunidade educativa, os trabalhos realizados 

pelos alunos. 

240

600

Subdepartamentos de 

EV/ET 2º Ciclo e EV 3º 

Ciclo

Alunos do 2º e 3º 

Ciclos

Cartolinas; tintas; 

colas; tecidos; 

marcadores; 

ceras,…

50 euros
Manuela Simões / José 

Carlos Correia

22-06-2018

PNL

 (articulação com o 

departamento de 

línguas)

Comemorações 105 CRE/BE

l

ll

lll

lV

V

Vl

Promover e animar a leitura; Desenvolver as competências de 

literacia.

Esta atividade realiza-se ao longo do ano, com o intuito 

de promover o empréstimo de livros em sala de aula e 

atividades de promoção da leitura e literacias.

BE

Docentes; Assistentes 

Operacionais; Assistentes 

Técnicos; 

Pais/Encarregados de 

Educação; Outros 

elementos da 

comunidade escolar; 

Alunos e professores 

do Agrupamento

Cartazes;

Livros;

Projector;

Livros.

600

Ricardo Lemos

e

Adelaide Fonseca

22-06-2018 Concursos Concurso 106 CRE/BE

l

ll

lll

lV

V

Vl

Desenvolver a autonomia, espírito crítico  e responsabilidade; 

Desenvolver o gosto pela leitura; Criar hábitos de leitura.
Esta atividade realiza-se ao longo do ano, com intenção 

de incentivar o gosto pela leitura e pela escrita.
BE e CE´s

Docentes;

 Assistentes Operacionais; 

Assistentes Técnicos; 

Pais/Encarregados de 

Educação; Outros 

elementos da 

comunidade escolar; 

EB1/JI, CE’s e

EB de Lagares

EBS de Felgueiras

Cartazes;

Livros;

Transporte;

Livros.

350

Ricardo Lemos

e

Adelaide Fonseca

22-06-2018

“Já sei ler”

“Leitura Vai e vem”

(Leitura em casa com a 

família) 

Outro 107 CRE/BE

I

II

VI

Motivar para a leitura; Facilitar o acesso ao livro; Criar hábitos 

de leitura e escrita; Desenvolver a capacidade de compreenção 

dos textos.

Esta atividade desenrola-se ao longo do ano, 

promovendo a leitura em casa com a família através de 

empréstimos domiciliários.

BE e CE´s

Docentes;

 Assistentes Operacionais; 

Assistentes Técnicos; 

Pais/Encarregados de 

Educação; Outros 

elementos da 

comunidade escolar; 

Educação Pré- 

escolar;

1.º ciclo
Livros. 100

Ricardo Lemos

e

Adelaide Fonseca

22-06-2018 Feira do livro Feira 108 CRE/BE

I

II

III

V

VI

Promover a leitura;  Divulgar autores e géneros literários; 

Facilitar o acesso ao livro; Criar hábitos de leitura e escrita; 

Fidelizar potenciais leitores para a utilização do livro nas 

bibliotecas.

Esta atividade premita aos alunos a promoção da letura e 

o contacto com o livro de diferentes autores e editoras.
BE

Docentes;

 Assistentes Operacionais; 

Assistentes Técnicos; 

Pais/Encarregados de 

Educação; Outros 

elementos da 

comunidade escolar; 

EB1/JI, CEs e 

EBS de Felgueiras
Cartazes;

Livros.
100

Ricardo Lemos

e

Adelaide Fonseca

22-06-2018 Semana da Leitura Campanhas 109 CRE/BE

l

ll

lll

lV

V

Vl

Fomentar o prazer da leitura e escrita; Contribuir para a 

compreensão e expressão de emoções, afetos, sentimentos e 

valores; Partilhar experiências e gostos literários;

Contribuir para o desenvolvimento do Plano Nacional de 

Leitura; Promover a integração de toda a comunidade escolar; 

Desenvolver parcerias com  a BMF com programas e atividades 

culturais, visando uma maior ligação à Comunidade Educativa 

e uma maior abertura da Escola/Agrupamento ao 

exterior;Combater a iliteracia.

Esta atividade consite em desenvolver competências 

transversais aos currículos, promovendo o trabalho 

colaborativo e

criar novos leitores utilizando novos recursos digitais e 

atividades lúdicas.

BE

Docentes;

 Assistentes Operacionais; 

Assistentes Técnicos; 

Pais/Encarregados de 

Educação; Outros 

elementos da 

comunidade escolar; 

Comunidade 

Educativa

Cartazes;

Transporte;

Livros.

150

Ricardo Lemos

e

Adelaide Fonseca

22-06-2018 Hora do conto Outro 110 CRE/BE

I

II

III

VI

Desenvolver o hábito e o prazer da leitura e da aprendizagem; 

Promover e animar a leitura.

Ao longo do ano realizar-se-á a atividade hora do conto, 

com o intuito de promover a leitura e a escrita nos 

alunos através de histórias, poesia, etc.

BE

Docentes;

 Assistentes Operacionais; 

Assistentes Técnicos; 

Outros elementos da 

comunidade escolar; 

Educação Pré-escolar 

e 1.º ciclo

Cartazes;

Transporte;

Livros.N8

50

Ricardo Lemos

e

Adelaide Fonseca
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22-06-2018

“Encontro com…”

(Encontro com 

escritores/contadores 

de histórias, músicos…)

Palestra/Workshop 111 CRE/BE

l

ll

lll

lV

V

Vl

Promover o gosto pela leitura e pela escrita.

Ao longo do ano teremos encontro com 

escritores/ilustradores nas bibliotecas e escolas do 

agrupamento.

BE

Docentes;

 Assistentes Operacionais; 

Assistentes Técnicos; 

Outros elementos da 

comunidade escolar; 

Educação Pré- -

escolar

1.º ciclo

2.º ciclo

3.º ciclo e Ensino 

Secundário

Cartazes;

Transporte;

Livros.

150

Ricardo Lemos

e

Adelaide Fonseca

22-06-2018
Comemoração de 

efemérides
Comemorações 112 CRE/BE

l

ll

lll

lV

Comemorar festividades; Manter os usos, costumes e 

tradições.

Ao longo do ano comemoramos várias efemérides 

alusivas ao livro, bem como outras de interesse da 

comunidade educativa. 

BE

Docentes;

 Assistentes Operacionais; 

Assistentes Técnicos; 

Pais/Encarregados de 

Educação; Outros 

elementos da 

comunidade escolar; 

CE de 

Torrados/Lagares;

EBL;

EBSF

Cartazes;

Livros.
50

Ricardo Lemos

e

Adelaide Fonseca

2º
 e

 3
º 

p
er

ío
d

o
s

Fase Escolar – 26 de 

janeiro;

Fase Regional – 17 

de março;

Final Nacional – 26 

e 27 de maio

Olimpíadas Portuguesas 

de Geologia
Concurso 124

Escola Básica e 

Secundária de 

Felgueiras;

Fase Regional;

Fase Nacional

III

VI
Dinamizar o estudo da Geologia no Ensino Secundário; 

Incentivar e desenvolver o gosto pela Geologia;  

Despertar o interesse pela Geologia, divulga-la como Ciência 

bem como fomentar e captar vocações para prosseguimento 

de estudos a nível superior;

Proporcionar a aproximação entre as Escolas e as 

Universidades com Departamentos na área da Geologia, 

Ciências da Terra ou Geociências;

Selecionar uma equipa para representar Portugal na 

International Earth Science Olympiad (IESO)

“Olimpíadas de Geologia”, concurso anual que visa a 

resolução de questões teóricas e problemas práticos de 

Geologia, dirigidos aos estudantes do ensino secundário 

e que são organizadas pela Sociedade Geológica de 

Portugal.

Este concurso é realizado por fases: Fase escolar – 1.ª 

fase de seleção de alunos, feita a nível de escola; Fase 

regional – 2.ª fase de provas, feita a nível regional; Fase 

final – corresponde à terceira e última fase de provas, é 

nacional e leva ao apuramento do(a) aluno(a) 

vencedor(a) e à constituição da equipa que será 

composta pelos 3 primeiros classificados.

520 ------- Alunos do 11.º Ano Fotocópias 5 € Anunciação Rocha

2º
 P

er
ío

d
o

a definir

Confeção de vários 

tipos de chá, realização 

de serviços de cafetaria

121 Átrio da escola
ll

Vl

Identificar as características e regras de funcionamento do 

restaurante/bar.

Identificar os equipamentos e utensílios do restaurante/bar, 

adequados às diferentes técnicas de serviço.

Preparar e executar diferentes tipos de serviços.Aplicar 

as normas de atendimento de clientes
Comunidade escolar Helena Fernandes

2º
 P

er
ío

d
o

a definir
Confeção de vários 

crepes
122 Átrio da escola

ll

Vl
Identificar os diferentes serviços especiais.

Preparar e executar diferentes tipos de serviços de 

cafetária.Preparar aperitivos sólidos e produtos de 

cafetaria.

Apresentar e servir aperitivos sólidos e produtos de 

cafetaria.

Comunidade escolar Helena Fernandes

2º
 P

er
ío

d
o

a definir

Preparação de diversos 

cocktails sem álcool; 

Realização do serviço 

de bebidas.

123 Átrio da escola
ll

Vl

Identificar as características e regras de funcionamento do 

restaurante/bar.

Identificar os equipamentos e utensílios do restaurante/bar, 

adequados às diferentes técnicas de serviço.

Identificar os procedimentos inerentes à organização do 

serviço de restaurante/bar.
Comunidade escolar Helena Fernandes
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Período Mês Dia Atividade (nome)
Atividade

(número)
Local 

Objetivos

Metas PEA

Objetivos

 específicos da atividade
Resumo da atividade

Proponentes

 (grupo disciplinar ou 

órgão)

Articulação 

(grupo disciplinar 

ou órgão)

Destinatários

(alunos)
Recursos

Custos

(valor)

Docente

Responsável

1
º 

P
e

rí
o

d
o

o

u

t

u

b

r

o

14

Visita de estudo 

a Guimarães (subdeparatamento 

do 4º ano)

VE01
Castelo,

 Paço dos Duques,

 Centro Histórico.

I

II

 III

V

Divulgação do conhecimento sobre monumentos históricos; Promoção da 

educação para a conservação e sustentabilidade; Sensibilização em geral para 

o dever da conservação do património, através da alteração de 

comportamentos; Sensibiliza o aluno para a defesa e preservação do 

património histórico-cultural; Fomentar o respeito, a curiosidade e o convívio; 

Permite ao aluno desenvolver a sua curiosidade intelectual e o gosto pelo 

saber; Promove no aluno a adoção de metodologias personalizadas de 

trabalho e de aprendizagens adequadas aos objetivos; Permite ao aluno 

realizar atividades de forma autónoma, responsável e criativa; Ler e interpretar 

fontes históricas. 

Resumo: Visita de estudo ao Castelo/Paço dos Duques, 

Guimarães. Esta vai de encontro aos conteúdos lecionados na 

disciplina de estudo do meio.

Os alunos vão participar no custo, na planificação, na 

organização, formando grupos, distribuindo tarefas, papéis, 

definindo, cumprindo as regras de saber estar, de segurança. 

Vão observar, registar, concluir,  produzir informação, expor os 

trabalhos, comunicar, transmitir as aprendizagens ...

110

Alunos 

do

 4º ano

Autocarros

Coordenadora

 do Subdepartamento 

do 4.º ano

1
.º

 P
e

rí
o

d
o

o

u

t

u

b

r

o

26
Vila Romana de Sendim 

PPES/Segurança
VE02 CE de Sendim;

l

ll

lll

V

Vl

Descobrir e  contactar com vestígios do património local; Recolher 

informações sobre o passado  local e nacional; Promover a importância da 

localidade no passado nacional.

Será realizada uma visita  à Vila Romana de Sendim, onde os 

alunos/crianças terão contacto com os vestígios do passado.    

Os alunos vão participar na planificação, na organização, 

formando grupos,  distribuindo tarefass, papéis, definindo, 

cumprindo as regras de saber estar, de segurança. Vão seguir 

um itinerário, observar, registar, concluir,  produzir informação, 

expor os trabalhos, comunicar, transmitir as aprendizagens ...

100

110
PEA, PPES  e PNL Alunos do 1º ciclo Elisabete Varela

1
º 

P
e

rí
o

d
o

n

o

v

e

m

b

r

o

15
Peça de Teatro em Inglês 

"Romeo & Juliet"
VE03 Braga

I

V

 VI

Divulgar a língua, cultura e tradições inglesas; Motivar os alunos para a 

aprendizagem da língua inglesa; Fomentar o gosto pela disciplina; Mobilizar e 

desenvolver conhecimentos prévios; Promover a socialização.

Peça de teatro em Inglês, pela Calliope Theatre Company, a 

assistir em Braga
330

10º, 11º, 12º  anos e 

profissional
Anabela Brochado

1
ºP

e
rí

o
d

o

n

o

v

e

m

b

r

o

23 Feira elétrica 2017 VE04 Exponor

II

V

VII

Tomar contacto com um evento especializado na áera de formação do curso 

(Eletrónia e Automação); Presenciar ao lançamento  e novos produtos, 

equipamentos e serviços;

Estabelecer contactos com os empregadores.

Tomar contacto com um evento especializado na área de 

formação do curso
540 550 Formandos Autocarro Rui Manuel Rodrigues

1
º 

P
e

rí
o

d
o

d

e

z

e

m

b

r

o

14 Ida ao cinema VE29 Guimarães I, II, III, V

Proporcionar aos alunos o contacto com a Língua Inglesa; Proporcionar novas 

vivências aos alunos; Contactar com outras formas de expressão; Saber 

cumprir regras de convivência em grande grupo; Proporcionar às crianças 

alegria e bem-estar; Possibilitar às crianças conhecer um novo espaço; 

Desenvolver o espírito de observação e espírito crítico; Promover a 

sensibilidade artística; formas de expressão; Incutir valores de amizade, 

igualdade.

Os alunos vão a uma sessão de cinema em Guimarães 220 200, 230, 240 ,250 2º ciclo Marina Helena

1
º 

P
e

rí
o

d
o

d

e

z

e

m

b

r

o

15
Visita de estudo 

a Guimarães
VE30 Guimarães I, III, IV, V

Permitir aos alunos ter contato com a realidade hoteleira, assim como o seu 

funcionamento e a sua estrutura organizativa. Identificar o HACCP na prática. 

