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1| Introdução  

 

O Plano Anual de Atividades constitui-se como o documento orientador da atividade 

escolar ao longo de um ano letivo. 

As atividades que nele se incluem visam “uma Escola de sucesso e para o 

sucesso”, que proporcione a construção de uma cultura de diálogo na Escola e desta com 

a comunidade, que enriqueça a cultura e os saberes escolares e que promova uma 

imagem de qualidade do Agrupamento junto da comunidade. A diversidade de estratégias 

delineadas pelos diversos intervenientes neste plano, foram pensadas de forma a 

permitirem ao público a que se destinam crescer, procurar saber, saber fazer, progredir 

como pessoa individual e coletiva. 

Este conjunto de atividades, pela sua variedade e riqueza, dão corpo a uma ideia 

central, a Escola não decorre apenas dentro da sala de aula. A aprendizagem, nas suas 

diversas vertentes, pode e deve ocorrer sob as mais variadas formas. 

Nesta perspetiva, e sendo obrigação das escolas construírem o seu Projeto 

Educativo, enquanto documento balizador da sua própria autonomia, enquadrada pelo 

regime jurídico estabelecido na legislação em vigor, o Plano Anual de Atividades definido 

como “documento de planeamento, elaborado e aprovado pelos órgãos de administração e 

gestão da Escola, que define, em função do Projeto Educativo, os objetivos, as formas de 

organização e de programação das atividades e que procede à identificação dos recursos 

envolvidos”, não pode circunscrever-se ao registo de um conjunto de tarefas a levar a cabo 

pela comunidade escolar, num espírito de voluntariado, mas sim a uma ação concertada, 

tendo como horizonte o cumprimento do Projeto Educativo. 

Assim, de acordo com o Projeto Educativo do Agrupamento, o Plano Anual de 

Atividades pretende ser aplicado segundo quatro eixos de intervenção: 

Eixo de Intervenção 1 – Apoio à melhoria das aprendizagens; 

Eixo de intervenção 2 – Prevenção do abandono, absentismo e indisciplina; 

Eixo de intervenção 3 – Relação Escola - Família - Comunidade e Parcerias Educativas; 

Eixo de intervenção 4 – Gestão e Organização do Agrupamento. 

Indo ao encontro do que está previsto na legislação, cada atividade contempla os 

recursos financeiros necessários à sua execução. No entanto, é importante referir que, no 

que concerne à realização das atividades previstas por cada Departamento Curricular, 

nomeadamente, as planificações anuais, por unidades, sequências didáticas, avaliação dos 

discentes, etc., apesar de, as mesmas não estarem descritas neste documento, já se 

encontram previstos, no orçamento geral do Agrupamento, os recursos financeiros 

necessários à sua execução. 

 

2| Calendarização das atividades 

De seguida, apresenta-se o plano com as atividades referentes ao ano letivo 

2022/2023. 

É importante referir que as mesmas se encontram distribuídas pelos respetivos 

períodos letivos e que no final se apresentam as atividades que são dinamizadas ao longo 

de todo o ano. 



Atividade Objetivos Específicos 
Projeto 

Educativo 
Estratégias Dinamizadores Público-alvo 

Calenda-
rização 

Recursos (Mat./Fin.) Avaliação 
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1º PERÍODO 

RECEÇÃO AOS 
ALUNOS E AOS 
ENCARREGADO
S DE 
EDUCAÇÃO 

-Promover a integração 
responsável dos alunos na 
comunidade educativa; 
-Contribuir para maior 
aproximação Escola – Meio; 
-Dar a conhecer algumas 
regras de funcionamento da 
escola; 
-Exprimir-se oralmente; 
-Participar em jogos diversos; 
-Pintar livremente; 
-Estimular atitudes e 
comportamentos de respeito 
pelo outro de responsabilidade 
e participação; 

-Promover o sucesso 

educativo dos alunos nas 

diversas componentes 

educativas. 

Eixos 
2 e 3 

-Receção aos alunos com 
apresentação das 
professoras; 
-Conversa entre aluno(s) e 
docente(s); 
-Regras de funcionamento da 
escola; 
-Trabalhos de pintura, recorte 
e desenho de expressão 
livre; 
-Jogos de expressão e 
educação física motora; 
-Apresentação dos novos 
alunos; 
-Conhecimento de toda a 
Escola. 

Docentes 
Titulares de 
Turma e 
Docentes do 
2/3º Ciclos, 
GAO, 
Interlocutora 
em matéria 
de 
absentismo e 
abandono 
escolar 

Alunos do 
Pré-escolar, 
1º, 2º e 3º 
Ciclo 

setembro 

Papel, 
fotocópias, 
agrafos, 
colas, 
pioneses, 
bostik, giz, 
apagador 

50€ 
Relatório/
Atas 

Distribuição de 
uma carta de 
apresentação da 
UCC Góis Vive a 
todos os 
encarregados de 
educação dos 
alunos 
matriculados no 
Agrupamento de 
Escola de Góis e 
restante 
comunidade 
educativa. 

- Realizar uma apresentação 
formal da UCC Góis Vive à 
comunidade educativa e 
apresentar as atividades 
programadas no âmbito da 
Saúde Escolar. 

- Manifestar disponibilidade 

para colaborar na satisfação 

das necessidades da 

comunidade escolar em 

termos de saúde. 

 
Ação de sensibilização 
e educação para a saúde 

Enf.º 
Alexandre 

Comunidade 
Educativa 

No dia da 
apresenta
ção no 
início do 
ano letivo 

  Relatório 
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ARTICULAÇÃO 
1ºCEB/2ºCEB 

- Promover competências 
sociais; 
- Promover o sucesso 
educativo dos alunos nas 
diversas componentes 
educativas; 
-Promover a articulação e 
sequencialização das 
aprendizagens. 

Eixos 
1 e 4 

-Reunião de articulação. 

Docentes do 
1º Ciclo, 
Docentes do 
5ºano 
(Português e 
Matemática) 
e Diretores 
de turma do 
5ºano 

Alunos do 4º 
e 5º ano 

setembro  
Papel, tinteiro, 
fotocópias 

5€ Atas 
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Organização do 
dossier de turma; 
Entrega das 
cadernetas aos 
alunos; 
 

Marcação e 
divulgação do dia 
e hora para 
receção dos 
Encarregados de 
Educação (EE); 
 

Eleição dos 
Representantes 
dos Encarregados 
de Educação; 
 

Eleição dos 
delegados e 
subdelegados de 
turma; 
 

Informação a 
alunos e 
Encarregados de 
Educação do PEA, 
RI e da legislação, 
nomeadamente da 
que respeita a 
avaliação, regime 
de faltas e regime 
disciplinar; 
 

Explicitar as 
condições de 
transição / 
aprovação de ano. 
Início da 
elaboração do 
PCT 

- Promover a integração 
responsável dos alunos na 
comunidade educativa. 
- Contribuir para uma maior 
aproximação da escola com o 
meio. 
- Dar a conhecer algumas 
regras de funcionamento da 
escola. 
- Desenvolver a expressão oral 
dos alunos. 
- Participar em jogos diversos. 
- Pintar livremente. 
- Estimular atitudes e 
comportamentos de respeito 
pelo outro, de responsabilidade 
e participação. 
- Promover o sucesso dos 
alunos em diversas 
componentes educativas. 

Eixos 
1,2,3 e 4 

Reuniões de CDT 
Reuniões com Enc. de Ed. 
Divulgação das regras de 
conduta e do funcionamento 
da escola, bem como os 
direitos e os deveres. 
Definição de critérios de 
atuação e respetivas 
consequências (por turma), 
em negociação com os 
alunos. 
Adequação do PCT de cada 
turma, nomeadamente, ao 
nível curricular, das 
necessidades da mesma e de 
cada um dos seus alunos.  

Coordenador
as de Ciclo 
 
DTs 

Alunos e EE Setembro 

Dossier 
Separadores 
Bolsas 
transparentes 
de plástico 
Canetas 
Lápis 
Borrachas 
Cadernetas 
dos Alunos 
Papel 
Fita cola 
Cola em stick 
Tesouras 
Agrafos 
Clips 
Envelopes A4, 
grandes, com 
fole. 
Envelopes A5 
 

29,25€ 
12,5€ 
25€ 
 
 
7€ 
7€ 
5€ 
250€ 
 
6€ 
2,75€ 
120€ 
6€ 
 

Nº de EE 
que 
participam 
nas 
reuniões. 
Atas 
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Divulgação dos 
resultados dos 
RIPA e dos 
REPA 

- Promover o sucesso dos 

alunos nas diversas 

componentes educativas. 

- Articular estratégias e 
procedimentos. 

Eixo 1 
Análise dos resultados das 
Provas de Aferição, nos 
diversos domínios. 

Secretariado 

de Exames  

 

DTs 

Comunidade 
escolar 

Setembro 
Papel, 
fotocópias 

25€ 

Nº de EE 
que 
participam 
nas 
reuniões. 
Atas 

Divulação dos 
critérios de 
avaliação, de 
acordo com os 
DL 54 e 55/2018, 
de 6 de julho. 

- Promover o sucesso dos 

alunos nas diversas 

componentes educativas. 

- Elaborar propostas para 

submeter ao conselho 

pedagógico. 

- Articular estratégias e 

procedimentos. 

Eixo 1 

Aferição de critérios de 

avaliação;  

Definição de estratégias;  

Planificação de atividades. 