Proporcionar o contacto visual com diversos materiais relacionados com as 

disciplinas da componente prática do CEF. 

Visita de Estudo às instalações do Mccdonalds, de seguida à 

zona das Oliveiras onde estão instalados diversos bares e 

restaurantes. Almoço no Guimarães shoping e assistir a um 

filme. Regresso à escola.

Diretora de Turma CEF CEF Transporte. Bilhete de cinema. Alimentação                          Helena Fernandes

1
º 

P
e

rí
o

d
o

d

e

z

e

m

b

r

o

entre 1 e 

15

Visita de estudo

 teatro musical  (CE de Pombeiro 

(14); CE de Jugueiros; CE de 

Penacova; CE de Sendim; CE 

Regilde)

VE05

I

 II

III

IV 

V

VI

Promover o convívio e a socialização; profundar o gosto pelo teatro; Contactar 

com o mundo do teatro; Desenvolver o espírito de observação; Desenvolver o 

espírito crítico e criador; Proporcionar o contacto / conhecer outras 

realidades.

Resumo: 

Atividade de articulação vertical e horizontal serão realizada 

uma visita a uma casa de espetáculos para assistir a uma peça 

de teatro.  

Os alunos vão custear as despesas. Vão definir e praticar regras 

de saber estar e de segurança.

100/110

Crianças do Pré-escolar, 

Alunos do 1.º Ciclo   

CE de Jugueiros; CE de 

Penacova; CE de 

Pombeiro de Ribavizela; 

CE de Regilde; CE de 

Torrados; EB Cruzeiro;  

EB do Fontão, Friande;

Cristina Dias 

 Elisabete Varela

2
º 

P
e

rí
o

d
o

j

a

n

e

i

r

o

15 Ida ao cinema Natal VE06

I

 II

III

IV 

V

VI

Viver o espírito de Natal e o seu significado. Promover a socialização

Resumo: Atividade de articulação vertical e horizontal. Cada 

Centro Escolar irá festejar com atividades diferentes e variadas. 

Ida ao cinema (CE Lagares)

100/110

Crianças do Pré-escolar 

e alunos do 1º Ciclo                                                                                

Todos os Centros 

Escolares e EB1 do 

Agrupamento

Cristina Dias                                                           

Elisabete Varela

2
º 

P
e

rí
o

d
o

f

e

v

e

r

e

i

r

o

15, 16 Vistita de Estudo a Seia VE07
Museu Grão Vasco 

(Viseu); Quinta do 

Crestelo (Seia)

I

II

 III

V

VI

Respeitar, valorizar e relacionar-se com os outros na diversidade de seres, 

culturas e formas de estar; participar na divulgação e defesa do património 

cultural e ambiental; envolver os alunos para a diversidade interdisciplinar e 

para a construção de conhecimentos; cuidar e respeitar a ecologia e o meio 

envolvente

Os alunos participarão na elaboração do guião da visita ao 

Museu Grão Vasco.
290 CN; HIST, EF 8º ano Alojamento; autocarro 60 euros Professores de EMRC
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2

º 
P

e
ri

o
d

o

f

e

v

e

r

e

i

r

o

16
Visita de estudo 

a Coimbra
VE08

Exploratório - 

Centro Ciência Viva”  

e

“Laboratório 

Químico” – 

Univ.Coimbra

I

III

V

A ciência deve ser para todos;  A ciência deve ser levada a todos; A evolução da 

química em Portugal; A evolução dos instrumentos de laboratório a partir da 

época pombalina;  A ciência contribui para uma formação individual positiva 

de cada pessoa; A ciência contribui para uma formação individual positiva de 

cada pessoa;  A arquitetura ao serviço da ciência.

Esta visita de estudo ao Centro de Ciência Viva e Lab. Qumica da 

U.C. vai de encontro aos conteúdos lecionados na disciplina de 

Fáica Química A e visa mostrar aos alunos a evolução do 

conhecimento ciêntifico. Os alunos vão colaborar  fazendo 

pesquisa (locais que vão visitar) e elaborando um desdobrável 

para servir de orientação.

510 520 ? 10,º e 11.º Anos 0
Rosa Leitão, Mara 

Machado

2
º 

P
e

rí
o

d
o

F

e

v

e

r

e

i

r

o

a defInir Visita de estudo a V.N.Gaia     VE34
V.N.Gaia, Hotel The 

Yeatman, Caves 

Sandeman

I, 

II,

 III, 

V

Dotar os alunos de conhecimentos práticos de mise-en-place; Preparar e 

executar diferentes tipos de serviçosIdentificar as técnicas de serviço de acordo 

com os diferentes tipos de serviço de restaurante/bar.

Esta atividade vai de encontro aos conteúdos lecionados na 

disciplina.

 9º ano      Cef 

Restaurante/Bar

 

 

Helena Fernandes

2
º 

P
e

rí
o

d
o

F

e

v

e

r

e

i

r

o

a defInir Visita de estudo a Lamego       VE35

Lamego, Escola de 

hotelaria, Hotel Six 

Sences

I, 

II,

 III, 

V

Dotar os alunos de conhecimentos práticos de mise-en-place; Preparar e 

executar diferentes tipos de serviçosIdentificar as técnicas de serviço de acordo 

com os diferentes tipos de serviço de restaurante/bar.

Executar as técnicas de serviço de restaurante/bar.

Esta atividade vai de encontro aos conteúdos lecionados na 

disciplina.

 9º ano      Cef 

Restaurante/Bar

 

 

Helena Fernandes

2
º 

P
e

rí
o

d
o

m

a

r

ç

o

1 Qualifica 2018 VE09 Exponor

II

V

VII

Divulgar ofertas académicas nacionais e internacionais; Divulgação de cursos 

profissionais; Permitir a comunicação entre professores e alunos, entre 

expositores e visitantes, com workshops e várias atividades.

Divulgar ofertas académicas nacionais e internacionais 550 Formandos Autocarro Hélder Justino Babo

2
º 

P
e

rí
o

d
o

m

a

r

ç

o

1
Visita de estudo 

à Exponor - Qualifica
VE31

Exponor - 

Matosinhos

I, 

 III, 

IV,                      V

Permitir aos alunos um contacto mais próximo com o ensino superior;

Elucidar os alunos para as diversas atividades inerentes a cada profissão, 

permitindo-lhes uma melhor escolha na tomada de decisão relativa ao futuro 

profissional.

Visita de Estudo à Exponor - Qualifica, almoço no mar shopping 

e regresso à escola.
 Direção e SPO Direção e SPO CEF Lagares Transporte 0 Dora Adeganha

2
.º

 P
e

rí
o

d
o

m

a

r

ç

o

 

20
Visita de Estudo ao CICG e 

Geopark de Arouca
VE10

Centro de 

Interpretação 

Geológico de 

Canelas -  Geopark 

de Arouca;  

Mosteiro de Arouca.

III

IV

V

Despertar a curiosidade e espírito de observação para o Património Natural, 

Cultural e Histórico; Compreender a importância da preservação de fósseis; 

Conhecer uma unidade extrativa de rochas;  Observação e distinção de 

paisagens /rochas metamórficas e magmáticas; Visitar ecossistemas 

específicos e contactar com as suas características geológicas, biológicas e 

ambientais.

Visita de Estudo ao Centro de Interpretação Geológico de 

Canelas,  Geopark de Arouca e Mosteiro de Arouca.  Os alunos 

participarão na elaboração dos guiões da visita.

520 400 / 290 7.º ano Fotocópias 13 euros Alcina Cruz

2
ªP

e
rí

o
d

o

m

a

r

ç

o

22 Visita de estudo "Robot Party" VE11 Guimarães

II

V

VII

Entrar em contacto com jovens que desenvolvem projetos de robótica; 

Verificar o que de mais recente se tem feito no domínio da robótica, 

nomeadamente, no meio académico e científico; Partilhar conhecimentos 

interpares.

Permitir aos formandos desenvolverem projetos de robótica 

com supervisão de profissionais.
550 Formandos Autocarro Hélder Justino Babo

2
º 

p
e

rí
d

o
 

m

a

r

ç

o

22
Visita de estudo 

ao Porto
VE12

Baixa portuense, 

Porto de Leixões e 

Estação 

Meteorológica da 

Serra do Pilar

I

II

 III

V

Caractyerrizar as diferentes áreas funcionais do espaço urbano; Relacionar a 

localização das diferentes áreas funcionais com o valor do solo;Identificar os 

principais problemas urbanos; Compreender a importância da 

complementaridade entre diversos modos de transporte; Sensibilizar os alunos 

para a importância do património histórico na valorização da ciadade.

Percurso de autocarro no interior do Porto de Leixões; Visita à 

estação meteorológica da Serra do Pilar e Percurso pedestre 

pelas principais ruas da "baixa" da cidade.

420 400

Alunos do 10.º Ano; 

Alunos do 11.º Ano; 

Alunos do 12.º Ano;   

Autocarro A definir
Augusta Sousa e Joaquim 

Rodrigues

2
º 

p
e

rí
d

o
 

m

a

r

ç

o

22 e 23

“Visita de estudo a Lisboa” 

(Viagem Finalistas 2.ºCiclo)
VE13 Lisboa

II

III

V

Sensibilizar o aluno para a defesa e preservação do património histórico-

cultural; Desenvolver a capacidade de observação; Desenvolver o gosto pela 

descoberta; Divulgação e promoção da cultura científica; Desenvolver atitudes 

de valorização do património natural; Fomentar o respeito, a curiosidade e o 

convívio; Contribuir para a cultura do aluno, proporcionando uma melhor 

compreensão do mundo. 

Os alunos escolheram a Cidade a visitar, bem como os locais a 

visitar. Com a ajuda deles foi escolhido o alojamento bem como 

os locais onde irão ser feitas as refeições. Com eles irão ser 

traçados os percursos a realizar em cada uma das etapas do dia. 

Ajudam ainda na elaboração de tabela onde é registado a 

entrega de dinheiro.

Subdepartamentos do 2.º 

Ciclo

Subdepartamentos do 

2.º Ciclo
Alunos do 6ºAno Fotocópias 10

Cristina Simões/Estela 

Pinto/Joaquim 

Almeida/Marina 

Faria/Hélder 

Lopes/Manuela Simões/ 

Cristina Faria/Manuela 

Simões/Maria João 

Maciel/Lurdes Melo 

2
º 

P
e

rí
o

d
o

m

a

r

ç

o

22, 23 Visita de Estudo a Lisboa VE14

Jardim Buda Éden; 

Oceanário; Templo 

Hindu; Jerónimos, 

Torre de Belém

I

II

III

V

VI

Respeitar, valorizar e relacionar-se com os outros na diversidade de seres, 

culturas e formas de estar; participar na divulgação e defesa do património 

cultural e ambiental; envolver os alunos para a diversidade interdisciplinar e 

para a construção de conhecimentos; interpretar produções estéticas de 

temática cristã

Os alunos participarão na elaboração do guião da visita a Lisboa 

(locais a visitar)
290 CN, HIST, PORT 9º ano Alojamento; autocarro 60 Professores de EMRC

2
º 

P
e

rí
o

d
o

m

a

r

ç

o

23

Visita de Estudo Parque 

Temático “MariaRapaz

CE de Jugueiros
VE15 Matosinhos

I

lll

V

Promover o convívio e a socialização;

 Conhecer outras realidades;

 Incentivar a criatividade e a imaginação;

 Promover a vida ao ar livre;

 Desenvolver o espírito de equipa;

 Promover o contacto entre as crianças da educação pré-escolar e os alunos do 

1.º ciclo.

Atividade de articulação vertical e horizontal. Será realizada 

uma visita ao Parque Maria Rapaz" , de modo a promover a 

socialização, a criatividade e o convívio entre todos os alunos.

Os alunos vão custear as despesas. Vão definir e praticar regras 

de saber estar e de segurança.

100/110 100/110
Crianças do Pré-escolar 

e alunos do 1.º Ciclo 

500

euros (Junta 

de freguesia)

Cristina Dias 

 Elisabete Varela

1
º 

P
e

rí
o

d
o

m

a

r

ç

o

23

Visita de estudo: Ida ao teatro Sá 

da Bandeira (Peça Auto da Barca 

do Inferno) e Visita ao museu 

interativo World of Discoveries

VE36 Porto

Permitir aos alunos ter contacto com espetáculos e exposições/atividades 

ligadas aos conteúdos programáticos lecionados. Proporcionar um 

enriquecimento cultural abrangente. 

Visualização da peça de teatro do Auto da Barca do Inferno no 

teatro Sá da Bandeira, no Porto. Almoço no  centro do Porto. 

Visita ao museu interativo dos descobrimentos World of 

Discoveries, com acompanhamento de guia e realização de 

atividades interativas, incluindo pequena viagem de barco no 

interior do museu. Regresso à escola.

Professora de Português CEF Transporte. Bilhetes de entrada no teatro e no musey. Alimentação                          Maria das Dores Ferreira



Plano de Atividades Anual 

2017-2018
2

º 
P

e
rí

o
d

o

m

a

r

ç

o

a definir

Visita de Estudo

(PNL)

CE de Regilde

 (a defenir)

VE16 A definir

I

lll

V

Desenvolver o esprírito de observação; Motivar os alunos para o gosto pelos 

saberes; Proporcionar momentos lúdicos e de convívio; incutir valores.
100/110 100/110

Crianças do Pré-escolar 

e alunos do 1.º Ciclo 

Cristina Dias 

 Elisabete Varela

2
º 

P
e

rí
o

d
o

m

a

r

ç

o

Visita de estudo "Ciências 

experimentais" 
VE17 Agrupamento - sede

I

II

 III

V

Demonstra curiosidade e interesse pelo que a rodeia, observando e colocando 

questões que evidenciam o seu desejo de saber mais; Encontra explicações 

provisórias para dar resposta às questões colocadas; Participa com interesse 

no planeamento e implementação da metodologia que caracteriza o processo 

de descoberta da investigação científica (observar, comparar, pesquisar, 

experimentar, registar, tirar conclusões). 

Participa na organização e apresentação da informação, de modo a partilhar 

com outros (colegas da sala, outras crianças e/ou adultos) os conhecimentos, 

resultados e conclusões a que chegou. 

Demonstra envolvimento no processo de descoberta e exploração e revela 

satisfação com os novos conhecimentos que construiu. 

Visita de estudo "contacto com as ciências experimentais"
100 Educação Pré Escolar 0

Coordenadora do 

Departamento

2
º 

P
e

rí
o

d
o

M

a

r

ç

o

 

a defInir Visita de estudo a Leixões  VE33
Porto de 

Leixões/Terminal 

de Cruzeiros

I, 

II,

 III, 

V

Executar as técnicas de serviço de restaurante/bar.Identificar as secções de 

apoio e de interface com o serviço de restaurante/bar.

Esta atividade vai de encontro aos conteúdos lecionados na 

disciplina.

 9º ano      Cef 

Restaurante/Bar

 

 

Helena Fernandes

2
º 

P
e

rí
o

d
o

m

a

r

ç

o

a defInir
Visita de estudo a Viana do 

Castelo
VE32

Visita guiada ao 

hotel do chocolate; 

Visita guiada à 

fabrica do 

Chocolate; Visita 

guiada ao museu do 

chocolate.

I, 

II,

 III, 

V

Dotar os alunos de conhecimentos práticos de mise-en-place; Preparar e 

executar diferentes tipos de serviçosIdentificar as técnicas de serviço de acordo 

com os diferentes tipos de serviço de restaurante/bar.

Executar as técnicas de serviço de restaurante/bar.
Esta atividade vai de encontro aos conteúdos lecionados na 

disciplina.

 9º ano      Cef 

Restaurante/Bar

 

 

Helena Fernandes

2
.º

 P
e

rí
o

d
o

a

b

r

i

l

25 a 27 Visita de estudo - Seia VE18

Parque aventura 

"Quinta do 

Crestelo" e Parque 

Natural da Serra da 

Estrela

III

IV

V

Incentivar a cidadania ativa na conservação e defesa do património natural, 

cultural e histórico; . Aplicar conhecimentos adquiridos na disciplina de 

Biologia/Geologia; Compreender a geodinâmica associada aos fenómenos 

orogénicos; Conhecer uma paisagem natural protegida; .Visitar ecossistemas 

específicos e contactar com as suas característica geológicas, biológicas e 

ambientais; .Aprofundar as relações professor/aluno e aluno/professor e, 

ainda, promover regras salutares de convivência.

Os alunos irão visitar o Parque Natural da Serra da Estrela (caso 

as condições atmosféricas o permitam)  para observação das 

características particulares dos ecossitemas e da geologia da 

região e praticar atividades  de grupo/ radicais na Quinta onde 

ficarão hospedados.

520

290

520

290

Alunos do 10º ano, 11.º 

ano  12.º ano

Transporte, 

Alojamento
135-150 euros

Anunciação Rocha / 

Alberto Gonçalves

2
º 

P
e

rí
o

d
o

a

 

d

e

f

i

n

i

r

a definir

Visita de estudo “Parque 

Biológico de Gaia” 

(subdepartamento do 3º ano)
VE19

Parque Biológico de 

Gaia

I

 II

 III

IV

V

VI

Identificar elementos básicos do meio físico envolvente;

 Saber observar e recolher amostras;

 Saber respeitar a vida e a natureza;

 Realizar experiências;

 Sensibilizar, em geral, para o dever da conservação e preservação da 

Natureza, através da alteração de comportamentos;

 Permitir ao aluno realizar atividades de forma autónoma, responsável e 

criativa;

 Permitir ao aluno desenvolver a sua curiosidade intelectual e o gosto pelo 

saber.

 Os alunos deslocam-se de autocarro a uma quinta pedagógica 

para consolidar, aplicar, relacionar conteúdos trabalhados, 

conhecimentos adquiridos, através da realização de atividades 

diversas e diversificadas.

A Visita de Estudo vai de encontro aos conteúdos lecionados 

neste ano de escolaridade., na disciplina de Estudo do Meio.                           

Os alunos vão participar no custo, na planificação, na 

organização, formando grupos, distribuindo tarefas, papéis, 

definindo, cumprindo as regras de saber estar, de segurança. 

Vão observar, registar, concluir,  produzir informação, expor os 

trabalhos, comunicar, transmitir as aprendizagens ...

110
100/110 

(articulação vertical e 

horizontal)

Alunos 

do 3º ano

de todos os Centros 

Escolares com alunos 

do 3ºano de 

escolaridade 

Coordenadora 

do Subdepartamento do 

3º ano de escolaridade.

3
º 

P
e

rí
o

d
o m

a

i

o

11
Visita de estudo 

a Quinta Sto Inácio
VE20 Vila Nova de Gaia.

I

II

 III

V

 Contactar com o mundo exterior; Desenvolver o espírito de observação; 

Desenvolver o espírito crítico e criador; Proporcionar o contacto / conhecer 

outras realidades; Fomentar o respeito, a curiosidade, socialização e o 

convívio; Permite a criança desenvolver a sua curiosidade intelectual e o gosto 

pelo saber; Promove na criança a adoção de metodologias personalizadas de 

trabalho e de aprendizagens adequadas aos objetivos; Permite a criança 

realizar atividades de forma autónoma, responsável e criativa.

Visita de estudo a Quinta Stº Inácio
100 Educação Pré Escolar 0

Coordenadora do 

Departamento

3
º 

P
e

rí
o

d
o

 m

a

i

o

18 XVI Encontro de alunos de EMRC VE21 Porto

I

II

III

V

VI

Respeitar, valorizar e relacionar-se com os outros na diversidade de seres, 

culturas e formas de estar; Participar na divulgação e defesa do património 

cultural e ambiental; Envolver os alunos para a diversidade interdisciplinar e 

para a construção de conhecimentos; Relacionar-se com os outros com base 

nos principios de cooperação e solidariedade.

Visita de Estudo ao Porto.  Esta visita vai de encontro aos 

conteúdos lecionados no79º ano
290 7º Ano Autocarro 8 euros Professores de EMRC

3
º 

P
e

rí
o

d
o m

a

i

o

25

Visita de estudo

a definir

CE Pombeiro; CE de Torrados

VE22

I

II

III

lV

V

VI

Promover o convívio e a socialização;

 Aprofundar o gosto pelos museus;

 Desenvolver o espírito de observação;

 Desenvolver o espírito crítico e criador;

 Proporcionar o contacto / conhecer outras realidades.; Promover a educação 

para a conservação e sustentabilidade;

 Sensibilizar para o dever da conservação do património, através da alteração 

de comportamentos;

 Sensibilizar o aluno para a defesa e preservação do património histórico-

cultural;.

Resumo: Atividade de articulação vertical e horizontal será 

realizada uma visita a um museu, com vista a comemoração do 

Dia dos Museus; Divulgação do conhecimento sobre 

monumentos históricos;               Os alunos vão participar no 

custo, na planificação, na organização, formando grupos, 

distribuindo tarefass, papéis, definindo, cumprindo as regras de 

convívio,  de saber estar, de segurança. Vão observar, registar, 

concluir,  produzir informação, expor os trabalhos, comunicar, 

transmitir as aprendizagens ...

100/110
100/110

 (articulação vertical e 

horizontal)

Crianças do Pré-escolar; 

Alunos do 1.º Ciclo; 

Cristina Dias 

 Elisabete Varela



Plano de Atividades Anual 

2017-2018
3

º 
P

e
rí

o
d

o

j

u

n

h

o

1 a 6

Visita de Estudo

Dia da Criança

       Dia Mundial do ambiente

VE23

(Percurso pela 

Natureza,  

Zona Desportiva de 

Felgueiras - Câmara 

Municipal)  

IDA AO 

MACDONALDS (CE 

Lagares)  

I

II

III

lV

V

VI

Proporcionar momentos de alegria, diversão e convívio;

 Conhecer melhor os direitos das crianças;

 Promover o contacto com a natureza;

  Estimular para a preservação ambiental;

  Alertar para a necessidade de se viver num ambiente saudável

; Promover comportamentos, atitudes de um cidadão responsável;

 Valorizar o espaço escolar; Criar uma escola agradável e com qualidade de 

vida. 

Articulação Vertical e horizontal.

Atividades para comemorar o dia mundial da criança e o dia 

mundial do ambiente.

                    monumentos históricos;               Os alunos vão 

participar no custo, na planificação, na organização, formando 

grupos, distribuindo tarefas, papéis, definindo, cumprindo as 

regras de convívio,  de saber estar, de segurança. Vão jogar, 

socializar, divertir-se. Vão observar e contactar com a natureza, 

conhecer, realizar ações de defesa, preservação. 

100/110 100/110
Crianças do Pré-escolar; 

Alunos do 1.º Ciclo 

Cristina Dias

 Elisabete Varela

3
º 

P
e

rí
o

d
o

j

u

n

h

o

8

Visita de estudo-

«Convívio/

Piquenique a Santa Quitéria»

 

Dia do Ambiente

VE24
Felgueiras (Santa 

Quitéria)

I

II

III

lV

VI

Promover a Educação Ambiental; Promover a educação para a cidadania; 

Comemorar o Dia Mundial do Ambiente;  Promover o convívio com toda a 

comunidade educativa.

Articulação Vertical e horizontal.

Atividades para comemorar o dia mundial da criança e o dia 

mundial do ambiente.                    Os alunos vão participar no 

custo, na planificação, na organização, formando grupos, 

distribuindo tarefas, papéis, definindo, cumprindo as regras de 

convívio,  de saber estar, de segurança. Vão jogar, socializar, 

divertir-se. Vão observar e contactar com a natureza, conhecer, 

realizar ações de defesa, preservação. 

100/110
100/110

 (articulação vertical e 

horizontal)

Crianças do Pré-escolar; 

Alunos do 1.º Ciclo  CE 

Pombeiro                  

Cristina Dias

 Elisabete Varela

3
º 

P
e

rí
o

d
o

j

u

n

h

o

9 Visita de estudo     CE de Lagares VE25 a  definir

I

II

III

lV

VI

Promover o convívio e a socialização; Aprofundar o gosto pelos museus; 

Desenvolver o espírito de observação; Desenvolver o espírito crítico e criador; 

Proporcionar o contacto / conhecer outras realidades; Promover a educação 

para a conservação e sustentabilidade; Sensibilizar para o dever da 

conservação do património, através da alteração de comportamentos; 

Sensibilizar o aluno para a defesa e preservação do património histórico-

cultural.

Resumo:

 Atividade de articulação vertical e horizontal será realizada 

uma visita a um museu; Divulgação do conhecimento sobre 

monumentos históricos.    Os alunos vão participar no custo, na 

planificação, na organização, formando grupos, distribuindo 

tarefass, papéis, definindo, cumprindo as regras de convívio,  de 

saber estar, de segurança. Vão observar, registar, concluir,  

produzir informação, expor os trabalhos, comunicar, transmitir 

as aprendizagens ...

100/110
100/110 

(articulação vertical e 

horizontal)

Crianças do Pré-escolar; 

Alunos do 1.º ciclo; 

Cristina Dias

 Elisabete Varela

3
º 

P
e

rí
o

d
o

j

u

n

h

o

14

Convívio 

Magikland VE26 Penafiel

II

V

VII

Contactar com a natureza; Promover o convívio entre os vários alunos do 

Agrupamento, a partilha e amizade; Promover a atividade física; Permitir ao 

aluno realizar atividades de forma autónoma, responsável e criativa.

Os alunos colaboraram na escrita e distribuição dos 

documentos a enviar aos EE, bem como na elaboração da 

tabela de registo de entrega de dinheiro. Vão colaborar ainda 

na distribuição das turmas por autocarros e locais de 

"acampamento" no Parque. 

Subdepartamentos do 2.º 

Ciclo

Subdepartamentos do 

2.º Ciclo
Alunos do 2ºCiclo Fotocópias 20

Cristina Simões/Estela 

Pinto/Joaquim 

Almeida/Marina 

Faria/Hélder 

Lopes/Manuela Simões/ 

Cristina Faria/Manuela 

Simões/Maria João 

Maciel/Lurdes Melo 

3
º 

P
e

rí
o

d
o

j

u

n

h

o

21

Visita de Estudo “Magikland”            

CE de Jugueiros VE27

I

II

III

lV

VI

Promover o convívio e a socialização; - Conhecer outras realidades; - 

Incentivar a criatividade e a imaginação; - Promover a vida ao ar livre; - 

Desenvolver o espírito de equipa; - Promover o contacto entre as crianças da 

educação pré-escolar e os alunos do 1.º ciclo. 

Proporcionar às crianças momentos de convívio e diversão 

Os alunos vão participar no custo, na planificação, na 

organização, formando grupos, distribuindo tarefass, papéis, 

definindo, cumprindo as regras de convívio,  de saber estar, de 

segurança. Vão jogar, socializar, divertir-se.

100/110
100/110

 (articulação vertical e 

horizontal)

Crianças do Pré-escolar; 

Alunos do 1.º Ciclo                    

Cristina Dias

 Elisabete Varela

3
º 

P
e

rí
o

d
o

j

u

n

h

o

7 Visita de estudo a Aveiro VE28
Centro Escolar de 

Sendim

I

II

III

V

Promover a realização de atividades experimentais;

Participar em atividades de caráter científico;

* Promover a imaginação e a criatividade.

* Promover a educação para a cidadania.

* Promover a consolidação das aprendizagens.

* Conhecer o património histórico/cultural.

* Sensibilizar crianças/alunos para a sua preservação.

* Promover o convívio entre as crianças.

* Favorecer a vertente lúdica e pedagógica.

Visita de estudo a Aveiro – Moliceiro, salinas e Museu Marítimo 

de Ílhavo - aquário: bacalhau peixe com cabeça

Os alunos vão participar no custo, na planificação, na 

organização, formando grupos, distribuindo tarefass, papéis, 

definindo, cumprindo as regras de convívio,  de saber estar, de 

segurança. Vão observar, registar, concluir,  produzir 

informação, expor os trabalhos, comunicar, transmitir as 

aprendizagens ...

100/110
100/110 

(articulação vertical e 

horizontal)

Crianças da Educação 

Pré-escolar e

alunos do

1.º Ciclo do

Cristina Dias

 Elisabete Varela
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AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE FELGUEIRAS 
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PLANIFICAÇÃO ANUAL – 1.º e 2.º ANOS DE ESCOLARIDADE 
AEC – ATIVIDADE FÍSICA E DESPORTIVA 

2017/2018 

 

Unidades Conteúdos Competências Atividades Recursos / Materiais N.º de aulas 

EXPLORAÇÃO DA 
NATUREZA 

o Descoberta do meio 
envolvente através da 
sua exploração. 