Coordenador

as de Ciclo 

 

DTs 

Comunidade 
escolar 

Outubro 

Papel, 

fotocópias 

Computador 

Internet 

200€ 

Nº de EE 
que 
participam 
nas 
reuniões. 
Atas 

COMEMORAÇÕES 
DO DIA 
MUNDIAL DA 
MÚSICA 

- Criar o gosto pela música 
- Prevenir o abandono escolar 
no ensino básico; 
- Estimular atitudes e 
comportamentos de respeito 
pelo outro de responsabilidade 
e participação; 
- Aumentar competências 
comunicativas em contextos 
formais. 
- Envolver a comunidade 
escolar; 
- Conceber a escola como 
espaço educativo que estimula 
a participação da comunidade 
escolar nas diversas atividades; 
- Explora diversas técnicas de 
pintura e aplicar materiais 
expressivos diversos. 
- Fomentar a articulação entre 
diferentes disciplinas e a 
BE/CRE. 

Eixos 
1,2 e 3 

Exposições/ 
Filmes/Karaokes 
Pequenas apresentações 

- Prof. de Ed. 
Musical/ 
Música 

Comunidade 
escolar 

outubro 
Filmes, CDs 
Sistema de 
som/ imagem 

 Relatório 
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DIA MUNDIAL 
DA 
ALIMENTAÇÃO 

- Promover o sucesso educativo 
dos alunos nas diversas 
componentes educativas; 
- Sensibilizar para uma 
alimentação racional e equilibrada; 
- Criar hábitos orais de higiene; 
- Conhecer e aplicar normas de 
higiene alimentar; 
- Identificar diferentes tipos de 
alimentos; 
- Sensibilizar para a importância de 
uma alimentação correta; 
- Corrigir maus hábitos alimentares. 
- Promover nos alunos hábitos de 
uma alimentação saudável e 
alertar para os perigos de excesso 
e carências alimentares. 

Eixos 
1, 2 e 3 

-Apresentação de histórias, 
colorir desenhos, canções, 
jogos, diálogo com os alunos 
sobre hábitos alimentares 
saudáveis 

Docentes do 
1ºCiclo 

Comunidade 
Escolar 

14 de 
outubro 

Papel, 
fotocópias, 
tintas, 
cartolinas, 
agrafos, 
colas, bostik, 
papel de 
cenário 

60€ Relatório 

DIA MUNDIAL 
DA 
ALIMENTAÇÃO 

 
- Sensibilizar para a importância de 
uma alimentação racional e 
equilibrada; 
- Conhecer normas de higiene 
alimentar; 
- Consciencializar para a existência 
da obesidade infantil como uma 
doença e a sua relação com 
hábitos alimentares incorretos; 
- Sensibilizar para a fome no 
Mundo; 
- Conhecer a gastronomia 
tradicional (local, regional, nacional 
e internacional. 

Eixos 
1, 2 e 3 

- Exposição de trabalhos; 
- Visionamento de filmes e 
documentários; 
- Concursos; 
- Lanche com alimentos 
saudáveis. 

Professores 
do 
Departament
o 
 
 
Projeto Eco-
Escolas 
 
CCVnE 

Comunidade 
Escolar 

16 de 
outubro 

Material de 
desgaste para 
a divulgação 
das atividades 
(cartolinas, 
tintas, 
marcadores, 
papel de 
cenário, 
colas, pincéis) 
 
Produtos 
alimentares 

50 € Relatório 

HALLOWEN 

- Promover o sucesso 
educativo dos alunos nas 
diversas componentes 
educativas; 
-Promover competências 
sociais; 
- Vivenciar e reconhecer usos, 
costumes, tradições e valores 
populares de outras culturas; 
- Estimular atitudes e 
comportamentos de respeito 
pelo outro, de responsabilidade 
e participação. 

Eixos 
1, 2 e 3 

- Apresentação de histórias e 
trabalhos de expressão 
plástica; 
 

Docente 
grupo 120 

Comunidade 
Escolar 

Última 
semana 
de outubro 

Papel, 
fotocópias, 
cartolinas 

30€ Relatório 
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Preparar a recolha 

de elementos de 

avaliação 

intermédia; 

Recolher 

elementos de 

avaliação 

intermédia; 

Tratar os dados 

recolhidos e 

divulgá-los; 

Acompanhar as 

propostas de 

medidas de 

suporte à 

aprendizagem e 

inclusão (MSA). 

Preparar a reunião 
para o Conselho 
de Turma 
Intercalar; 

- Promover o sucesso dos 

alunos nas diversas 

componentes educativas. 

- Elaborar propostas para 

submeter ao conselho 

pedagógico. 

- Articular estratégias e 
procedimentos. 

Eixos 
1 2,3 e 4 

Aferição de critérios de 

avaliação;  

Definição de estratégias;  

Planificação de atividades. 

Diretores de 

Turma 

 

EMAEI 

Conselho de 

Turma 

 

Comunidade 
escolar 

Outubro/ 

Novembro 

Papel, tinteiro, 

fotocópias 

Computador 

Internet 

200€ Atas 

Convocar reunião, 

presencial, com os 

Encarregados de 

Educação dos 

alunos que 

apresentem uma 

situação escolar 

preocupante; 

- Promover o sucesso dos 

alunos nas diversas 

componentes educativas. 

- Articular estratégias e 

procedimentos. 

Eixos 
1 e 3 

Definição de estratégias;  

Planificação de atividades 

Diretores de 

Turma 

 

EMAEI 

Conselho de 

Turma 

 

Comunidade 

escolar 

Novembro 

Papel, tinteiro, 

fotocópias 

Computador 

Internet 

200€ 
 

Grelha de 
contactos 
com EE 
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Comemoração do 
“Dia dos Clubes 

e Projetos” 

- Conhecer a grande 
diversidade das atividades 
proporcionadas pelos vários 
Projetos e Clubes, 
apresentando algumas das 
atividades neles desenvolvidas; 
- Desenvolver competências de 
trabalho em equipa, 
responsabilidade e capacidade 
de liderança; 
-Desenvolver boas práticas 
ambientais; 
-Estimular o desenvolvimento 
da imaginação e da 
criatividade; 
- Promover a troca de 
experiências, a convivência e a 
competição salutares, cívicas e 
solidárias entre todos os 
envolvidos (elementos dos 
diversos Projetos e Clubes e 
elementos das equipas 
participantes). 

 
Eixos 
1, 2 e 3 
 

Peddypaper InterClubes e 
Projetos 

Docentes 
responsáveis 
e alunos 
inscritos nos 
diversos 
Clubes ou 
Projetos. 

Alunos do 2º 
e 3º Ciclos 

Novembro 
 

- Mesas; 
 
- Papel de 
cenário, 
cartolinas, 
Marcadores e 
materiais 
diversos; 
 
- Ecopontos 
 
- Material 
Desportivo. 

 

Relatório 
 
Registo 
fotográfico 



Atividade Objetivos Específicos 
Projeto 

Educativo 
Estratégias Dinamizadores Público-alvo 

Calenda-
rização 

Recursos (Mat./Fin.) Avaliação 

 

Plano Anual de Atividades 2021/22  |   10 
    

Visita de estudo 
ao Porto 

- Compreender a diversidade 
de correntes artísticas da arte 
contemporânea. 
- Desenvolver a capacidade de 
análise de uma obra de arte. 
- Desenvolver o sentido crítico 
e a criatividade através da arte. 
- Conhecer a Livraria Lello 
enquanto espaço de estórias 
com História. 
- Promover o contacto com os 
livros e o gosto pela leitura. 
- Promover o conhecimento 
sobre o Holocausto, no 
contexto da subida de Hitler ao 
poder e da II Guerra Mundial. 
- Preservar a memória das 
vítimas do Holocausto. 
- Refletir sobre as questões 
morais e éticas levantadas em 
torno do Holocausto. 
- Reconhecer o ressurgimento 
de movimentos radicais, 
extremistas e neofascistas 
como uma ameaça às 
democracias do Mundo 
Ocidental. 
- Sensibilizar para a 
necessidade de combater todas 
as formas de antissemitismo, 
xenofobia e racismo. 
- Promover o respeito pelos 
direitos humanos, em 
particular, dos grupos 
minoritários. 
- Promover uma cidadania 
responsável, num quadro de 
valores democráticos como os 
da liberdade, igualdade e 
fraternidade. 

Eixo 
1 e 2 

 
 

 

 

 

 

 

 

Divulgação, junto dos alunos 

do 9º ano, dos objetivos a 

atingir com esta visita 

 

 

 

 

 

 

 

Departament
o 
C.S.Humana
s – prof. 
Alberto 
Osório 

Alunos do 9º 
ano 

Novembro 
2022 

Autocarro 

Da 
respon
sabilid
ade 
dos 
alunos 
e 
Municí
pio 

Relatório 
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TORNEIO DE 
BADMINTON 

- Proporcionar aos alunos um 
conjunto de atividades 
extracurriculares, de 
complemento e enriquecimento 
curricular. 
- Dinamização da atividade 
interna do grupo de Educação 
Física. 
- Fomentar a prática da 
atividade física. 

- Sensibilizar os alunos para 

a importância da prática 

desportiva, como meio de 

prevenção e manutenção de 

um bom estado de saúde 

pública. 

Eixo 
2 

Torneio de Badminton – 
Singulares com separação de 
géneros Masculino e 
Femininos e também por 
ciclos. Competição do tipo 
eliminatório e por poules. 