 

o Realizar habilidades 
motoras no contacto 
com o meio 
envolvente; 

o Explorar/interagir com 
os espaços 
exteriores/recreio; 

o Identificar: sentidos, 
direções e ponto de 
partida 

o Jogos/interação com o meio 
exterior “Peddy-paper”. 

 

o Cartolinas; 
o Papel. 

 

o 6 

DESLOCAMENTOS E 
EQUILÍBRIOS 

o Manutenção de uma 
postura que permita a 
realização continuada 
de novas atividades. 

o Rastejar; 
o Rolar; 
o Saltar; 
o Cair; 
o Subir e descer; 
o Suspender e balançar; 
o Transpor obstáculos. 

o Exercícios no solo; 
o Exercícios em 

estações/circuitos; 
o Percursos nos espaços 

exteriores; 
o Jogos/estafetas. 

o Colchões; 
o Trave; 
o Banco sueco; 
o Mini-Plinto; 
o Cones; 
o Obstáculos variados. 

o 10 

ATIVIDADES RÍTMICAS E 
EXPRESSIVAS 

o Realização de 
movimentos 
locomotores posturais 
e criativos através da 
expressão corporal e de 
acordo coma estrutura 
rítmica e melodia de 
composições musicais. 

o  

o Combinar movimentos 
corporais; 

o Coordenar movimento 
e ritmo; 

o Realizar pequenas 
coreografias de grupo. 

o Ensaios para festas da escola 
(Natal, Final de ano, outras); 

o Coreografias de 
grupo/pares/individualmente. 

o Rádio/leitor CD; 
o D’s; 
o Instrumentos 

musicais. 
o 8 



JOGOS INFANTIS 

o Abordagem de práticas 
lúdico – motora 
associadas à cultura 
popular. 

 

o Cumprir as regras do 
jogo, selecionando 
com intencionalidade 
e oportunidade as 
ações caraterísticas do 
jogo. 

 

o Lenço; 
o Caçadinhas; 
o Gato e rato; 
o Macaca; 
o Jogo das cadeiras; 
o Jogos de tração e precisão 
o (Outros). 

o Vários. 

 

o 11 

PERÍCIA E 
MANIPULAÇÃO 

o Relacionamento 
específico e 
intencional entre o 
praticante e os 
objetos. 

 

o Lançar; 
o Receber; 
o Rodar o arco; 
o Toques de sustentação 

com 
raquete/mãos/pés; 

o Driblar; 
o Pontapear; 
o Conduzir a bola com o 

pé; 
o Saltar à corda. 

o Individualmente/pares/grupo. 

 
o Arcos, bolas, cordas; 
o Raquetes; 
o Outros. 

 

o 7 

OPOSIÇÃO E LUTA 

o Domínio de 
comportamentos de 
oposição e confronto 
corporal. 

 

o Respeitar regras e 
controlar 
agressividade; 

o Agir e adaptar ações 
às reações do 
adversário. 

o Formas de luta em situações 
lúdicas/competição (tocar nos 
joelhos do adversário, 
empurrar o adversário para 
fora de um colchão, roubar 
uma bola ao adversário). 

o Colchões; 
o Bolas; 
o Coletes; 
o Molas. 

o 6 

JOGOS PRÉ 
DESPORTIVOS 

o Desenvolvimento das 
ações motoras e 
aquisição de 
habilidades específicas 
às ações táticas. 

o Atacar/defender; 
o Desmarcação; 
o Passa e vai; 
o Pontuar. 

o Em pares/grupos; 
o Jogo dos Passes; Bola ao 

capitão; 
o Jogos reduzidos e 

condicionados. 

o Bolas; 
o Sinalizadores; 
o Coletes; 
o Arcos. 

o 10 

 

    
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

PLANIFICAÇÃO ANUAL – 3.º ANO DE ESCOLARIDADE 
AEC – ATIVIDADE FÍSICA E DESPORTIVA 

2017/2018 

 

Unidades Conteúdos Competências Atividades Recursos / Materiais N.º de aulas 

GINÁSTICA 

o Abordagem de 
destrezas gímnicas: 
rolamentos, 
deslocamentos e 
posições de equilíbrio. 

 

o Rolamentos; 
o Pino de cabeça; 
o Salto de coelho; 
o Roda; 
o Saltos à corda (pares e 

grupos); 
o Manipulação do arco e 

bola e corda; 
o Posições de 

flexibilidade e 
equilíbrio; 

o Figuras acrobáticas. 

o Circuitos de habilidades; 
o Estações de exercitação; 
o Sequências gímnicas; 
o Pegas; 
o Exercícios de postura e contra-

peso; 
o Monte/desmonte. 

 

o Arcos, bolas, cordas; 
o Colchões; 
o Trave; 
o Banco sueco; 
o Mini-Plinto; 
o Trampolim. 

 
o 10 

ATLETISMO 

o Desenvolvimento das 
ações motoras básicas: 
correr, saltar e lançar. 

 

o Técnica de corrida; 
o Corrida de velocidade; 
o Corrida de estafetas; 
o Salto em 

comprimento; 
o Corrida de resistência. 

o Concursos individuais; 
o Competições de 

grupo/”Meeting de Atletismo”. 

 

o Cones; 
o Sinalizadores; 
o Barreiras; 
o Elástico; 
o Fita-métrica; 
o Cronómetro; 
o Colchão. 

o 12 



DANÇA 

o Realização de 
movimentos 
locomotores posturais 
e criativos através da 
expressão corporal e 
de acordo coma 
estrutura rítmica e 
melodia de 
composições musicais. 

o Combinar 
movimentos 
corporais; 

o Coordenar 
movimento e ritmo; 

o Realizar pequenas 
coreografias de 
grupo. 

 

o Ensaios para festas da escola 
(Natal, Final de ano, outras); 

o Coreografias de 
grupo/pares/individuais; 

 

o Rádio/leitor CD; 
o CD’s; 
o Instrumentos 

musicais. 

 o 8 

BASQUETEBOL 

 

o Desenvolvimento das 
ações motoras e 
aquisição de 
habilidades específicas 
às ações técnico-
táticas. 

 

o Passar; 
o Receber; 
o Driblar; 
o Lançamento na 

passada; 
o Passe e corte; 
o Jogo 3x3; 
o Defesa individual 

não nominal. 

o Individualmente/pares/grupos; 
o Exercícios de 

manipulação/passe/receção 
o Jogos Pré-desportivos; 
o (Jogo dos Passes; Bola ao 

capitão); 
o Jogos reduzidos e 

condicionados; 
o Torneios. 

o Vários. 

o 14 

ANDEBOL 

o Desenvolvimento das 
ações motoras e 
aquisição de 
habilidades específicas 
às ações técnico-
táticas. 

o Passar; 
o Receber; 
o Driblar; 
o Passe e vai; 
o Defesa individual 

nominal; 
o Remate em salto; 
o Jogo 5x5. 

o Individualmente/pares/grupos; 
o Exercícios de 

manipulação/passe/receção; 
o Jogos Pré-desportivos; 
o (Jogo dos Passes; Bola ao 

capitão); 
o Jogos reduzidos e 

condicionados; 
o Torneios. 

o Bolas; 
o Sinalizadores; 
o Coletes; 
o Arcos; 
o Balizas. 

 
o 10 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

  

 

 

 



 

 

 

 

PLANIFICAÇÃO ANUAL – 4.º ANO DE ESCOLARIDADE 
AEC – ATIVIDADE FÍSICA E DESPORTIVA 

2017/2018 

 

 

Unidades Conteúdos Competências Atividades Recursos / Materiais N.º de aulas 

GINÁSTICA 

o Abordagem de 
destrezas gímnicas: 
rolamentos, 
deslocamentos e 
posições de equilíbrio. 

o Salto ao eixo; 
o Apoio facial invertido 

seguido de rolamento; 
o Sequência gímnica; 
o Saltos Gímnicos; 
o Esquema de 

grupo/acrobática; 

o Circuitos de habilidades; 
o Estações de exercitação; 
o Sequências gímnicas; 
o Pegas; 
o Exercícios de postura e contra-

peso; 
o Monte/desmonte. 

o Arcos, bolas, cordas; 
o Colchões; 
o Trave; 
o Banco sueco; 
o Mini-Plinto; 
o Trampolim. 

o 10 

ATLETISMO 

o Desenvolvimento das 
ações motoras básicas: 
correr, saltar e lançar. 

 

o Técnica de corrida; 
o Salto em altura; 
o Lançamentos; 
o Passagem de 

barreiras/obstáculos; 
o Corrida de resistência. 

o Concursos individuais; 
o Competições de 

grupo/”Meeting de Atletismo”. 

o Cones; 
o Sinalizadores; 
o Barreiras; 
o Elástico; 
o Fita-métrica; 
o Cronómetro; 
o Colchão. 

o 12 

DANÇA 

o Realização de 
movimentos 
locomotores posturais e 
criativos através da 
expressão corporal e de 
acordo coma estrutura 
rítmica e melodia de 
composições musicais. 

o Combinar movimentos 
corporais; 

o Coordenar movimento 
e ritmo; 

o Realizar pequenas 
coreografias de grupo; 

o Ensaios para festas da escola 
(Natal, Final de ano, outras); 

o Coreografias de 
grupo/pares/individuais; 

o Rádio/leitor CD; 
o CD’s; 
o Instrumentos 

musicais. 
o 8 



VOLEIBOL 

o Desenvolvimento das 
ações motoras e 
aquisição de 
habilidades específicas 
às ações técnico-táticas. 

o Passe; 
o Manchete; 
o Jogo 2x2. 

o Individualmente/pares/grupos; 
o Jogos de sustentação da bola; 
o Torneios. 

o Bolas; 
o Rede; 
o Elástico; 
o Sinalizadores. 

o 10 

FUTEBOL 

o Desenvolvimento das 
ações motoras e 
aquisição de 
habilidades específicas 
às ações técnico-táticas. 

o Passe; 
o Receção; 
o Condução; 
o Remate; 
o Passa e vai; 
o Jogo 5x5. 

o Individualmente/pares/grupos; 
o Jogos reduzidos (3x3); 
o Torneios. 

o Bolas; 
o Sinalizadores; 
o Coletes; 
o Balizas. 

o 14 

 

  
 
 
 
 
 
 

  

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ano Letivo 2017/2018 
 

Atividades de Enriquecimento Curricular – Inglês 
 

Planificação Trimestral – 1.º Período (setembro, outubro, novembro e dezembro) 
 

Ano Escolaridade: 1.º / 2.º ano 
 

Contents 
 

 

Vocabulary 

 

Structures 

 

Recycled 
Language 

 

Receptive 
Language 

 

Objectives 

 

Greetings and 
farewells 

 

 

Hello! 
Good morning / afternoon! 
Goodbye, bye. 

 

 

   

Cumprimentar 
de acordo com 
a hora e a 
situação. 

 
Presentation 

 

 

 

Name, age. 
 

What is your 
name? 
How old are 
you? 
My name is… 
I am… 

   

Ser capaz de 
se apresentar 

 

The numbers 

 

 
One, two, three, four, five, six. 

  

How many 
pencils have 

You got? 

 

 
 

Dizer os 
números até 6 

 

The colours 

 

 

Green, yellow, blue, red, 
white. 
 

 What is your 
favourite 
colour? 

 

  



 

Contents 
 

 

Vocabulary 

 

Structures 

 

Recycled 
Language 

 

Receptive 
Language 

 

Objectives 

 
Family 

 

 

 

Mother, father, brother, sister, 
grandfather, grandmother. 

 

 

  

 

 

Falar sobre a 
família. 

Identificar os 
parentes mais 
próximos. 

 

Animals 

 

Cat, dog, rabbit, fish, hamster. 
 

 

 

 

Colours, 
numbers. 

 

 

 

Identificar 
alguns 
animais. 

 

Classroom 
language 

 

 

Please, come in, open/close 
the door, sit down, stand up, 
please, be quiet, thank you. 

 What’s the 
meaning 

of…? 
How do you 

say… in 
english? 

 

 

 

 

Comunicar 
oralmente, na 
sala de aula, 
em inglês. 

 

 

Halloween 
 
 

 

Ghost, pumpkin, vampire, witch, 
ghost, spider. 

 

 
 

Colours, 
numbers. 

 Desenvolver a 
cultura do 
Reino Unido. 

Decorar a sala 
de aula com 
enfeites 
alusivos ao 
Halloween. 

 

Christmas 

 

 

Candle, father Christmas, 
presents, reindeer, star, tree. 
 

  
Colours 

 

How 
many…? 

Identificar 
objectos. 

Decorar a sala 
de aula com 
enfeites 
alusivos ao 
Natal. 

Entoar uma canção 



 

 

 

 
Planificação Trimestral – 2.º Período (janeiro, fevereiro e março) 

 
Ano Escolaridade: 1.º / 2.º ano 

 
 

Contents 
 

 

Vocabulary 

 

Structures 

 

Recycled 
Language 

 

Receptive 
Language 

 

Objectives 

 

The house 
 
 

 

Bathroom, bedroom, living 
room, kitchen, dining 
room. 

 

 

 

It’s… 

 

 Where is…? 

 

Identificar as 
várias divisões 
da casa. 

 

Classroom 
Objects 

 

 

Book, pen, pencil, rubber, 
pencil case, schoolbag. 

  

Numbers, 
colours. 

 

What is it? 
 

 

Identificar os 
objectos da 
sala de aula. 

Ser capaz de 
dizer o que 
tem na 
mochila. 

 

 

 

The human 
body 

 

Head, nose, eyes, mouth, 
ears, hair. 

  

Numbers. 
 
 

Identificar os 
nomes das 
partes do 
corpo. 

Descrever-se e 
descrever os 
outros. 

 

 

Valentine’s 
day 

 

 

 

 
Heart, friend, love, flowers. 

 

 

  

Elaborar um 
presente para 
oferecer a um 
amigo. 



 

 

 

 

 

Contents 
 

 

Vocabulary 

 

Structures 

 

Recycled 
Language 

 

Receptive 
Language 

 

Objectives 

 

 
Father’s day 

 

 

 

 

 
Love, card, father. 