- Grupo de 

Educação 

Física 

 

- Clube de 
Desporto 
Escolar 

Alunos do 2º 
e 3º Ciclos 

Novembro 

 
(hora do 

projeto 

“DE 

Escola 

Ativa”) 

 

 

- Cartazes 

- Fotocópias 

- Raquetes, 

volantes e 

redes 

- Certificados 

10€  Relatório 

DIA DE SÃO 
MARTINHO 

- Promover competências 
sociais; 
- Comemorar a data e conhecer 
a Lenda de S. Martinho; 
- Divulgar e promover a cultura 
popular; 
- Vivenciar e reconhecer usos, 
costumes, tradições e valores 
populares; 
- Estimular atitudes e 
comportamentos de respeito 
pelo outro, de responsabilidade 
e participação. 

Eixo 
1 e 3 

-Apresentação de histórias e 
lenda de S. Martinho, 
canções, colorir desenhos, 
jogos, magusto, realização de 
cartuchos, ensaio de 
canções. 

Docentes do 
1º Ciclo e 
EPE 

Comunidade 
Escolar 

11 
novembro 

 

Papel, 
fotocópias, 
cartolinas e 
castanhas 

110 € Relatório 
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DIA DE SÃO 
MARTINHO/ 
MAGUSTO 

- Promover o sucesso 
educativo. 
- Desenvolver o trabalho 
cooperativo/equipa. 
- Fomentar a articulação 
vertical entre níveis de ensino. 
- Promover competências 
sociais. 
- Comemorar a data e conhecer 
a Lenda de S. Martinho. 
- Divulgar e promover a cultura 
popular. 
- Vivenciar e reconhecer usos, 
costumes, tradições e valores 
populares. 
- Estimular atitudes e 
comportamentos de respeito 
pelo outro, de responsabilidade 
e participação. 

Eixos 
1 e 3 

Apresentação de histórias e 
Lenda de S. Martinho, 
canções, colorir desenhos, 
jogos, elaboração de 
cartuchos  
Danças de Roda 
Realização do Magusto 

Docentes da 
EPE de: 
Alvares 
Góis 
V. N. Ceira 
(e 1º CEB) 

Comunidade 
Escolar 

11 de 
novembro 

 

Papel, 
fotocópias 
 
Material de 
desperdício 

10 € Relatório 

DIA EUROPEU 
PARA A 
PROTEÇÃO DAS 
CRIANÇAS 
CONTRA A 
EXPLORAÇÃO E 
O ABUSO 
SEXUAL 

- Aumentar a consciência 
pública sobre o tema e sobre a 
importância de combater estes 
crimes, bem como facilitar a 
discussão aberta sobre a 
proteção de crianças. 
- Sensibilizar a comunidade 
para a exploração e abuso 
sexual de crianças, para a 
necessidade de prevenir e 
proteger as crianças contra 
este tipo de atos. 

Eixos 
1, 2 e 3 

Dinâmica lúdico-pedagógica, 
com recurso ao jogo 
simbólico, levando as 
crianças a reviver situações 
quotidianas, possibilitando a 
compreensão e identificação 
de situações de perigo (EPE 
e 1º CEB). 
Projeção de um PowerPoint, 
com BD que retrata situações 
de aproximações abusivas, 
para as quais se debaterá 
soluções de procura de 
ajuda. 

GAAF / 
CPCJ 

Alunos do 
AEG 
Comunidade 
escolar 

18 de 
novembro  
 
As 
atividades 
podem 
prolongar-
se em 
datas a 
definir 

Do GAAF  Relatório 
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DIA UNIVERSAL 
DOS DIREITOS 
DA CRIANÇA 

- Alertar e sensibilizar para os 
direitos das crianças de todo o 
mundo 
- Informar a comunidade sobre os 
direitos da criança e do jovem e 
sensibilizá-la para os apoiar 
sempre que estes conheçam 
especiais dificuldades. 
- Dar voz às crianças, para que 
estas reflitam sobre os seus 
direitos e expressem o seu apoio 
aos milhões de crianças que estão 
fora da escola, desprotegidas e 
desenraizadas. 
- Aumentar a consciência pública 
acerca da Convenção sobre os 
Direitos da Criança. 
- Aumentar a consciência das 
crianças e jovens sobre os seus 
direitos. 
Facilitar a integração plena das 
crianças e jovens no processo de 
desenvolvimento dos seus 
direitos. 

Eixos 
1, 2 e 3 

Descobrir e consciencializar 
para a existência e o 
significado dos direitos da 
criança. 
Pintura de imagens alusivas 
aos direitos das crianças. 
Escrever frases explicando 
“Qual o direito da criança que 
é mais significativo para ti!” 
Descobrir palavras 
relacionadas com os direitos 
da criança numa sopa de 
letras. 
Publicar algumas das frases 
mais significativas no jornal 
escolar “Passo a Passo” 

CPCJ 
Alunos do 
AEG 
Comunidade 

20 de 
novembro 
 
Ao longo 
do ano 

Fotocópias 
para a EPE e 
1º CEB; 
Formulário 
online na 
drive; 
Sopa de letras 
recorrendo ao 
Wordwal 

Da 
CPCJ 

Relatório 

Preparar a reunião 

para o Conselho 

de Turma de 

Avaliação; 

Presidir à reunião 

de Conselho de 

Turma de 

Avaliação; 

Verificar pautas e 

fichas de registo 

individual dos 

alunos. 

Acompanhar a 
aplicação das 
Medidas de 
Suporte à 
Aprendizagem 
elaboradas pelo 
C.T. 

- Promover o sucesso dos 

alunos nas diversas 

componentes educativas. 

- Elaborar propostas para 

submeter ao conselho 

pedagógico. 

- Articular estratégias e 
procedimentos. 

 

Aferição de critérios de 

avaliação;  

Definição de estratégias;  

Planificação de atividades 

Coordenador

as de Ciclo 

 

Diretores de 
Turma 

Conselho de 

Turma 

 

Comunidade 
escolar 

Dezembro 

Papel, tinteiro, 

fotocópias 

Computador 

Internet 

200€ 
 

Atas 
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Comemorações 
Natalícias 

- Criar o gosto pela música 
− Prevenir o abandono escolar 
no ensino básico; 
- Estimular atitudes e 
comportamentos de respeito 
pelo outro de responsabilidade 
e participação; 
- Aumentar competências 
comunicativas em contextos 
formais. 
- Envolver a comunidade 
escolar 
- Conceber a escola como 
espaço educativo que estimula 
a participação da comunidade 
escolar nas diversas atividades 

Eixos: 
1,2 e 3 

Pequenas apresentações 
(presenciais ou virtuais) 

- Prof. de Ed. 
Musical/ 
Música 

- 
Comunidade 
escolar em 
geral 

Dezembro 

Filmes, CDs 

Sistema de 

som/ 

imagem 

 Relatório 

DECORAÇÕES 
DE NATAL   

- Conceber a escola como 

espaço educativo que estimule 

a participação da comunidade 

escolar nas diversas atividades; 

-Promover o desenvolvimento 

pessoal e social dos alunos; 

- Participar em realizações 

artísticas que propiciem o 

desenvolvimento de atividades 

individuais, de grupo e de 

trabalho interdisciplinar; 

-Construir elementos 

decorativos e arranjos 

Natalícios, para decoração da 

Escola, para esta época festiva; 

- Aplicar o material tendo em 

conta as suas qualidades 

expressivas/ estéticas; 

- Reciclar/reutilizar materiais 
diversos. 

Eixos 
1, 2 e 3 

- Organização da atividade de 

investigação e pesquisa 

sobre o tema (Natal: 

tradições, decorações 

postais…); 

- Execução dos elementos 

decorativos: Mobiles, 

Arranjos Natalícios, Árvore de 

Natal, Presépio… 

- Colocação dos elementos 

decorativos na Escola; 

 

 

 

 

Docentes do 

Grupo de 

Artes 

(2º e 3º CEB) 

 

Comunidade 
Educativa 

Quadra 

Natalícia 

(novembro
/ 
dezembro) 

Papeis variados 
(metalizados, 
cartolinas de 

cores variadas, 
cartões…) 
Vegetação 

diversa 
Esponjas para 

arranjos 
naturais 
Velas 
Colas 

Tintas / Sprays 
Arame / Fio 

Canetas 
(prateadas, 

douradas, etc) 
CDs 

Madeira (MDF) 

200€ Relatório  

NATAL 

-Promover competências 
sociais. 
-Reconhecer o Natal como a 
festa do amor e fraternidade 
entre as pessoas; 

Eixo 
1 e 3  

- Apresentação de histórias, 
canções, poemas, realização 
de cartões de Boas-Festas e 
trabalhos de expressão 
plástica; 

Docentes do 
1ºCiclo, 

grupo 120, 
EPE e outros 

docentes 

Comunidade 
Escolar 

Último dia 
de aulas 

do 1º 
Período 

Cartolinas, 
Papel cenário, 

Tinta, 
Papel 

metalizado e 

100 € Relatório 
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-Promover a alegria, o convívio 
e a partilha; 
-Recordar as tradições de 
Natal; 
- Estimular o gosto pela música; 
-Estimular atitudes e 
comportamentos de respeito 
pelo outro, de responsabilidade 
e participação. 

- Visualização de filme/peça 
de teatro. 

crepe 
 Cola bostik 

Fita-cola 
larga, 

Fotocópias, 
Tinteiro 

 

- Promover o sucesso 
educativo 
- Desenvolver o trabalho 
cooperativo/equipa. 
- Fomentar a articulação 
vertical entre níveis de ensino. 
- Promover competências 
sociais. 
- Promover a alegria, o convívio 
e a partilha. 
-Reconhecer e identificar 
algumas tradições natalícias. 
- Estimular o gosto pela música. 
- Estimular atitudes e 
comportamentos de respeito 
pelo outro, de responsabilidade 
e participação. 

 
 
 
 
 
 
Eixos 
1 e 3 

Apresentação de histórias, 
canções, poemas, adivinhas   
 
Elaboração de cartões de 
Boas-Festas e trabalhos de 
expressão plástica. 
 
Decoração dos espaços. 
Atividade Comemorativa da  
Época 
 
Proposta de elaboração de 
um Presépio em família para 
expor no final de ano letivo 
com recurso a materiais de 
desperdício para expor na 
sede do Agrupamento 

Docentes da 
EPE de: 
 
Alvares 
Góis 
V. N. Ceira 

Comunidade 
Escolar 

dezembro 

 
 
 
 
 
 

Cartolinas, 
papel cenário, 

tintas, 
marcadores,lá

pis, papel 
metalizado, 

seda  e crepe, 
cola 

50 € Relatório 



Atividade Objetivos Específicos 
Projeto 

Educativo 
Estratégias Dinamizadores Público-alvo 

Calenda-
rização 

Recursos (Mat./Fin.) Avaliação 

 

Plano Anual de Atividades 2021/22  |   16 
    

COMEMORAÇÃ
O DO DIA 
INTERNACIONA
L DA PESSOA 
COM 
DEFICIÊNCIA 

- Sensibilização da comunidade 
educativa para a diferença e para 
as necessidades das pessoas com 
deficiência 
- Promover uma maior 
compreensão dos assuntos 
concernentes à deficiência 
(autismo) e mobilizar para a defesa 
da dignidade, dos direitos e bem-
estar destas pessoas 
-Sensibilizar os alunos para os 
valores de respeito, tolerância, 
cooperação, sociabilidade e 
inclusão;  
- Promover uma maior 
compreensão dos assuntos 
respeitantes às pessoas 
portadoras de deficiência; 
- Criar condições de inclusão e de 
igualdade de oportunidades. 
- Aprender a respeitar a diferença;  
- Contribuir para a construção de 
uma escola mais inclusiva; 

 

- Diálogo sobre a diferença  
- Visualização de um filme 
sobre o autismo 
- Diálogo sobre o mesmo 
- Realização de atividades 
diversas para 
sensibilização/aceitação e 
compreensão da diferença 
causada pelo autismo 
- Realização de jogos 
- Elaboração, em cada grupo 
turma, do desenho do rosto / 
figura humana, seguindo 
orientações orais e 
concretizando a ação de 
olhos vendados 
- Realização de um cartaz de 
sensibilização sobre a 
diferença 
- Colocação do cartaz num 
expositor da escola 
- Elaboração de uma notícia 
para o Jornal da Escola 
“Passo a Passo” sobre esta 
temática 

-Equipa de 
Educação 
Especial/ 

com a 
colaboração 

de 
docentes do 
Agrupament

o 

Alunos do 1º 
ciclo da 
 Escola 

Básica de 
Vila Nova do 

Ceira 
 

Turmas: 
1ºano 
2ºano 
3ºano  
4ºano 

 
 

Todas as 
turmas do 

Agrupamento
, do 1º ao 

3ºCiclo  

06/12/22 

3ª Feira 

-Vídeos 
-Computador 
-Folhetos 
-Filme 
- Papel de 
cenário 
- Marcadores 
-Folhas papel 
cavalinho A4 
- Marcadores 

40 
euros 

Relatório 

FORMAÇÃO DE 
ALUNOS 
JUÍZES/ 
ÁRBITROS 
 
Futsal e 
Badminton 

- Contribuir para uma ação de 
formação ativa dos alunos, no 
papel de Juízes/Árbitros de 
Futsal e Badminton. 
- Arbitrar com sentido de 
responsabilidade e correção. 

Eixo 

2 

- “Curso de Formação de Jovens 
Árbitros/Juízes de Futsal” 
- Entrega de documentação: 
-Principais Regras; 
- Regras básicas de atuação dos 
árbitros; 
-Sinalética do árbitro (teoria e 
prática); 
- Preenchimento do boletim de 
jogo. 

-
Coordenador 
do Desporto 
Escolar 
 

- Professor 
do 

Grupo/Equip
a. 

Alunos do 2º 
e 3º Ciclo 

Durante o 
mês de 
dezembro 
 

  

- 
Documentaçã
o  
- Instalações 
- Material 
audiovisual. 
-Material 
desportivo. 

10€ Relatório 
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CORTA-MATO 
ESCOLAR 

- Proporcionar aos alunos um 
conjunto de atividades 
extracurriculares, de complemento 
e enriquecimento curricular. 
- Desenvolver hábitos para uma 
prática desportiva ao ar livre. 
- Envolver a comunidade educativa 
na participação das várias 
atividades desportivas. 
- Promover o gosto pela prática 
regular de atividades físicas, 
através da educação para a prática 
desportiva sem descriminação, 
com espírito de compreensão 
mútua, amizade, solidariedade e 
fair-play. 
- Desenvolver o espírito de 
cooperação. 

Eixo 

2 

- A ordem de participação foi 
apresentada no programa do 
corta-mato, contendo horas 
de início das provas para os 
diferentes escalões 
etários/sexo e distâncias a 
percorrer pelos alunos. 
 
 
- As partidas serão iniciadas 
pelos escalões etários mais 
novos. 

- Grupo de 
Educação 
Física 
 
- Clube de 
Desporto 
Escolar 
 
 

- 
Departament

o de 
Expressões 

Alunos do 1º, 
2º e 3º Ciclo 

dezembro 
 
(última 
semana 
de aulas, 
parte da 
manhã) 
 
de acordo 

com as 
atividades 
de final de 
período. 

- Grades 
protetoras 
- Fita 
sinalizadora 
- Dorsais 
- Cartazes 
- 
Equipamento 
de som 
- Medalhas e 
Certificados 
- Transporte 

50€ 
+ 

(viage

m e 

alime

ntaçã

o para 

a fase 

distrit

al) 

Relatório 
 
 
 
 

2º PERÍODO 

BEM-ESTAR 
ANIMAL 

- Desenvolver na criança a 
confiança autonomia, e 
responsabilidade 
Compreender o conceito de 
bem-estar animal 
Conhecer os Direitos dos 
animais 
- Identificar diversos habitats 
dos Animais 

Eixos 
1,2 e 3 

Conhecer a profissão 
de Veterinário  
Ação de sensibilização sobre  
os cuidados a ter com os 
animais – convite á 
Associação 2 Mãos4Patas, 
de Vila Nova de Poiares.  
Pesquisas sobre animais 
Diálogos 
Dramatizações de histórias  
Recolha de bens alimentares 
e outros a favor dos animais 

docentes da 
EPE de: 
Alvares 
Góis 
V. N. Ceira 

Comunidade 
Escolar 

2º Período  

Papel 
Cartolinas 
Feltro 
Eva 
Tinteiros  

30€ Relatório 
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Presidir a reuniões 

com Encarregados 

de Educação 

(entrega de 

registos 

individuais 

respeitantes à 

avaliação dos 

alunos. 

Dar a conhecer as 

Medidas de 

Suporte à 

Aprendizagem 

elaboradas pelo 

C.T. 

Acompanhar a 
aplicação das 
Medidas de 
Suporte à 
Aprendizagem 
elaboradas pelo 
C.T. 

- Promover o sucesso dos 

alunos nas diversas 

componentes educativas. 

- Articular estratégias e 
procedimentos. 

Eixos 
1,2,3 e 4 

Aferição de critérios de 

avaliação;  

Definição de estratégias;  

Planificação de atividades. 

Diretores de 

Turma 

 

EMAEI 

Alunos 

 

EE 

Janeiro 

Papel, tinteiro, 

fotocópias 

Computador 

Internet 

Caderneta do 
Aluno 

200€ 
250€ 
 

Grelha de 

contactos 

com EE 

 

Registo de 
contactos 
com EE 

 
 
DIA DE REIS/ 
JANEIRAS 
 
 

- Promover competências 

sociais. 

- Promover o sucesso 

educativo. 

- Desenvolver o trabalho 

cooperativo/equipa. 

- Fomentar a articulação 

vertical entre níveis de ensino. 

- Vivenciar e reconhecer usos, 

tradições e valores da cultura 

Portuguesa; 

- Proporcionar o contacto com a 

comunidade local. 

Eixos 
1, 2 e 3 

-Realização de coroas; 

-Ensaio de canções e 
apresentação das mesmas 
em local a definir. 

Comunidade 
escolar 

Comunidade 
escolar 

Janeiro 

Cartolinas, 
papel e 
tinteiro; 
fotocópias; 
cola; agrafos 

180€ Relatório 
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Comemoração 
do dia 
Internacional em 
memória das 
Vítimas do 
Holocausto 

- Prestar homenagem à 
memória das vítimas do 
Holocausto; 
- Relembrar a, necessidade de 
combater o antissemitismo, o 
racismo e quaisquer outras 
formas de intolerância que 
possam levar à violência. 
- Promover a empatia e o 
respeito pelo Outro. 