   

Elaborar um 
presente para 
o pai. 

 

 

Easter 
 

 

 

 

Chocolate, egg, flower, 
rabbit. 

    

Identificar 
objectos. 

Elaborar um 
cartão de boas 
festas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Planificação Trimestral – 3.º Período (abril, maio e junho) 
 

Ano Escolaridade: 1.º / 2.º ano 
 

 

Contents 
 

 

Vocabulary 

 

Structures 

 

Recycled 
Language 

 

Receptive 
Language 

 

Objectives 

 

Clothes 

 

 

Dress, jeans, t-shirt, shoes, 
skirt. 

 
I’m / He’s / 
She’s 
wearing… 

 
Colours, 
numbers. 

 
What are 
you 
wearing? 

Identificar o 
vestuário. 

Descrever o 
seu vestuário e 
o dos outros. 

 

Food 

 
Chocolate cake, banana, 
milk, ice-cream, pizza. 
 

 

 

I like. / 
I don’t like. 

 

 
  

Identificar 
alguns 
alimentos. 

Ser capaz de 
dizer quais os 
alimentos que 
gosta e os que 
não gosta. 

 

Mother’s day 

 

Love, card, mother. 
 

 

 

 

   

Elaborar um 
presente para 
a mãe. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atividade de Enriquecimento Curricular 
 

Xadrez 
 

Planificação Anual 
 

 

 

2017/2018 

 

 

 

 

 

  



 

Planificação da Atividade de Enriquecimento Curricular 
Xadrez 

 

Período 

Letivo 
Conteúdos Metas de Aprendizagem 

Número de 

Aulas 

Previstas 

1
.º

 P
er

ío
d

o
 

Xadrez Identificar o Xadrez como um desporto com longos séculos de 

história 

14 

Tabuleiro Colocar corretamente o tabuleiro, com recurso às regras simples 

de identificação da correta colocação do tabuleiro 

O Rei 

Reconhecer a importância do Rei no contexto do Xadrez. 

Colocar corretamente o Rei no tabuleiro. 

Mover corretamente o Rei, de acordo com as regras basilares do 

Xadrez. 

O Peão 

Reconhecer a importância do Peão no contexto do Xadrez. 

Colocar corretamente o Peão no tabuleiro. 

Mover corretamente o Peão, de acordo com as regras basilares 

do Xadrez, quer no avanço, quer nos momentos de captura. 

O Bispo 

Reconhecer a importância do Bispo no contexto do Xadrez. 

Colocar corretamente o Bispo no tabuleiro. 

Mover corretamente o Bispo, de acordo com as regras basilares 

do Xadrez, quer no avanço e recuo, quer nos momentos de 

captura. 

A Torre 

Reconhecer a importância da Torre no contexto do Xadrez. 

Colocar corretamente a Torre no tabuleiro. 

Mover corretamente a Torre, de acordo com as regras basilares 

do Xadrez, quer no avanço e recuo, quer nos momentos de 

captura. 

A Dama 

Reconhecer a importância da Dama no contexto do Xadrez. 

Colocar corretamente a Dama no tabuleiro. 

Mover corretamente a Dama, de acordo com as regras basilares 

do Xadrez, quer no avanço e recuo, quer nos momentos de 

captura. 

O Cavalo 

Reconhecer a importância do Cavalo no contexto do Xadrez. 

Colocar corretamente do Cavalo no tabuleiro. 

Mover corretamente o Cavalo, de acordo com as regras basilares 
do Xadrez, quer no avanço e recuo, quer nos momentos de 
captura. 

O Xeque 

Reconhecer o Xeque como uma situação de ataque ao Rei e a 

necessidade de: defender, proteger ou capturar a peça 

adversária. 

Identificar e/ou promover situações de Xeque ao seu Rei e/ou ao 
Rei adversário. 

O Xeque-Mate 

Reconhecer o Xeque-mate como uma situação de ataque ao Rei 

sem possibilidade de defesa e como finalizar do jogo de Xadrez. 

Identificar e/ou promover situações de Xeque-mate ao seu Rei 
e/ou ao Rei adversário. 

Torneio de Natal 

 

  



 

Período 

Letivo 
Conteúdos Metas de Aprendizagem 

Número de 

Aulas 

Previstas 
2

.º
 P

er
ío

d
o

 

O Peão: 

Movimentos 

Especiais 

Efetuar adequadamente o movimento de avanço de uma 

ou duas casas na primeira jogada de cada peão. 

Efetuar adequadamente o movimento de captura na 

passagem ou en passant. 

Realizar de forma correta a promoção do peão quando tal 

se proporcionar. 

12 

O Roque 

Pequeno 

Reconhecer o movimento do Roque Pequeno como uma 

forma de proteção do Rei e de libertação da Torre. 

Efetuar de forma adequada o movimento do Roque 

Pequeno. 

O Roque Grande 

Reconhecer o movimento do Roque Grande como uma 

forma de proteção do Rei e de libertação da Torre. 

Efetuar de forma adequada o movimento do Roque 

Grande. 

Mates 

Elementares  

Efetuar os movimentos corretos de forma a efetuar o 

xeque-mate em situações previamente definidas 

Situações de 

Empate 

Reconhecer as seguintes situações de empate: 
Rei “Afogado”; 
Repetição de Posição; 
50 lances sem capturas nem movimento de peões 

Torneio da Páscoa 

 

  



 

 

Período 

Letivo 
Conteúdos Metas de Aprendizagem 

Número de 

Aulas 

Previstas 

3
.º

 P
er

ío
d

o
 

As fases do Jogo 

Reconhecer as diferentes fases do jogo: 

 Abertura; 

 Meio-jogo: tática (combinações) e estratégia 

 Final; 

11 

O relógio de 

Xadrez 
Utilizar um relógio previamente configurado para 
controlar o tempo usado por si e pelo adversário; 

O Centro do 

Tabuleiro 

Reconhecer a importância do centro do tabuleiro: 

 Pequeno centro 

 Grande centro 

A anotação Proceder à correta anotação das jogadas de um jogo 
de Xadrez. 

Torneio de Verão 
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 Plano de Formação  

 

  Plano Bianual 2016/17 e 2017/18  

 

 

 

 

“O desenvolvimento pessoal e profissional depende 

muito do contexto em que exercemos a nossa 

atividade. Todo professor deve ver a escola não 

somente como o lugar onde ele ensina, mas onde 

aprende. A atualização e a produção de novas práticas 

de ensino só surgem de uma reflexão partilhada entre 

os colegas. Essa reflexão partilhada tem lugar na 

escola e nasce do esforço de encontrar respostas para 

problemas educativos”.  

                                              António Nóvoa (1992) 
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INTRODUÇÃO:  

  

Numa época de inovação pedagógica e transição social emerge a 

necessidade de um “novo contrato Social para a Educação”. Esta é a causa 

mobilizadora, a utopia a prosseguir que deverá atravessar a educação e a 

formação no próximo século e, consequentemente deve estar na base da reflexão 

sobre a educação que temos, que praticarmos, que oferecemos ou pedimos. 

 A sociedade atual, coloca novas exigências ao saber, ao saber fazer, ao 

saber estar e sobretudo, ao como fazer profissionais capazes, responsáveis, 

conscientes, com espírito de iniciativa e de cidadania ativa. Neste contexto, o 

desenvolvimento de uma escola, assenta numa forte aposta na formação do seu 

corpo docente e restantes agentes educativos, sem contudo esquecer que a 

capacitação e a valorização das pessoas são o fator principal da mudança nas 

organizações, colocando a escola apta a responder às exigências de uma 

sociedade cada vez mais heterogénea. 

 A escola como centro de vida educativa constrói a sua autonomia a partir da 

natureza do contexto da comunidade em que está inserida, identifica os seus 

problemas e necessidades, as suas potencialidades e metas a atingir. Tendo em 

conta que, toda a prática educativa pode e deve contribuir para se alcançar um 

mundo melhor, baseada na ideia de que o uso e expansão do conhecimento, pode 

contribuir para a organização de uma sociedade educativa, uma sociedade de 

conhecimento, em suma uma sociedade atualizada. 

 A escola, seguindo todas as orientações emanadas na legislação atual, tem 

no seu percurso anual a preocupação de resolver todas as carências ao nível de 

formação da sua comunidade educativa. Procura ir ao encontro da resposta 

adequada às suas necessidades e ao encontro da resolução dos problemas 

identificados no Projeto Educativo do Agrupamento, (PEA). 

Necessidades/Problemas detetadas após um estudo efetuado no seu contexto 

educativo, ajustado à realidade da escola e dos seus resultados, tanto no que 

concerne à avaliação dos alunos como do próprio Agrupamento.  
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 O Plano de Formação da escola contempla um conjunto de ações (Formais e 

não Formais), tendo por base o contexto de desempenho profissional e a 

necessidade de investir em áreas consideradas prioritárias e de grande relevância 

para a escola e para os docentes, procurando a melhoria da qualidade de vida 

escolar, promover a igualdade de sucesso escolar, colocar-se ao serviço de toda a 

comunidade educativa e procurar a eficácia do sistema educativo.  

 O Plano de Formação do Agrupamento, tendo em atenção o novo Regime 

Jurídico da Formação Continua (RJFC), o estudo efetuado no levantamento e 

apuramento dos Interesses/Necessidades, e ainda os problemas identificados no 

próprio Projeto Educativo do Agrupamento, apresenta uma lista de ações de 

formação para os anos de 2016/2017 e 2017/2018, que apesar da sua natureza 

Bianual, será anualmente monitorizado, procurando assim uma adaptabilidade real 

e exequível.  

 

CARACTERIZAÇÃO DO POTENCIAL FORMATIVO DO AGRUPAMENTO/ESCOLA: 
 

 

 

O Agrupamento de Escolas de Felgueiras possui docentes, com certificação 

de formadores em diversificadas áreas e domínios, nomeadamente:  

 Necessidades Educativas Especiais; Pedagogia e Didática; Avaliação;  

 Educação e desenvolvimento;  

 Conceção e organização de Projetos Educativos;  

 Educação Visual e educação Tecnológica;  

 Informática;  

 Psicologia e desenvolvimento;  

 Ciências e Tecnologias;  

 Biologia;  

 Educação Física… 

 

 

 

IDENTIFICAÇÃO DE PROBLEMAS/NECESSIDADES:  
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TIPO DE PROBLEMAS QUE ESTE PLANO PRETENDE SOLUCIONAR 

 

São diversos os problemas que poderão ser solucionados com recurso a formação 

contínua: 

 Os de natureza organizacional do Agrupamento/Escola não agrupada; 

 As Fragilidades detetadas no âmbito do plano de ação estratégica de 

promoção da qualidade das aprendizagens;  

 Os do âmbito científico-didático de cada grupo de recrutamento; 

 Os resultantes de alterações de orientações curriculares; 

 Os desencadeados por opções conjunturais determinadas pela tutela; 

 Os que provêm da implementação das Tecnologias de Informação e 

Comunicação (TIC); 

 Os que resultam de alterações do conteúdo funcional da profissão 

docente; 

 Os que resultam dos novos programas e metas de aprendizagem. 

  Os relacionados com alterações do conteúdo funcional de psicólogos, 

coordenadores técnicos, assistentes técnicos e assistentes operacionais. 

INTERESSES E NECESSIDADES 

 

Os principais Interesses e Necessidades do Agrupamento são: 

 Interesses e necessidades de atingir uma maior eficácia nas diversas 

escolas do agrupamento, com formação centrada na escola e nos seus 

alunos, tornando-a mais atual, mais pertinente e mais realista. 

 Interesses e necessidades de melhorar o sucesso escolar. 

 Interesses e necessidades individuais para melhorar o desempenho 

profissional, traduzindo mais e melhor aprendizagem, ensino e educação. 

 Interesses e necessidades que visam a promoção de uma escola que 

ensina/orienta e aprende. 

 Interesses e necessidades que se direcionam ao contexto atual, adaptadas 

ao aluno e à comunidade escolar. 
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 Interesses e necessidades de acompanhar toda a evolução e exigências de 

uma época de inovação pedagógica, fomentando uma cultura de 

atualização, crescimento e eficácia.  

 Interesses e necessidades de proporcionar um crescimento pessoal e 

profissional de uma forma motivadora, ativa e atual. 

 Interesse e necessidade em proporcionar a formação de cidadãos livres, 

responsáveis e autónomos, capazes de lidarem com a diversidade escolar. 

 

 

AÇÕES PREVISTAS PARA PESSOAL DOCENTE (PD):  

 

 

 

 

PLANO DE AÇÃO ESTRATÉGICA DE PROMOÇÃO DA QUALIDADE DAS APRENDIZAGENS - 

2016/17 E 2017/18 

 

       Respondendo e indo de encontro ao desafio proposto por Despacho normativo n.º 

4-A/2016, cuja finalidade primordial na organização do ano letivo é regulada pelo 

presente despacho, enaltecendo a disponibilização das melhores condições de 

aprendizagem aos alunos, contribuindo assim para atingir os objetivos e as metas 

definidos no Programa do XXI Governo Constitucional, nomeadamente a promoção do 

Sucesso Educativo de todos os alunos ao longo dos 12 anos de escolaridade. Todo o 

sistema educativo português e sua intervenção nas escolas e sua organização 

pretende fornecer respostas educativas, assim o presente Despacho, pretende ser um 

instrumento de reforço e consolidação da autonomia pedagógica das escolas e dos 

professores, incentivando-os, por isso, a adotar medidas diferenciadoras que permitam 

melhorar as dinâmicas de trabalho colaborativo, a reflexão sobre as práticas docentes 

e a equacionar respostas educativas centradas nas efetivas dificuldades e 

potencialidades dos alunos, valorizando soluções didáticas e pedagógicas. 
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      O Plano de Ação Estratégica, enquanto instrumento de governação pedagógica da 

escola, a desenvolver no quadro de um Programa Nacional para a Promoção do 

Sucesso Educativo, criado através de Resolução de Conselho de Ministros, em 

resposta a uma emergência nacional de combate às taxas de insucesso e abandono 

escolares, é sem dúvida um caminho e orientação a percorrer, indo de encontro à 

inicial formação/aprendizagem das crianças e jovens, individualizando e valorizando 

percursos e capacidades educativos.  

       A Escola, enquanto organização, tem como missão primordial e responsabilidade 

institucional, combater e mobilizar os demais atores da comunidade educativa no 

combate e prevenção do Insucesso Educativo, promovendo um ensino de qualidade, 

que anule as barreiras de evolução educacional. Segundo José Verdasca “é preciso 

afirmar, e mais do que afirmar demonstrar, que a condição natural da escola é o 

sucesso, promovendo um ensino de qualidade para todos, num quadro de valorização 

da igualdade de oportunidades e do aumento da eficiência e qualidade da escola 

pública e que para tal é absolutamente necessário um compromisso social e a 

corresponsabilização alargada da comunidade educativa na criação de dinâmicas 

locais de intervenção, pensadas e definidas localmente a partir do conhecimento 

produzido pelas escolas, da sua própria capacitação para uma intervenção ajustada 

aos contextos locais e às necessidades específicas das suas populações-alvo”.  

       Tendo em conta as fragilidades do Agrupamento, fatores extrínsecos à escola, 

capacidade de ação interna e externa a escola, assim como metas e objetivos a atingir, 

o Agrupamento de Escolas, em colaboração com os demais intervenientes e parceiros 

educativos, colocará em ação todo o seu conhecimento sobre metodologia e didática, 

técnicas de pedagogia diferenciada, recorrendo ao importante contributo da formação 

contínua em contexto escolar, direcionada e focada em abordagens e competências 

alternativas de ensino e aprendizagem, alargando o horizonte de ação no âmbito da 

Formação e excelência, nunca esquecendo o desenvolvimento intelectual, social e 

emocional da criança. 
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AÇÕES PREVISTAS PARA O PESSOAL DOCENTE (PD) 

2016/2017 e 2017/18 

 

MONITORIZAÇÃO ANUAL DO PLANO DE FORMAÇÃO 

ANO LETIVO DE 2016/17 

 

APLICAÇÃO DE UM PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL EM SAÚDE, 1º CEB E 

ESCOLAR-ENSINO PRÉ- ESCOLAR. 

 

Designação da Ação de Formação  

FORMAÇÂO NO ÂMBITO DO PPES 

 

PASSE – “Promoção de alimentação saudável em saúde escolar”  1º CEB 

Problema: Problema identificado: Necessidade de promoção de 

atitudes/comportamentos/hábitos alimentares 

saudáveis. 

Objetivos: Objetivos considerados essenciais: Promover a aquisição 

de conhecimentos para uma alimentação saudável; 

Adotar hábitos para uma alimentação saudável.  

Conteúdos: Conteúdos considerados essenciais: Alimentação 

saudável; Higiene e saúde… 

Modalidade: Oficina de Formação 

Carga horária: 17:30horas presenciais (caráter teórico) e 17:30horas 

de trabalho autónomo (a desenvolver na sala de aula) 

 

Proposta de período de realização: Início do ano letivo 

2017 até final de ano. 
 

Destinatários: Grupos de recrutamento ou categoria (e nº de 

formandos): Grupo 110 (especial 3º ano de 

escolaridade); número de Formandos: 25 formandos. 

Calendarização: Proposta de período de realização: De setembro a junho 
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Formadores:  Formadores da BFI, BFE ou outros 

Monitorização: Sessões presenciais e trabalho gradual a realizarem em 

“campo”. 

Avaliação: Produto atingido, relatório e projeto. 

Observações: Parceria entre o Centro de saúde de Felgueiras e Centro 

de Formação Sousa Nascente. 

 

Designação da Ação de Formação  

FORMAÇÂO NO ÂMBITO DO PPES 

PASSEZINHO – “Promoção de alimentação saudável em saúde escolar”   Pré-

escolar 

Problema: Necessidade de promoção de 

atitudes/comportamentos/hábitos alimentares saudáveis. 

Objetivos: Promover a aquisição de conhecimentos para uma 

alimentação saudável; Adotar hábitos para uma alimentação 

saudável; Contribuir para que exista um ambiente promotor 

da saúde, em especial no que se refere à alimentação; 

Adquirir competências no âmbito do Projeto PASSEzinho. 

Conteúdos: a)Educação Alimentar; b) Saúde mental; c) Análise e Reflexão 

dos materiais ludo pedagógicos desenvolvidos em contexto 

sala de aula. d) Implementação do projeto e sua avaliação. 

I- Sessões Presenciais 1. Apresentação de formandos e 

formadora; clarificação de conteúdos, efeitos esperados, 

metodologia e critérios de avaliação dos formandos 2. 

Apresentação de manual de alimentação saudável em saúde 

escolar – Ensino Pré-escolar e dos assuntos a desenvolver em 

sessões ludo pedagógicas sobre as quatro temáticas 

seguintes:  a. Educação alimentar; b. Saúde mental;  3. 

Exemplificação do desenvolvimento de uma das atividades 

ludo pedagógicas a desenvolver em contexto de sala de aula; 

4. Apresentação e análise de material ludo pedagógicos,  

complementares às sessões desenvolvidas em contexto de 



 

 

PLANO BIANUAL DE FORMAÇÃO 2016/2017 E 2017/18 Página 9 de 29 

 

sala de aula. 5. Planificação de atividades ludo pedagógicas 

(trabalho de grupo).  6. Apresentação dos trabalhos e reflexão 

crítica sobre os trabalhos. 7. Análise de projetos 

desenvolvidos no concelho da Maia. 8. Apresentação e 

comentário de instrumentos de avaliação a utilizar. II- 

Trabalho Autónomo – Não presencial;   9. Elaboração de 

projeto de turma individualizado (com cronograma das 

sessões e atividades complementares) e planeamento de 

possíveis visitas aos formandos 10. Implementação do 

projeto; 11. Reflexão sobre o processo e os produtos obtidos. 

III- Sessões Presenciais; 12. Apresentação e discussão dos 

resultados da implementação dos projetos; 13. Avaliação da 

ação. 

Modalidade: OFICINA DE FORMAÇÃO – 35 HORAS 

Carga horária: 17:30horas presenciais (caráter teórico) e 17:30horas de 

trabalho autónomo (a desenvolver na sala de aula) 

Destinatários: Grupo 100 (pré-escolar); número de Formandos: 15 

formandos. 

Calendarização: Proposta de período de realização: Início do ano letivo 2017 

até final de ano. 

Formadores: Formadores da BFI, BFE ou outros  

Monitorização: Sessões presenciais e trabalho gradual a realizarem em 

“campo”. 

Avaliação: Relatório e trabalho realizado no projeto. 

Observações: Parceria com Centro de saúde de Felgueiras e Centro de 

Formação Sousa Nascente. 

 

Designação da Ação de Formação  

FORMAÇÂO NO ÂMBITO DO PPES 

 

PRESSE – (Programa Regional de Educação Sexual em Saúde Escolar) 

Problema: Problema identificado: Necessidades de formação no âmbito 
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da Educação Sexual. 

Objetivos: Objetivos considerados essenciais: Divulgar o PPES. 

Obter Formação no âmbito da Educação Sexual em contexto 

escolar. 

Conteúdos: Conteúdos considerados essenciais: Apresentação  

Pré-avaliação  

1. Presse 

2. Sexualidade humana 

3. Saúde sexual e reprodutiva 

4. Expressões da sexualidade e diversidade 

5. Relações interpessoais. 

6. Educação sexual em meio escolar 

Modalidade: Proposta de modalidade de formação a adotar: Curso de 

Formação - 25 horas 

Carga horária: 25 Horas presenciais. 

Destinatários: Todos os grupos disciplinares; 25 Formandos 

Calendarização: maio/julho de 2018 

Formadores: Docente do AEF, Coordenadora do PPES: Anunciação Rocha. 

Monitorização: Sessões presenciais, trabalho realizado gradualmente... 

Avaliação: Sessões presenciais, trabalho escuta e relatório. 

Observações: Parceria com o Centro de saúde de Felgueiras e colaboração 

das enfermeiras: Conceição Sil; Graciosa Ribeiro e Vera 

Correia. Colaboração da Psicóloga Zaida Silva. 

 

Designação da Ação de Formação 

III Fórum Pedagógico: Estratégias para a cooperação Pedagógica no AEF 

Problema: Problema identificado: Necessidade de promover a troca de 

boas práticas educativas em contexto escolar. 

Objetivos: Objetivos considerados essenciais: Adquirir 

competências/estratégias de ação promotoras do sucesso 

escolar; Aquisição de formação atualizada e contextualizada… 

Conteúdos: Conteúdos considerados essenciais: Plano de Ação Estratégico 

do AEF (PAE); Promoção do Sucesso em Contexto Escolar e 
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Todos somos professores de Português. 

Modalidade: Proposta de modalidade de formação a adotar: ação de 

formação de curta duração: 4 horas. 

Carga horária: Nº de horas presenciais - 4 horas. 

Destinatários: Toda a comunidade escolar, em especial Pessoal Docente PD e 

Pessoal Não Docente PND. 

Calendarização: Proposta de período de realização: 1ºsemana de junho. 

Formadores: Formadores Externos – Dr José Verdasca e Drª Sónia 

Rodrigues.  

Monitorização: Sessões presenciais, seleção de “convidados experts”… 

Avaliação: Intervenção direta e relatório. 

Observações: Centro de Formação Sousa nascente. 

 

FORMAÇÃO ACD “AÇÕES DE FORMAÇÃO DE CURTA DURAÇÃO”- 

2017/2018 

AÇÕ0ES DE FORMAÇÃO DE CURTA DURAÇÃO “WORKSHOP” 

ACD-Ações de curta 

duração 

FORMADOR(a) Público-alvo DURAÇÃO Calendarização 

Projetos de parceria 

europeia - O 

eTwinning na sala 

de aula 

(disseminação do 

PDW – “Inclusion 

through Cultural 

Education”, Munique 

2017) 

 

 

Anunciação 

Rocha 

Docentes de 

qualquer 

nível de 

ensino, com 

domínio 

básico das TIC 

3 h  

Setembro/ 

Outubro 

 

Mediação de 

conflitos em 

contexto escolar 

 

Elisabete 

Pinto da 

Costa  

 

Todos os 

docentes 

3 h  

 

Janeiro/ 

fevereiro 
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AÇÕES DE FORMAÇÃO PROPOSTAS NO ÂMBITO DO PLANO DE AÇÃO ESTRATÉGICA 

(PAE) – 2017/2018 

      O Plano de Ação Estratégica, enquanto instrumento de governação pedagógica 

da escola, a desenvolver no quadro de um Programa Nacional para a Promoção 

do Sucesso Educativo, criado através de Resolução de Conselho de Ministros, em 

resposta a uma emergência nacional de combate às taxas de insucesso e 

abandono escolares, é sem dúvida um caminho e orientação a percorrer, indo de 

encontro à inicial formação/aprendizagem das crianças e jovens, individualizando 

e valorizando percursos e capacidades educativos.  

       A Escola, enquanto organização, tem como missão primordial e 

responsabilidade institucional, combater e mobilizar os demais atores da 

comunidade educativa no combate e prevenção do Insucesso Educativo, 

promovendo um ensino de qualidade, que anule as barreiras de evolução 

educacional. Segundo José Verdasca “é preciso afirmar, e mais do que afirmar 

demonstrar, que a condição natural da escola é o sucesso, promovendo um 

ensino de qualidade para todos, num quadro de valorização da igualdade de 

oportunidades e do aumento da eficiência e qualidade da escola pública e que 

para tal é absolutamente necessário um compromisso social e a 

corresponsabilização alargada da comunidade educativa na criação de dinâmicas 

locais de intervenção, pensadas e definidas localmente a partir do conhecimento 

produzido pelas escolas, da sua própria capacitação para uma intervenção 

ajustada aos contextos locais e às necessidades específicas das suas populações-

alvo”.  

 

DESIGNAÇÃO  DAS  AÇÕES CONTEMPLADAS 

 

      Após a deteção das fragilidades detetadas nos diversos Agrupamentos, 

procedeu-se a uma seleção de ações contempladas nas medidas de ação para 

assim existir uma intervenção mais eficaz no combate do Insucesso Escolar. 

Neste sentido e tendo em conta as fragilidades e medidas de ação do nosso 

Agrupamento, apresentam-se as seguintes ações que farão parte integrante do 

nosso Plano de Ação Estratégica, cuja natureza é Bianual – 2017/2018. 

   

DIDÁTICA DA MATEMÁTICA: Estratégias de motivação para a melhoria da 
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qualidade das aprendizagens Matemáticas – 2º E 3º CICLOS E ENSINO 

SECUNDÁRIO  

  Problema identificado: Necessidade de promover a troca de 

boas práticas educativas em contexto escolar; Necessidade de 

aquisição de formação específica,;… 

Objetivos: Objetivos: Aumentar o sucesso académico; Melhorar os 

resultados escolares; aquisição de estratégias de ação 

promotoras de mais sucesso escolar. 

Conteúdos: Conteúdos considerados essenciais:  

Modalidade: Oficina de formação. 

Carga horária:  25 horas presenciais mais 25 horas de trabalho autonomo. 

Destinatários: GRUPO 230 E 500 (13 formandos do AEF) 

Calendarização: 10-10-2017 fim 20-02-2018 

Formadores: Formadores Externos – RAÚL APARÍCIO 

Monitorização: A confirmar 

Avaliação: A confirmar 

Observações: Centro de Formação Sousa nascente e DGE 

 

 

UMA EXPLORAÇÃO DIDÁTICA DAS METAS CURRICULARES DE MATEMÁTICA PARA 

O 1º CICLO DO ENSINO BÁSICO. 

Problema: Problema identificado: Necessidade de promover a troca de 

boas práticas educativas em contexto escolar. Necessidade de 

formação específica. Implementação das metas curriculares de 

Matemática  

Objetivos: Objetivos: - Aumentar o sucesso académico. - Melhorar os 

resultados. - Realizar trabalho colaborativo entre todos os 

elementos da comunidade educativa visando integrar saberes, 

atividades e projetos, dando sentido às aprendizagens.  

  Adquirir novas competências/estratégias de ação promotoras 

do sucesso escolar; Aquisição de formação atualizada e 

contextualizada; … 

Conteúdos: Conteúdos considerados essenciais: Conteúdos: Metas 
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curriculares de Matemática para o 1.º Ciclo 

Modalidade: Oficina de formação Modalidade: Oficina de formação Carga 

horária: 25 horas presenciais e 25 horas não presenciais Ciclo.  