Eixos 
1 e 2 

- Visionamento de pequenos 
documentários sobre o 
holocausto; 
- Leitura de obras com ele 
relacionado; 
- Visionamento de alguns 
filmes sobre esta época 
específica da História 

Departament
o de CSH   

Comunidade 
educativa 

Janeiro 

Cartolinas 
Filmes/docum
entários 
Diário gráfico 
“Anne Frank” 

20 € Relatório   

 
EXPOSIÇÃO/ 
FEIRA DE 
MINERAIS E 
FÓSSEIS 

- Promover o gosto pela 
Geologia. 
- Reconhecer a variedade de 
minerais e fósseis existentes. 
-Reconhecer algumas 
utilizações práticas dos 
minerais. 
- Consolidar conhecimentos 
adquiridos nas aulas de 
Ciências Naturais. 

 
Eixos 
1 e 3. 

- Dinamização   
 de uma exposição/feira de 
minerais e fósseis. 
 
-Sessão de esclarecimento 
sobre os materiais expostos.  

Empresa 
Minerais, 
Rochas, 
Fósseis e 
Bijuteria 
 
Docentes de 
Ciências 
Naturais 

Comunidade 
escolar 

2ºPeríodo 

Mesas 
Cadeiras 
Equipamentos 
Informáticos 

Sem 

custos 
Relatório 
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Preparar a recolha 

de elementos de 

avaliação 

intermédia; 

Recolher 

elementos de 

avaliação 

intermédia; 

Preparar e presidir 

ao Conselho de 

Turma Intercalar; 

Tratar os dados 

recolhidos e 

divulgá-los aos 

Encarregados de 

Educação; 

Dar a conhecer as 

Medidas de 

Suporte à 

Aprendizagem 

elaboradas pelo 

C.T. 

Acompanhar a 
aplicação das 
Medidas de 
Suporte à 
Aprendizagem 
elaboradas pelo 
C.T. 

- Promover o sucesso dos 

alunos nas diversas 

componentes educativas. 

- Articular estratégias e 
procedimentos. 

Eixos 
1,2,3 e 4 

Aferição de critérios de 

avaliação;  

Definição de estratégias;  

Planificação de atividades. 

Diretores de 

Turma 

 

EMAEI 

Alunos 

 

EE 

Fevereiro / 
Março 

Papel, tinteiro, 

fotocópias 

Computador 

Internet 

Caderneta do 
Aluno 

200€ 
250€ 
 

Grelha de 

contactos 

com EE 

 

Registo de 
contactos 
com EE 
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MEGA SPRINT 
MEGA KM 
MEGA SALTO 

- Proporcionar aos alunos um 
conjunto de atividades 
extracurriculares, de 
complemento e enriquecimento 
curricular. 
- Desenvolver o espírito de 
entreajuda e de relacionamento 
inter-pessoal. 
- Sensibilizar os alunos para a 
importância da prática 
desportiva, como meio de 
prevenção e de manutenção de 
um bom estado de saúde 
pública. 

Eixo 
2 

- As partidas serão iniciadas 
pelos escalões etários mais 
novos, tendo os participantes 
dois corredores para fazerem 
a prova de 40 metros. 

- Grupo de 
Educação 
Física 
 
 
- Clube de 
Desporto 
Escolar 
 

Alunos do 2º 
e 3º Ciclo 

Fevereiro 

 
(hora do 
projeto 
“DE 
Escola 
Ativa”) 

- Cartazes 
- Cones, apito 
e cronómetro 
- Certificados 

10€ Relatório 

VALENTINE’S 
DAY 

- Promover o sucesso 
educativo dos alunos nas 
diversas componentes edu- 
cativas; 
-Promover competências 
sociais; 
- Vivenciar e reconhecer usos, 
costumes, tradições e valores 
populares de outras culturas; 
- Estimular atitudes e 
comportamentos de respeito 
pelo outro, de responsabilidade 
e participação. 

Eixos 
1, 2 e 3 

-Apresentação de histórias e 
trabalhos de expressão 
plástica. 

Docente 
grupo 120 

Comunidade 
Escolar 

Segunda 

semana 

de 

fevereiro 

Papel, 
fotocópias, 
cartolinas 

30€ Relatório 
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CARNAVAL 

-Promover competências 
sociais; 
-Promover o sucesso educativo 
dos alunos nas diversas 
componentes educativas; 
-Estimular o desenvolvimento 
da imaginação e da 
criatividade; 
-Proporcionar o contacto com a 
comunidade local; 
-Valorizar os momentos de 
alegria e divertimento; 
-Contribuir para a alegria dos 
que nos rodeiam;  
-Desenvolver o espírito criativo; 
-Confecionar adereços; 
-Promover o convívio entre 
alunos e comunidade 
educativa. 

 

-Construção de máscaras; 
-Composições com diferentes 
materiais; 
-Desfile carnavalesco; 
-Construção de adereços. 

Agrupamento 
Comunidade 
escolar 

fevereiro 

Cartolinas, 
papel, cola, 
fotocópias, 
elástico, 
Papelinhos 
Serpentinas 
Manga 
(várias cores) 
Papel 
autocolante 
(várias cores) 

350€ Relatório 

Concurso 
“Construtores 
de Castelos” 

-Promover as aprendizagens 
significativas em HGP 
-Motivar para aprender mais 
HGP 
-Criar momentos lúdicos de 
construção e verificação das 
aprendizagens 

Eixo 
1, 2 e 3 

o início do 2º período, os 
profs:   
- Divulgam o concurso em 
sala de aula para a turma 
explicitando as regras; 
No final do 2º período, os 
alunos: 
- Entregam aos professores 
os trabalhos realizados na 
interrupção letiva para  
avaliação; 
- Ajudam os docentes na 
montagem da exposição na 
BE. 

Docentes de 
HGP de 5º 
ano 

Alunos do 5º 
ano 

2º 

período 

Papel 
Cartolinas 
Cartão 
Cola 
madeira 
metal  
materiais 
reciclados ou 
reutilizados 

 

Trabalho 
relevante 
para a 
avaliação 
na 
disciplina; 
Elaboraçã
o de uma 
notícia 
para o 
jornal; 
Elaboraçã
o de um 
relatório 
sobre a 
atividade; 
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Torneio de 
Basquetebol 3x3 

- Proporcionar aos alunos um 
conjunto de atividades 
extracurriculares, de 
complemento e enriquecimento 
curricular. 
- Sensibilizar os alunos para a 
importância da prática 
desportiva. 
- Promover a autonomia, pela 
atribuição, reconhecimento e 
exigência das 
responsabilidades assumidas 
pelos alunos. 
- Contribuir para uma ação de 
formação ativa dos alunos, no 
papel de delegados e árbitros 
dos jogos. 

Eixo 
2 

- Equipas formada por quatro 
alunos, jogando 3x3 em 
meio-campo. 
 
 
- Regulamento do Projeto 
“Basquetebol 3x3 nas 
escolas”. 

- Grupo de 
Educação 
Física 
 
 
- Clube de 
Desporto 
Escolar 

- Alunos do 2º 
e 3º Ciclos 

março 

 

(hora do 

projeto 

“DE 

Escola 

Ativa”) 

- Cartazes 
 
 
- Fotocópias 
 
 
- Bolas e 
tabelas de 
basquetebol 
 
 
- Certificados 

10€ Relatório 

DIA DO PI 

- Alertar para a importância do 
número pi. 
-Dar a conhecer o número 
irracional. 

 
Eixo 
1 

- Jogos; 
-Exposições; 
-Atividades de descoberta do 
número. 

Professores 
de 
Matemática 

Alunos do 2º 
e 3ºciclo 

14 de 

março 
Fotocópias 20 € Relatório 

Preparar a reunião 

para o Conselho 

de Turma de 

Avaliação; 

Presidir à reunião 

de Conselho de 

Turma de 

Avaliação; 

Verificar pautas e 

fichas de registo 

individual dos 

alunos. 

Acompanhar a 
aplicação das 
Medidas de 
Suporte à 
Aprendizagem 
elaboradas pelo 
C.T. 

- Promover o sucesso dos 
alunos nas diversas 
componentes educativas. 
- Elaborar propostas para 
submeter ao conselho 
pedagógico. 
- Articular estratégias e 
procedimentos. 

Eixos 
1,2,3 e 4 

Aferição de critérios de 

avaliação;  

Definição de estratégias;  

Planificação de atividades. 

Coordenador

as de Ciclo 

 

Diretores de 

Turma 

 

 

EMAEI 

Alunos 

 

EE 

Março / 
Abril 

Papel, tinteiro, 

fotocópias 

Computador 

Internet 

Caderneta do 
Aluno 

200€ 
250€ 
 

Atas 
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DIA DA 
FLORESTA/ 
DIA DA ÁRVORE 

- Promover o sucesso 
educativo dos alunos nas 
diversas componentes 
educativas. 
- Desenvolver o trabalho 
cooperativo/equipa. 
- Sensibilizar para o respeito e 
conservação da Natureza. 
- Reconhecer a importância das 
árvores. 
- Identificar algumas árvores 
existentes no meio. 
- Identificar alguns fatores 
ambientais que condicionam a 
vida das plantas. 
- Identificar partes constituintes 
da planta 

Eixo 
1, 2 e 3 

Apresentação de histórias, 
poemas, realização de 
desenhos, colagens, pinturas 
 
Plantação de uma árvore 
Realização de Experiências 
de Germinação 

Docentes da 
EPE de: 
Alvares  
Góis 
V. N. Ceira 

Comunidade 
Escolar 

março 

Papel, 
fotocópias, 
tintas, cola, 
papel de 
lustro 

10 € Relatório 

- Sensibilizar para o respeito e 
conservação da Natureza.  
- Reconhecer a importância das 
árvores.  
- Identificar algumas árvores 
existentes no meio.  
- Identificar alguns fatores 
ambientais que condicionam a 
vida das plantas.  
- Conhecer as profissões 
importantes para a floresta. 