Carga horária: 25 horas presenciais mais 25 horas de trabalho autónomo. 

Destinatários: Grupo 110- (14 formandos do AEF) 

Calendarização: Calendarização: Início: 23-01-2018 

Formadores: Formadores Externos – Olga Seabra  

Monitorização: Monitorização: N.º de docentes que frequentaram com 

sucesso. Inquéritos de satisfação e de cumprimento de 

objetivos. Pautas. Avaliação: Cumprimento das metas do Plano 

de Ação Estratégica para o 1.º Ciclo. 

Observações: Centro de Formação Sousa nascente e DGE 

 

 

MATEMÁTICA E SUCESSO ESCOLAR: CURRÍCULO,PROGRAMA E APRENDIZAGEM. 

Problema: Implementação das metas curriculares de Matemática  

Objetivos: Metas curriculares de Matemática para o Ensino Básico 

Conteúdos: Objetivos: - Aumentar o sucesso académico. - Melhorar os 

resultados. - Realizar trabalho colaborativo entre todos os 

elementos da comunidade educativa visando integrar saberes, 

atividades e projetos, dando sentido às aprendizagens. 

Modalidade: Oficina de Formação 

Carga horária:  25 horas presenciais mais 25 horas de trabalho autónomo. 

Destinatários: GRUPO 230 E 500 (12 formandos AEF) 

Calendarização: Início: 30-01-2018 

Formadores: Formadores Externos – Cristina Maria de Almeida Mariz 

 Azevedo Sousa 

Monitorização N.º de docentes que frequentaram com sucesso.  

Avaliação: Inquéritos de satisfação e de cumprimento de objetivos aos 

formadores e formandos. Pautas. 

Observações: Centro de Formação Sousa nascente e DGE 

 

FLEXIBILIZAÇÃO E INTEGRAÇÃO CURRICULAR 
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Problema: Problema identificado: Necessidade de promover a troca de 

boas práticas educativas em contexto escolar; Necessidade de 

aquisição de formação específica; As sociedades atuais 

debatem-se com questões como a imprevisibilidade do futuro e 

a sustentabilidade dos atuais padrões de desenvolvimento 

económico e social. 

Objetivos: Objetivos considerados essenciais: Aumentar o sucesso 

académico; Melhorar os resultados escolares; aquisição de 

estratégias de ação promotoras de mais sucesso escolar. 

Conteúdos considerados essenciais: Conhecer as novas 

medidas de política educativa, ao nível do currículo nacional; - 

Identificar os princípios orientadores para as práticas 

integradas de gestão flexível do currículo; - Compreender os 

fundamentos e metodologias associadas à aprendizagem 

baseada em projetos; - Abordar os conteúdos da área do saber 

com base em situações e problemas; - Contribuir para criar 

dinâmicas de trabalho colaborativo nas unidades 

organizacionais que favoreçam a gestão flexível do currículo, 

integrando práticas de ensino/aprendizagem centradas no 

aluno; - Conceber, concretizar (em espaços de aprendizagem, 

nomeadamente na sala de aula), avaliar e reformular projetos 

de natureza disciplinar, multidisciplinar, interdisciplinar e 

transdisciplinar, tendo em conta a diversidade dos alunos e 

seus contextos, as áreas do saber e os recursos existentes. 

Conteúdos: Medidas de política educativa, ao nível do currículo nacional; 

Modalidade: Oficina de formação. 

Carga horária:  25 horas presenciais mais 25 horas de trabalho autónomo. 

Destinatários: Todos os docentes (2 formandos do AEF) 

Calendarização: 04-09-2017 FIM 19-06-2018 

Formadores: Formadores Externos –  Formador da DGE 

Monitorização: A confirmar 

Avaliação: A confirmar 

Observações: Centro de Formação Sousa nascente e DGE 
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O REFERENCIAL DA EDUCAÇÃO PARA A SAÚDE 

Problema: Problema identificado: Necessidade de promover a troca de 

boas práticas educativas em contexto escolar; Necessidade de 

aquisição de formação específica; Desenvolvimento de 

cidadãos e sociedades saudáveis.  

Objetivos: Objetivos considerados essenciais: Conteúdos: Objetivos: Dotar 

as crianças e os jovens de conhecimentos, atitudes e valores 

que os ajudem a fazer opções e a tomar decisões adequadas à 

sua saúde e ao seu bem estar físico, social e mental, bem 

como a saúde dos que os rodeiam, conferindo-lhes assim um 

papel interventivo.  

Conteúdos: Saúde Mental e Prevenção da Violência - Educação Alimentar e 

Atividade Física - Comportamentos Aditivos e Dependências - 

Afetos e Educação para a Sexualidade. 

Modalidade: Oficina de formação. 

Carga horária:  25 horas presenciais mais 25 horas de trabalho autónomo. 

Destinatários: Todos os docentes (2 Formandos da AEF) 

Calendarização: 4-09-2017 FIM 29-06-2018 

Formadores: Formadores Externos – Formador da DGE 

Observações: Centro de Formação Sousa nascente e DGE 

 

PARA O DESENVOLVIMENTO DE UMA ESCOLA INCLUSIVA 

Problema: A discriminação como fator de risco; Necessidade de 

integração/inclusão; - Os efeitos da exclusão na criança, no 

jovem, no adulto e na Sociedade. 

Objetivos: Explorar o conceito de uma Escola para todos.  

Reconhecer a diversidade de alunos e famílias envolvidos na 

escola. 

Conteúdos: O conceito de Escola inclusiva e integradora.  

- Afetos, emoções, memórias e motivação na aprendizagem.  

- Relações interpessoais. - A especificidade da Educação 

especial (alunos com NEE): a legislação em vigor e as suas 

implicações. - Apresentação de estudos de caso numa 
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perspetiva integradora e de valorização da “diferença”. 

Modalidade: Curso de formação. 

Carga horária:  25 horas presenciais. 

Destinatários: Todos os docentes (2 formandos da AEF) 

Calendarização: 4-09-2017 FIM 29-06-2018 

Formadores: Formadores Externos – Dr.ª Manuela Kellen e Dr.ª Conceição  

Madureira  

Monitorização: N.º de docentes que frequentaram com sucesso.   

Avaliação: Inquéritos de satisfação, relatório. Cumprimento. 

Observações: Centro de Formação Sousa nascente e DGE 

 

 

GERIR O CURRÍCULO NA EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR: PLANEAMENTO E AVALIAÇÃO NA 

PERSPETIVA DAS OCEPE 2016 

Problema: Mudanças no Currículo da Educação Pré-escolar.:  

Objetivos: Objetivos: Gerir o Currículo na Educação Pré-escolar 

Conteúdos: Conteúdos: Planeamento e avaliação na perspetiva das OCEPE 

2016O.  

Modalidade: Oficina de formação. 

Carga horária:  25 horas presenciais mais 25 horas de trabalho autónomo. 

Destinatários: Docentes do Pré-escolar (2 formandos da AEF) 

Calendarização:  4-09-2017 fim 29-06-2018 

Formadores: Formadores Externos – A confirmar 

Monitorização: A confirmar 

Avaliação: Inquéritos de satisfação. Cumprimento. 

Observações: Centro de Formação Sousa nascente e DGE 

 

ATIVIDADES EXPERIMENTAIS DA DISCIPLINA DE FÍSICA: METAS CURRÍCULARES DO 

11º ANO 

Problema: Práticas experimentais na sala de aula  

Objetivos: Objetivos considerados essenciais: Aumentar o sucesso 

Objetivos: - Aumentar o sucesso académico. - Melhorar os 

resultados da avaliação interna e externa. - Realizar trabalho 
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colaborativo entre todos os elementos da comunidade 

educativa visando integrar saberes, atividades e projetos, 

dando sentido às aprendizagens; Melhorar os resultados 

escolares; aquisição de estratégias de ação promotoras de 

mais sucesso escolar. 

Conteúdos: Conteúdos: Atividades experimentais  

Modalidade: Círculo de Estudos 

Carga horária: 20 horas presenciais e 10 horas não presenciais 

Destinatários: GRUPO 510 (4 formando do AEF) 

Calendarização: 2.º Período 

Formadores: Formadores Externos – Albino Rafael Mesquita Pinto 

Monitorização: N.º de docentes que frequentaram com sucesso. Inquéritos de 

satisfação e de cumprimento de objetivos aos formadores e 

formandos. 

Avaliação: Aumento do sucesso no 11.º ano na disciplina de Físico-

Química nas avaliações interna e externa. 

Observações: Centro de Formação Sousa nascente e DGE 

 

AÇÕES CONTEMPLADAS DIRECIONADAS AS TODOS OS AGRUPAMENTOS  

MATEMÁTICA 1.º/2ºANOS (ACD)  

Problema: Problema identificado: Necessidade de promover a troca de 

boas práticas educativas em contexto escolar; Necessidade de 

aquisição de formação específica,… 

Objetivos: Objetivos considerados essenciais: Aumentar o sucesso 

académico; Melhorar os resultados escolares; aquisição de 

estratégias de ação promotoras de mais sucesso escolar. 

Conteúdos: Conteúdos considerados essenciais:  

Modalidade: Oficina de formação. 

Carga horária:  25 horas presenciais mais 25 horas de trabalho autónomo. 

Destinatários: Todos os docentes (2 formandos por Agrupamento) 

Calendarização: A verificar 

Formadores: Formadores Externos – DGE – PNPSE 

Monitorização: A confirmar 
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Avaliação: A confirmar 

Observações: Centro de Formação Sousa nascente e DGE 

 

CIÊNCIAS EXPERIMENTAIS (ACD)  

Problema: Problema identificado: Necessidade de promover a troca de 

boas práticas educativas em contexto escolar; Necessidade de 

aquisição de formação específica. 

Objetivos: Objetivos considerados essenciais: Aumentar o sucesso 

académico; Melhorar os resultados escolares; aquisição de 

estratégias de ação promotoras de mais sucesso escolar. 

Conteúdos: Conteúdos considerados essenciais:  

Modalidade: Curso (1 turma) 

Carga horária:  A confirmar 

Destinatários: Todos os Agrupamentos (2 por Agrupamento) 

Calendarização: A confirmar 

Formadores: Formadores Externos – Formador DGE – PNPSE 

Monitorização: A confirmar 

Avaliação: A confirmar 

Observações: Centro de Formação Sousa nascente e DGE 

 

PORTUGUÊS/LEITURA E ESCRITA 1º /2º ANOS (ACD) 

Problema: Problema identificado: Necessidade de promover a troca de 

boas práticas educativas em contexto escolar; Necessidade de 

aquisição de formação específica;… 

Objetivos: Objetivos considerados essenciais: Aumentar o sucesso 

académico; Melhorar os resultados escolares; aquisição de 

estratégias de ação promotoras de mais sucesso escolar. 

Conteúdos: A confirmar 

Modalidade: Curso 

Carga horária:  A confirmar 

Destinatários: Grupo 110 (2 por Agrupamento) 

Calendarização: A confirmar 

Formadores: Formadores Externos – Formador DGE – PNPSE 
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Monitorização: A confirmar 

Avaliação: A confirmar 

Observações: Centro de Formação Sousa nascente e DGE 

 

ESTRATÉGIAS PARA A PROMOÇÃO DE COMPETÊNCIAS DA ORALIDADE 

Problema: A Oralidade nas línguas 

Objetivos: Aumentar o sucesso académico. - Melhorar os resultados. - 

Realizar trabalho colaborativo entre todos os elementos da 

comunidade educativa visando integrar saberes, atividades e 

projetos, dando sentido às aprendizagens. 

Conteúdos: Oralidade 

Modalidade: Oficina de Formação 

Carga horária:  15 horas presenciais mais 15 horas de trabalho autónomo. 

Destinatários: GRUPO 110,200,230 e 300 (20 formandos AEF) 

Calendarização: 26-09-2017 fim 05-12-2017 

Formadores: Formador Externo: Maria Isabel Pacheco Machado 

Monitorização N.º de docentes que frequentaram com sucesso.  

Avaliação: Inquéritos de satisfação e de cumprimento de objetivos aos 

formadores e formandos. Pautas. 

Observações: Centro de Formação Sousa nascente e DGE 

 

O NOVO PROGRAMA DE PORTUGUÊS DO ENSINO SECUNDÁRIO: ARTICULAÇÃO 

ENTRE DOMINIOS E PERSPETIVAS DE CONCRETIZAÇÃO EM CONTEXTO DE SALA DE 

AULA (10º ANO) 

Problema: A Oralidade nas línguas 

Objetivos: Aumentar o sucesso académico. - Melhorar os resultados. - 

Realizar trabalho colaborativo entre todos os elementos da 

comunidade educativa visando integrar saberes, atividades e 

projetos, dando sentido às aprendizagens. 

Conteúdos: Oralidade 

Modalidade: Oficina de Formação 

Carga horária:  15 horas presenciais mais 15 horas de trabalho autónomo. 

Destinatários: GRUPO 300 (10 formandos AEF) 
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Calendarização: 22-01-2018 fim 07-05-2018 

Formadores: Formador Externo: José Eugénio Silveira  

Rosa Manuela Mota Guimarães 

Monitorização N.º de docentes que frequentaram com sucesso.  

Avaliação: Inquéritos de satisfação e de cumprimento de objetivos aos 

formadores e formandos. Pautas. 

Observações: Centro de Formação Sousa nascente e DGE 

 

NOVAS METODOLOGIAS NO ENSINO DO PORTUGUÊS POR COMPETÊNCIAS: 3º 

CICLO DO ENSINO BÁSICO  E ENSINO SECUNDÁRIO. 

Problema: A Oralidade e a escrita no ensino do Português. 

Objetivos: Aumentar o sucesso académico. - Melhorar os resultados. - 

Realizar trabalho colaborativo entre todos os elementos da 

comunidade educativa visando integrar saberes, atividades e 

projetos, dando sentido às aprendizagens. 

Conteúdos: Oralidade 

Modalidade: Oficina de Formação 

Carga horária:  15 horas presenciais mais 15 horas de trabalho autónomo. 