 
 
Eixo 
1, 2 e 3 

 
-Exposição de trabalhos. 
-Atividades que envolvem a 
árvore e a floresta. 

 
Professores 
de Ciências 
Naturais e de 
Físico-
Química 
 
Projeto Eco-
Escolas 
 
CCVnE 

Alunos do 2º 
e 3.º ciclo 

21 de 

março 

Material de 
desgaste para 
a divulgação 
das atividades 
(cartolinas, 
tintas, 
marcadores, 
papel de 
cenário, colas, 
pincéis...) 
 
Árvores 

20€ Relatório  

 
 

3º PERÍODO 
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Presidir a reunião 

com Encarregados 

de Educação 

(divulgação de 

registos 

individuais 

respeitantes à 

avaliação dos 

alunos); 

Explicitar as 

condições de 

transição / 

aprovação de ano. 

Dar a conhecer as 

Medidas de 

Suporte à 

Aprendizagem 

elaboradas pelo 

C.T. 

Acompanhar a 

aplicação das 

Medidas de 

Suporte à 

Aprendizagem 

elaboradas pelo 

C.T. 

Elaborar grelha de 
contactos com 
Encarregados de 
Educação que 
vieram tomar 
conhecimento da 
avaliação do seu 
educando. 

- Promover o sucesso dos 

alunos nas diversas 

componentes educativas. 

- Articular estratégias e 
procedimentos. 

Eixos 
1,2,3 e 4 

Aferição de critérios de 

avaliação;  

Definição de estratégias;  

Planificação de atividades. 

Coordenador

as de Ciclo 

 

Diretores de 

Turma 

 

EMAEI 

Alunos 

 

EE 

Abril 

Papel, tinteiro, 

fotocópias 

Computador 

Internet 

Caderneta do 
Aluno 

200€ 
250€ 
 

Atas 

 

Grelha de 

contactos 

com EE 

 

Registo de 
contactos 
com EE 
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MÊS DA 
PREVENÇÃO 
DOS MAUS 
TRATOS 

- Agitar consciências e contribuir 
para a implementação de políticas 
de prevenção. 
- Consciencializar para a 
importância da prevenção dos 
maus-tratos na infância. 
- Sensibilizar para a importância 
do papel das Entidades com 
Competência em Matéria de 
Infância e Juventude – ECMIJ, na 
promoção dos Direitos e proteção 
das Crianças e dos Jovens em 
perigo 

- Potenciar o conhecimento da Lei 
de Proteção de Crianças e Jovens 
em Perigo. 

Eixos 
1, 2 e 3 

Divulgação de folhetos. 
Distribuição fitas azuis. 
Ilustrações. 
Outras acções. 

DTs 
AEGois 
CPCJ 

Crianças/jove
ns; pais/EE e 
Comunidade 
em geral 

Abril 2021 Da CPCJ 
Da 
CPCJ 

Relatório 

Comemoração 
do 25 de abril 

Desenvolver competências na 
área do saber ser e do saber 
estar: 
- Responsabilidade; 
- Autonomia; 
- Respeito por normas; 
- Espírito de tolerância e 
cooperação; 
- Sociabilidade; 
- Iniciativa; 
- Organização; 
- Relações interpessoais. 

Eixos 
1 e 2 

- Visionamento de filmes da 
época. 
- Atividades de sensibilização 
junto dos alunos do 4º ano.  
- Peddy -Papper – 
responsabilidade do 6º ano. 
- Exposição de cartazes na 
Biblioteca Escolar (a elaborar 
pelos alunos do 9º ano). 

Docentes de 
História e 
Geografia de 
Portugal e 
História de 6º 
e 9º anos 

Comunidade 
educativa 

25 de Abril 
Placards 
Cartolinas 
Papel colorido 

25 € 

Elaboraçã
o de uma 
notícia 
para o 
jornal; 
Elaboraçã
o de um 
relatório 
sobre a 
atividade; 

Dia da Europa 

- Promover o conhecimento da 

União Europeia. 

- Reconhecer os direitos e 

deveres dos cidadãos 

europeus. 

- Reconhecer a história da 

União Europeia. 

- Discutir os aspetos mais 

significativos da inserção de 

Portugal na União Europeia. 

Eixo 
1 e 2 

- Exposição de trabalhos 
elaborados pelos alunos. 
- Visionamento de vídeos. 
- Realização de um Quiz 
Europa. 

Departament
o 
C.S.Humana
s 

Alunos do 2º 
e 3º ciclo 

Maio 2023 

Placards 
Papel cenário 
Papel colorido 
Cartolinas 
Paus de 
espetadas 

40 € Relatório 
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CANGURU 
MATEMÁTICO 

- Fomentar o gosto dos alunos 
pela Matemática. 
- Melhorar os resultados dos 
alunos na disciplina. 

Eixo 
1 

Prova constituída por 
questões de escolha múltipla 
e de grau de dificuldade 
crescente, onde se aplicam 
os conteúdos lecionados nas 
aulas de forma lúdica. 

Professores 
de 
Matemática 

Alunos do 2º 
e 3º ciclos 

A definir 
pela 
FCTUC 

Fotocópias 
Prémios para 
os melhores 
resultados da 
escola 

50 € Relatório 

CAMPEONATOS 
ESCOLARES 
 
“SUPERTMATIK” 
 

- Fomentar o interesse pela 
aprendizagem;  
- Contribuir para a aquisição, 
consolidação e ampliação de 
competências  
e conhecimentos; 
- Reforçar a componente lúdica 
no processo de ensino-
aprendizagem;  
- Promover o convívio entre  
alunos, professores e restante 
comunidade escolar. 

Eixo 
1 

- Quiz Matemática 
(alunos do 5º,6º,8º e 9º anos) 
 
- Cálculo mental 
(alunos do 7ºano) 

Professores 
de 
Matemática 

Alunos do 2º 
e 3º ciclo 

3º período 

Fotocópias 
 
Prémios para 
os melhores 
resultados da 
escola 

50 € Relatório 

Aplicação Pré-
Escolar – Bateria 
Provas de 
Diagnóstico Pré-
Escolar 
(Educação Pré-
Escolar)  

- Avaliação de um conjunto de 
aptidões básicas envolvidas na 
aprendizagem escolar, tais 
como verbal, numérica, 
perceção visual e coordenação 
visomotora; 
- Promoção do sucesso 
educativo;  

Eixo 
1 

- Aplicação em grupo da 
prova psicológica/ 
educacional; 
- Os resultados obtidos nesta 
bateria permitem adequar as 
tarefas escolares relativas 
aos conteúdos programáticos 
do 1.º ano de escolaridade às 
crianças com que se 
trabalha. 

Psicóloga 
Joana 
Educadoras 
de infância  
Docente de 
educação 
especial; 

Crianças do 
EPE que 
ingressarão 
no 1.º ciclo 
do Ensino 
Básico em 
2021/2022 

3.º 
período  

  
Relatório 
anual 
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Preparar, 

eventualmente, a 

reunião intercalar 

de 3º período. 

Preparar a recolha 

de elementos de 

avaliação 

intermédia; 

Recolher 

elementos de 

avaliação 

intermédia; 

Tratar os dados 
recolhidos e 
divulgá-los; 

- Promover o sucesso dos 

alunos nas diversas 

componentes educativas. 

- Articular estratégias e 
procedimentos. 

Eixos 
1,2,3 e 4 

Aferição de critérios de 

avaliação;  

Definição de estratégias;  

Planificação de atividades. 

Coordenador

as de Ciclo 

 

Diretores de 

Turma 

 

EMAEI 

Conselho de 

Turma 

 

Comunidade 
escolar 

Maio 

Papel, tinteiro, 

fotocópias 

Computador 

Internet 

Caderneta do 
Aluno 

200€ 
250€ 

Atas 

 

Grelha de 

contactos 

com EE 

 

Registo de 
contactos 
com EE 

DIA 

INTERNACIONA

L DA FAMÍLIA 

- Chamar a atenção da 

população para a 

importância da família como 

núcleo vital da sociedade e 

para seus direitos e 

responsabilidades desta. 

Eixo 
1 e 3 

Jogos lúdicos; 
Contar uma história / poema 
sobre família (procurar 
envolver intergerações). 
(Corrente de adivinhas 

intergeracionais. 

BE/CRE 
AEGois 
CPCJ 

Crianças/jove

ns; pais/EE e 

Comunidade 

em geral 

(15) Maio 
2022 

Da CPCJ 
Página do 

Facebook. 

Da 
CPCJ 

Ficha de 
avaliação 
do 
participant
e 
 
Relatório 

TORNEIO DE 
FUTSAL 

- Proporcionar aos alunos um 
conjunto de atividades 
extracurriculares, de 
complemento e enriquecimento 
curricular. 
- Sensibilizar os alunos para a 
importância da prática 
desportiva, como meio de 
prevenção e manutenção de 
um bom estado de saúde 
pública. 
- Desenvolver hábitos para uma 
prática desportiva. 
- Contribuir para uma ação de 
formação ativa dos alunos, no 
papel de delegados e árbitros 
dos jogos; 

Eixo 
2 

- Os alunos fazem as equipas 
de 8 alunos da mesma turma 
e do mesmo género. 
- Realizam o torneio por 
Ciclos do Ensino Básico. 
- Regulamento utilizado com 
base nas regras da federação 
de futsal. 
- Arbitragem da 
responsabilidade dos alunos. 