Destinatários: GRUPO 300 (4 formandos AEF) 

Calendarização: 28-09-2017 fim 07-12-2017 

Formadores: Formador Externo: Formadores FLEUP Sónia Rodrigues 

Monitorização N.º de docentes que frequentaram com sucesso.  

Avaliação: Inquéritos de satisfação e de cumprimento de objetivos aos 

formadores e formandos. Pautas. 

Observações: Centro de Formação Sousa nascente e DGE 

 

INGLÊS NO 2º CICLO DO ENSINO BÁSICO – DESENVOLVIMENTO E AVALIAÇÃO DA 

ORALIDADE E DA ESCRITA. 

Problema: A Oralidade nas línguas 

Objetivos: Aumentar o sucesso académico. - Melhorar os resultados. -  

Conteúdos: Oralidade 

Modalidade: Oficina de Formação 

Carga horária:  25 horas presenciais mais 25 horas de trabalho autónomo. 
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Destinatários: GRUPO 220 (4 formandos AEF) 

Calendarização: 28-09-2017 fim 07-12-2017 

Formadores: Formador Externo: ESE Bernardo Canha 

Monitorização N.º de docentes que frequentaram com sucesso.  

Avaliação: Inquéritos de satisfação e de cumprimento de objetivos aos 

formadores e formandos. Pautas. 

Observações: Centro de Formação Sousa nascente e DGE 

 

SER DIRETOR DE TURMA. CONTAR COM BIBLIOTECA ESCOLAR. 

Problema: Necessidade da formação específica 

Objetivos: Aumentar o sucesso académico. - Melhorar os resultados. - 

Realizar trabalho colaborativo entre todos os elementos da 

comunidade educativa visando integrar saberes, atividades e 

projetos, dando sentido às aprendizagens. 

Conteúdos:  

Modalidade: Oficina de Formação 

Carga horária: 13 horas presenciais mais 25 horas de trabalho autónomo (4 

sic. Mais 8 assinc.). 

Destinatários: Todos os docentes (2 formandos AEF) 

Calendarização: 25-01-2018 fim 10-05-2018 

Formadores: Formador Externo: DGE/RBE (CIBE Maria Artur), formadores de 

Idães. 

Monitorização N.º de docentes que frequentaram com sucesso.  

Avaliação: Inquéritos de satisfação e de cumprimento de objetivos aos 

formadores e formandos. Pautas. 

Observações: Centro de Formação Sousa nascente e DGE 

 

MOTIVAÇÃO E (IN)DISCIPLINA NA SALA DE AULA. 

Problema: A violência e a indisciplina no espaço escolar; 

Objetivos: Evitar situações de violência e de indisciplina no Agrupamento. 

- Reconhecer os principais tipos de violência e indisciplina. - 

Conhecer as características de agressores e das vítimas. - 

Analisar os motivos do aumento de violência nas escolas. - 
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Conhecer e analisar os modelos de estratégia de prevenção e 

intervenção em situações de violência e de indisciplina na 

escola. 

Conteúdos: Tipos de comportamentos: assertivo, manipulativo, agressivo e 

passivo; - Modelos de estratégia de prevenção e intervenção 

em situações de violência e de indisciplina na escola. - Causas 

e consequências da violência e da indisciplina. - Principais 

tipos de violência e indisciplina. - Características de agressores 

e das vítimas. 

Modalidade: Oficina de Formação 

Carga horária:  30 horas presenciais mais 10 horas de trabalho autónomo. 

Destinatários: Ensinos Básico e Secundário (8 formandos AEF) 

Calendarização: 24-01-2018 fim 16-05-2018 

Formadores: Formador Externo: Ana Paula Costa 

Adriana Sampaio 

Monitorização N.º de docentes que frequentaram com sucesso.  

Avaliação: Inquéritos de satisfação e de cumprimento de objetivos aos 

formadores e formandos. Pautas. 

Observações: Centro de Formação Sousa nascente e DGE 

 

PROMOVER COMPETÊNCIAS DE LITERACIA EMERGENTE NO JARDIM DE INFÂNCIA. 

Problema: Necessidade de formação específica; Aumentar recursos 

formativos. 

Objetivos: Conhecer didáticas e recursos; Aplicar conhecimentos 

adquiridos… 

Conteúdos: Conteúdos: Recursos pedagógicos novos. Inovação pedo 

pedagógica. 

Modalidade: Oficina de Formação  

Carga horária:  25 Horas mais 25 Horas 

Destinatários: Educadores de Infância (14 formandos do AEF) 

Calendarização: Início 26-09-2017 fim 05-12-2017 

Formadores: Formador externa – Joana Cruz 

Monitorização N.º de docentes que frequentaram com sucesso.  
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Avaliação:  Cumprimento das metas do Plano de Ação  

Observações: Centro de Formação Sousa nascente e DGE 

 

Novas metadologias do ensino do Português por competências: 3: ciclo do ensino 

básico e Secundário. 

Problema: Necessidade de formação específica; Aumentar recursos 

formativos. 

Objetivos: Conhecer didáticas e recursos; Aplicar conhecimentos 

adquiridos… 

Conteúdos: Conteúdos: Recursos pedagógicos novos. Inovação pedo 

pedagógica. 

Modalidade: Oficina de Formação  

Carga horária:  25 Horas mais 25 Horas 

Destinatários: Educadores de Infância (14 formandos do AEF) 

Calendarização: Início 28-09-2017 fim 07-12-2017 

Formadores: Formador externa – Joana Cruz 

Monitorização N.º de docentes que frequentaram com sucesso.  

Avaliação:  Cumprimento das metas do Plano de Ação  

Observações: Centro de Formação Sousa nascente e DGE 

 

O eTWINNING PARTILHADO POR TODOS 

Problema: Projetos eTwinning 

Objetivos: Conhecer, manusear e aplicar o eTwinning em projetos 

Conteúdos: Conteúdos: Recursos pedagógicos novos, ligados às novas 

tecnologias   

Modalidade: Curso de Formação  

Carga horária:  12 horas presenciais e 13 horas síncronas 

Destinatários: Educadores de Infância e Ensino Básico e Secundário (2 

formandos AEF) 

Calendarização: 09-05-2018 fim 04-07-2018 

Formadores: Formador Externo: Dr. Orlando Queirós  

Monitorização Pautas N.º de docentes que frequentaram com sucesso.  

Avaliação:  Estratégica e Cumprimento das metas do Plano de Ação  
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Observações: Centro de Formação Sousa nascente e DGE 

 

 

AÇÕES  PREVISTAS PARA:  PESSOAL NÃO DOCENTE (PND) – 2016/17 E 

2017/18 
 

 

Designação da Ação de Formação: Cooperação Escolar 

Problema: Problema identificado: Necessidade de mostrar a importância 

da cooperação em espaço escolar. 

Objetivos: Objetivos considerados essenciais: Promover práticas de 

interajuda no trabalho; mostrar que a união é a base de um 

resultado positivo em todas as tarefas… 

Conteúdos: Conteúdos considerados essenciais: Cooperação; União… 

Modalidade: Formação de Curta duração: 3horas. 

Carga horária: 3 Horas presenciais. 

Destinatários: PND – Pessoal não docente. 

Calendarização: Proposta de período de realização: Janeiro de 2018 

Formadores: Docente Manuela Simões e Psicóloga do AEF Zaida Silva. 

Monitorização: Sessão interativo e presença. 

Avaliação: Participação. 

Obervações: Centro de Formação Sousa Nascente e Autarquia Municipal. 

 

 

Problema: Problema identificado: Necessidade de mostrar a 

importância da cooperação em espaço escolar. 

Objetivos: Objetivos considerados essenciais: Promover práticas de 

interajuda no trabalho; mostrar que a união é a base de um 

resultado positivo em todas as tarefas… 

Conteúdos: Conteúdos considerados essenciais: Cooperação; União… 

Modalidade: Formação de Curta duração: 3horas. 

Carga horária: 3 Horas presenciais. 

Destinatários: PND – Pessoal não docente. 

Calendarização: Proposta de período de realização: Janeiro de 2018 
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Formadores: Docente Manuela Simões e Psicóloga do AEF Zaida Silva. 

Observações: Centro de Formação Sousa Nascente e Autarquia Municipal. 

 

 

Designação da Ação de Formação 

 Primeiros socorros – SOS 

Problema: Problema identificado: Necessidade de aquisição de 

conhecimentos básicos necessários em contexto escolar. 

Objetivos: Objetivos considerados essenciais: Abordar questões 

pertinentes ao nível de primeiros socorros 

Conteúdos: Conteúdos considerados essenciais: Ações de suporte básico 

de vida “paragem cardíaca”… 

Modalidade: Formação de Curta duração 

Carga horária: Nº de horas presenciais- 3horas. 

Destinatários: Grupos de recrutamento ou categoria (e nº de formandos): A 

definir 

Calendarização: Proposta de período de realização: junho de 2017 

Formadores: A definir 

Observações: Centro de Saúde e Bombeiros Voluntários de Felgueiras 
 

 

 

 

Observações:  

A formação proposta para o Pessoal não Docente (PND), será também integrada na 

elaboração do Plano da Câmara Municipal, assim no decorrer do ano letivo a escola 

será informada da monitorização do mesmo. 

Toda a implementação das ações propostas estará sujeita a mobilização dos 

recursos disponíveis, quer materiais quer humanos. Para este desiderato, tentar-

se-á aproveitar e potenciar as sinergias da própria Escola e do Centro de 

Formação. 
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PROCEDIMENTOS INTERNOS:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ação 

de Formação 

Objetivos Organizado

r Formador 

Público-

alvo 

Data 

Plataforma 

Moodle e Office 

365 

  (Outros 

Softwares…) 

 

Saber manipular o 

equipamento 

Informático com os 

computadores,  

Impressoras 

/Projetores. 

. 

António 

Afonso, 

 Rui 

Medeiros.  

 

 

 

 

Toda a 

comunidad

e educativa 

 

 

Início de cada 

ano letivo 

 

 

Plano de 

emergência 

 

Alertar, detetar e 

melhorar o plano de 

emergência. 

 

Direção   

 

Toda a 

comunidad

e educativa 

 

Sempre que 

exista 

necessidade 

 

 Fórum 

Pedagógico - 

Estratégias para 

a cooperação 

como ação 

pedagógica no AE 

Felgueiras 

Abordar várias 

temáticas emergentes 

e contextualizadas. 

-Plano de Ação 

Estratégica (PAE) 

-Plano Nacional de 

Promoção do Sucesso 

Escolar (PNPSE) 

Agrupament

o de Escolas 

de 

Felgueiras; 

Direção; 

Coordenado

ra da 

Formação; 

Convidados 

Especialista

s 

Toda a 

comunidad

e educativa 

Mês de junho 

de 2017 
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Procedimentos internos:    

 

Critérios para seleção dos formandos   

A seleção dos formandos para a frequência de ações de formação, acreditadas ou 

de curta duração, a realizar no Agrupamento de Escolas é dinamizadas e Analisada 

em conjunto com o Diretor, Coordenador da Formação e professores/técnicos 

especializados com competências e conhecimentos para o efeito. 

As prioridades são estabelecidas de acordo com a necessidade detetada, tendo no 

geral em atenção:   

Pessoal Docente: 1.ª Educador, professor ou técnico especializado a exercer 

funções e pertencente ao Agrupamento e que se enquadre no público‐ alvo a que 

a ação se destina e nos critérios específicos e/ou pré-requisitos indicados no 

descritivo da ação, caso estes existam; 2.ª Necessidade de formação específica 

para o exercício de cargos ou funções docentes no Agrupamento, tendo por base as 

propostas do diretor do Agrupamento, dos avaliadores/coordenadores de 

departamento e/ou o Plano Individual de Formação dos professores; 3.ª Ordem de 

entrada da inscrição na ação de formação. Se as vagas previstas para a ação de 

formação não forem preenchidas com educadores ou professores do Agrupamento, 

serão admitidos docentes profissionalizados de outras Escolas não pertencentes 

ao Agrupamento, que se enquadrem no público-alvo e critérios específicos/pré-

requisitos da formação. Neste caso, o critério de seleção terá por base a ordem de 

chegada da inscrição na ação de formação.  

Pessoal não docente: 1.ª Assistente operacional ou assistente técnico a exercer 

funções no Agrupamento e que se enquadre no público‐ alvo a que a ação se 

destina; 2.ª Necessidade de formação específica para o exercício de tarefas ou 

cargos desempenhados no Agrupamento; 3.ª Ordem de entrada da inscrição na 

ação de formação. Se as vagas previstas para a ação de formação não forem 

preenchidas com o pessoal não docente do Agrupamento, serão admitidos 

assistentes operacionais ou assistentes técnicos de outras Escolas não 

pertencentes ao Agrupamento, que se enquadrem no público-alvo da formação. 

Neste caso, o critério de seleção terá por base a ordem de chegada da inscrição na 

ação de formação.  
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PLANO BI-ANUAL DE FORMAÇÃO 2016/2018  

Formadores internos De acordo com o ponto 3 do artigo 7.º do Despacho 

Normativo 10A/2015, os formadores internos (tal como os formandos) têm direito 

a ficarem dispensados de cumprirem no estabelecimento a sua componente não 

letiva num número de horas nunca inferior ao da formação. 

 

Monitorização do Plano:    

A monitorização do Plano terá por base o número de ações realizadas, o número de 

formandos inscritos, a percentagem de formandos que concluíram as ações, os 

inquéritos de satisfação de formadores e formanos e o impacto da formação nas 

práticas.    

Avaliação do Plano:    

  

Todas as ações serão avaliadas pelos formandos, formadores e pelo Agrupamento, 

nos moldes definidos pelo Centro de Formação Sousa Nascente. O  Plano  de  

Formação terminará em 2018 e o seu grau de execução será  avaliado pelo 

Conselho Pedagógico  no  final  de  cada  ano  letivo.  Da avaliação podem resultar 

reajustes com vista a garantir o cumprimento dos objetivos preconizados no Plano. 

Os efeitos pretendidos com a Formação são:  

• Melhoria do desempenho profissional e da qualidade das aprendizagens;  

• Melhoria dos serviços prestados à comunidade educativa;  

• Progressão na carreira;  

• Avaliação do Desempenho Docente.   

 

 

 

Com o parecer favorável, por unanimidade, do Conselho Pedagógico, em reunião de 

8 de setembro de 2017   

 

 

 