- Grupo de 
Educação 
Física 
 
- Clube de 
Desporto 
Escolar 

Alunos do 1º, 
2º e 3º Ciclo 

maio 
 
(hora do 
projeto 
“DE 
Escola 
Ativa”) 

- Cartazes 
- Fotocópias 
- Bolas de 
futsal e 
coletes 
- Certificados 

10€ Relatório 
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Concurso de 
Ortografia 
 
“LETRAS NÃO 
SÃO TRETAS” 

 
- Motivar os alunos para o 
aperfeiçoamento da sua 
escrita;  
- Contribuir para o 
desenvolvimento de 
competências linguísticas, tais 
como a ortografia, a 
acentuação e a pontuação; 
- Incentivar os discentes para 
uma participação construtiva e 
competitiva; 
- Contribuir para a 
interiorização de regras 
preestabelecidas. 
 

Eixo 
1 e 2 

A atividade será concretizada 
em uma eliminatória, em 
espaço sala de aula, 
incluindo as seguintes 
etapas:  
1ª - formação de 
grupos/equipas participantes 
2ª - projecção da prova 
referente aos 2/3 Grupos 
Disciplinares: de cada ciclo 
Português; Francês e Inglês 
- na aplicação Kahoot e com 
utilização de resposta de 
escolha múltipla, 
assinalar/seleccionar a 
resposta correcta com base 
em 4 cores e com tempo 
limite de 20 segundos; 
- após o terminus da prova, 
verificar na referida aplicação 
a pontuação alcançada para 
cada equipa; 
- a equipa vencedora de cada 
turma/ano de escolaridade 
receberá um certificado; 
- a equipa vencedora em 
cada ciclo receberá um 
certificado e um prémio (a 
designar). 
Pode-se adaptar a uma prova 
individual, em vez de por 
equipas, realizando-se por 
turma. Neste caso colige-se 
os melhores resultados por 
ciclo. 
*Esta entrega de Diplomas e de 
Prémios poderá ser feita no mesmo 
momento ou nno início do ano letivo 
seguinte. 

Departament
o de Línguas 
–  
 
3 Grupos 
Disciplinares 

Alunos do 
2º/3ºciclos 

3º Período  
(maio / 
junho) 

Telemóvel (1 
por grupo) 
 
projector 

 
 
 
 
 
 
 
Os 
necess
ários 
para a 
impres
são de 
certific
ados 
na 
escola 

Relatório 
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DIA MUNDIAL 
DA CRIANÇA 

- Promover competências 
sociais; 
- Estimular atitudes e 
comportamentos de respeito 
pelo outro, de responsabilidade 
e participação; 
- Sensibilizar para a existência 
de crianças sem direitos 
básicos; 
- Promover os direitos da 
criança; 
- Promover sentimentos de 
partilha e solidariedade. 

Eixo 
3 

Jogos lúdicos 

Agrupamento 
de Escolas, 
CPCJ e 
Município de 
Góis. 

Alunos do 
EPE e 1º 
Ciclo 

1 junho Transporte 
Municí
pio 

Relatório 

Concurso 
“The Voice 
School” 2023 

- Aumentar e estimular os 
alunos do Agrupamento a 
mostrarem a sua voz.   
- Estimular a competição de 
forma saudável. 

Eixos 
1,2 e 3 

Interpretar um tema que será 
avaliado por vários membros 
do júri. No Final, os alunos 
com pontuação igual 
seguirão até à fase do “Tira-
Teimas.  Os Tira-teimas são 
a última fase do concurso, 
ficando a decisão, mais uma 
vez, da responsabilidade do 
júri.   

- Prof. de Ed. 
Musical/ 
Música 

- Pré-escolar, 
2º e 3º ciclo 

JUNHO 

Computador, 
Equipamento 
de som e 
imagem 

 Relatório 
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Preparar a reunião 

para o Conselho 

de Turma de 

Avaliação; 

Presidir à reunião 

de Conselho de 

Turma de 

Avaliação; 

Verificar pautas, 

termos e fichas de 

registo individual 

dos alunos. 

Finalizar e 

arquivar o 

Processo 

Individual do 

Aluno. 

Acompanhar o 

processo de 

matrícula / 

renovação de 

matrícula dos 

alunos. 

Finalizar o PCT 

Proceder à 

organização do 

arquivo morto da 

Direção de Turma. 

Concluir o PCT e 
entregá-lo ao 
órgão de gestão. 

- Promover o sucesso dos 

alunos nas diversas 

componentes educativas. 

- Articular estratégias e 

procedimentos. 

- Elaborar propostas para 

submeter ao conselho 

pedagógico. 

 

Eixos 
1,2,3 e 4 

Aferição de critérios de 

avaliação;  

Definição de estratégias;  

Planificação de atividades. 

Coordenador

as de Ciclo 

 

Diretores de 

Turma 

 

EMAEI 

Conselho de 

Turma 

 

Comunidade 
escolar 

Junho /  

Julho 

Papel, tinteiro, 

fotocópias 

Computador 

Internet 

DVDs 

Contracapas 

de 

encadernação 

Acetato 

Argolas de 

encadernação 

 

200€ 
250€ 
 

 

4€ 

10€ 

6€ 

3€ 

Atas 

 

Grelha de 

contactos 

com EE 

 

Registo de 
contactos 
com EE 
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EXPOSIÇÃO 
FINAL DE 
TRABALHOS 

-Divulgar ao Meio Local o 
trabalho efetuado no 
Agrupamento: trabalhos 
realizados pelos discentes do 
2º e 3 CEB, ao longo do ano 
letivo, nas disciplinas de EV e 
ET; 
-Aumentar a participação dos 
alunos na vida da escola; 
- Motivar os alunos para 
trabalhos a realizar 
posteriormente; 
- Desenvolver o espírito crítico, 
a capacidade de observação e 
a curiosidade intelectual; 
interação social, aquisição de 
atitudes e valores; 
- Desenvolver 
atividades/projetos que 
envolvam diversos níveis de 
ensino; 
- Aumentar a participação dos 
Pais/EE na vida da escola; 
- Conceber a escola como 
espaço educativo que estimule 
a participação da comunidade 
escolar nas diversas atividades. 

Eixos 
1, 2 e 3 

- Montagem de exposição em 
data adequada, de modo a 
coincidir com a Festa de 
encerramento do ano letivo, 
data que traz um maior 
número de elementos de toda 
a Comunidade à Escola. 

Docentes do 
Grupo de 

Artes 

(2º e 3º CEB) 

Comunidade 
Educativa e 

Local 

Final do 
ano letivo 

Trabalhos dos 
alunos 

Cartolinas 

Papel cenário 

Sprays 

Papel de seda 

Manga 
plástica de 

cor 

Festão 

Arame 

Fita-Cola/cola 

Tecidos 
variados 

Fio de pesca 

Fita-Cola 

BostiK 

Cola quente 

… 

50 € Relatório 

 
- Mostrar o trabalho 
desenvolvido no ano letivo. 
 

Eixos 
1, 2 e 3 

- Realizar a exposição de 
trabalhos realizados ao longo 
do ano letivo 
 

- Prof. de Ed. 
Musical/ 
Música 

 

Alunos Pré-
escolar, 2º e 

3º ciclo 
junho 

Trabalhos 
realizados e 
Expositores 

-- 

Avaliação 
feita na 
disciplina e 
em alguns 
casos 
através de 
um jurí com 
divulgação 
dos 
resultados 
no jornal 
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FESTA FINAL 
DO ANO LETIVO 

- Conceber a escola como 
espaço educativo que estimule 
a participação da comunidade 
escolar nas diversas atividades; 
- Promover o desenvolvimento 
pessoal e social dos alunos; 
- Participar em realizações 
artísticas que propiciem o 
desenvolvimento de atividades 
individuais, de grupo e de 
trabalho interdisciplinar; 
- Cooperar com a comunidade; 
- Promover o sucesso 
educativo dos alunos nas 
diversas componentes 
educativas; 
- Promover competências 
sociais; 
- Criar mecanismos promotores 
de identificação e vinculação da 
família à Escola; 
- Estimular atitudes e 
comportamentos de respeito 
pelo outro, de responsabilidade 
e participação; 
- Intensificar espaços de 
diálogo Escola-Família; 
- Promover a alegria, o convívio 
e a partilha. 
- Construir elementos 
decorativos para a Festa Final; 
- Aplicar o material tendo em 
conta as suas qualidades 
expressivas/ estéticas; 
- Reciclar/reutilizar materiais 
diversos 

Eixos 
1, 2 e 3 

- Organização da atividade de 
investigação e definição do 
projeto de decoração do 
Palco/arraial; 
- Execução dos elementos 
decorativos; 
-Decoração do espaço da 
Festa Final (Palco e Arraial). 
 

Docentes do 
Grupo de 

Artes 
(2º e 3º CEB) 

 

Comunidade 
Educativa e 

Local 
 

Final do 
ano letivo 

Papeis 
variados 
(cenário, 

metalizados, 
cartolinas de 

cores 
variadas, 
cartões…) 
Vegetação 

diversa 
Esponjas para 

arranjos 
naturais 

 
Colas 

Tintas / 
Sprays 

Arame / Fio 
Canetas 

(prateadas, 
douradas, etc) 

CDs 
Madeira 
(MDF) 

… 
 

150 € 
Em 
departame
nto 
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- Mostrar o trabalho 
desenvolvido no ano letivo; 
- Estimular a autoestima dos 
alunos; 
- Cooperar com a comunidade; 
−Promover o sucesso 
educativo dos alunos nas 
diversas componentes 
educativas; 
− Promover competências 
sociais; 
− Criar mecanismos promotores 
de identificação e vinculação da 
família à Escola; 
- Estimular atitudes e 
comportamentos de respeito 
pelo outro, de responsabilidade 
e participação; 
- Aumentar competências 
comunicativas em contextos 
formais; 
- Trabalhar a relação de 
comunicação e valorização das 
funções de cada um dos 
intervenientes; 
- Intensificar espaços de 
diálogo Escola-Família; 
- Promover a alegria, o convívio 
e a partilha. 

Eixos 
1, 2 e 3 

- Interpretação de várias 
músicas vocais e 
instrumentais lecionadas 
durante o ano letivo 

- Prof. de Ed. 
Musical/ 
Música 

 

- Pré-escolar, 
2º e 3º ciclo 

junho 

CDs 
Sistema de 
som 
Instrumentos 
musicais 

 
Em 
departame
nto 
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-Estimular atitudes e 
comportamentos de respeito 
pelo outro, de responsabilidade 
e participação; 
-Promover competências 
sociais; 
-Trabalhar a relação de 
comunicação e valorização das 
funções de cada um dos 
intervenientes; 
-Intensificar espaços de diálogo 
Escola-Família 
-Criar mecanismos promotores 
de identificação e vinculação da 
Família à Escola; 
-Promover o sucesso educativo 
dos alunos nas diversas 
componentes educativas; 
-Promover a alegria, o convívio 
e a partilha. 

Eixos 
1, 2 e 3 

A definir 
Docentes da 
EPE e 1º 
Ciclo 

Alunos EPE e 
1º Ciclo 

A definir 
Tecidos e 
adereços 

50€ Relatório 
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- Promover o sucesso 
educativo dos alunos nas 
diversas componentes 
educativas. 
- Desenvolver o trabalho 
cooperativo/equipa. 
- Divulgar ao meio local o 
trabalho efetuado no 
Agrupamento. 
- Estimular atitudes e 
comportamentos de respeito 
pelo outro, de responsabilidade 
e participação. 
- Promover competências 
sociais. 
- Trabalhar a relação de 
comunicação e valorização das 
funções de cada um dos 
intervenientes. 
- Intensificar espaços de 
diálogo Escola-Família. 
- Criar mecanismos promotores 
de identificação e vinculação da 
Família à Escola. 
- Promover a alegria, o convívio 
e a partilha. 

Eixos 
1 e 3 

Preparação de uma atividade 
para apresentação no 
espetáculo 

Agrupamento 
de Escolas 
- Docentes 
da EB de 
Góis 

Comunidade 
Escolar 

Junho 

Papel A4, 
tinteiros 
 
Material 
diversificado 
para 
elaboração de 
adereços 

50 € Relatório 

 

AO LONGO DO ANO LETIVO 
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MIMAR- 
Monitorização e 
Intervenção na 
Modelação de 
Atitudes 
Reguladas 

-Desenvolvimento de 
competências pessoais 
adaptativas ao 
desenvolvimento de uma 
gestão regulada das emoções 
e comportamentos;  
-Treino de gestão emocional 
autorregulada; 

Eixo 
1 

Serão planificadas e 
implementadas sessões em 
cada grupo de EOE com 
base nas necessidades 
identificadas polas 
educadoras de infância;  
Os materiais e recursos 
escolhidos serão adequados 
à faixa etária e à 
problemática identificada;  
Definição de medidas de 
intervenção por nível de 
especialização (universal, 
especializada em grupo e 
especializada individual) 

Psicóloga 
Joana 
Educadoras 
de infância  
Docente de 
educação 
especial; 

Crianças do 
EPE  

Durante o 
ano letivo, 
distribuído 
pelos três 
períodos 

  
Relatório  
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PEDALAR- 
Programa 
Especial de 
Desenvolviment
o de Aptidões 
Linguísticas e de 
Aprendizagem 
Regulada 

- Promoção da autorregulação 
da aprendizagem; 
- Treino de gestão emocional 
autorregulada; 
- Promoção das competências 
de atenção e concentração; 
- Promoção de aptidões 
escolares; 
- Trabalho colaborativo: 
psicóloga, docentes de 1.º ano 
de escolaridade e docente de 
educação especial;   

Eixo 
1 

O ponto de partida será a 
avaliação de um conjunto de 
aptidões básicas, 
necessárias à aprendizagem 
escolar como a compreensão 
verbal, a aptidão numérica e 
a aptidão percetivo-visual. Os 
resultados obtidos, através 
da aplicação de uma bateria 
de provas, permitem adequar 
a programação e as tarefas 
escolares às crianças com 
que se trabalha. No 
seguimento, será 
implementado um programa 
de intervenção individual ou 
em grupo de promoção das 
aptidões com necessidade de 
serem potenciadas no 
sentido da melhoria da 
aprendizagem. 
Serão consideradas 
atividades de 
desenvolvimento e promoção 
da atenção.  
O conceito de regulação da 
aprendizagem será 
fomentado no trabalho 
colaborativo com os docentes 
das turmas, com base na 
identificação de dificuldades 
e potencialidades dos alunos, 
com interferência no 
processo ensino-
aprendizagem. 
Definição de medidas de 
intervenção por nível de 
especialização (universal, 
especializada em grupo e 
especializada individual); 

Psicóloga 
Joana 

Docentes do 
1.º ano 

Docente de 
educação 
especial;  

Alunos/as do 
1.º ano do AE 

Durante o 
ano letivo, 
distribuído 
pelos três 
períodos  

  

Relatório 
anual 

Inquérito 
de 

satisfação 
a alunos e 
docentes  
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GUIAR- 
Programa de 
Desenvolviment
o de 
Competências 
Emocionais  

 
 
 
 
- Promover o desenvolvimento 
de compete cias socio-
emocionais;  
- Promover a literacia 
emocional juntos dos agentes 
educativos: docentes, pais/ EE 
e assistentes operacionais.  
- Fomentar boas práticas ao 
nível da aprendizagem 
socioemocional;  
 
 

Eixo 
1 

Abordagem expositiva e 
participativa com os alunos, 
através de sessões em 
turma, pequenos grupos e/ou 
individuais para promover o 
desenvolvimento 
socioemocional baseadas no 
Modelo CASEL (2013).  
Definição de medidas de 
intervenção por nível de 
especialização (universal, 
especializada em grupo e 
especializada individual) 
Programa destinado a alunos 
em que serão abordados 
conteúdos como: a transição 
para o 2.º ciclo; 
neurociências, 
nomeadamente a relação 
entre o cérebro e as emoções 
e comportamentos; 
estratégias de autorregulação 
emocional; o autocuidado.  
Realizar-se-ão 3 reuniões 
com EE. Reunião inicial de 
sensibilização; Reunião com 
cariz formativo sobre as 
temáticas trabalhadas com os 
alunos; Reunião Final de 
projeto para balanço conjunto 
e definição de estratégias de 
melhoria.  
Sessões de trabalho 
colaborativo/Formação com 
docentes para a relevância 
da temática socio-emocional 
na educação. 

Psicóloga 
Joana 

Diretores de 
Turma 

Docente de 
educação 
especial; 

Alunos 
2.º ciclo 

Durante o 
ano letivo, 
distribuído 
pelos três 
períodos 

 

  

Relatório 
anual 

Metodolog
ia de pré-
teste, pós 

teste. 
 

Inquérito 
de 

satisfação 
a alunos e 
docentes 
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VELEJAR- 
Programa de 
desenvolvimento 
pessoal e de 
competências de 
carreira ao longo 
da vida 

- Apoiar os alunos no processo 
de desenvolvimento pessoal.   
- Apoiar o diálogo entre os 
alunos e os encarregados de 
educação no âmbito da 
definição do percurso escolar 
futuro.  
-Esclarecer os alunos e 
encarregados de educação 
acerca da natureza da decisão 
vocacional a tomar no final do 
9.º ano. 

Eixo 
1 e 3 
  

Serão planificadas sessões e 
ações universais, para todos 
os alunos do 1.º ao 9.º ano 
de escolaridade, versando o 
tema das profissões, o papel 
do trabalho na vida das 
pessoas e o mundo do 
trabalho no contexto local 
onde vivem. 
Os docentes titulares de 
turma e os diretores de turma 
serão envolvidos, num 
alógica colaborativa, na 
planificação e organização 
destas atividades. 
Aos pais/ EE serão enviados 
folhetos informativos ou 
pequenas notícias relativas a 
atestas ações, contribuindo 
para um melhor 
acompanhamento e 
seguimento das atividades.  
Num nível intermédio, serão 
contempladas alões, 
especializadas em grupo, 
dirigidas a alunos que 
revelem maior insucesso 
escolar, identificados através 
de indicadores objetivos de 
desempenho e identificados 
em conselho docentes e 
conselho de turma, para os 
quais serão construídas 
tarefas de exploração 
individual, na área do 
desenvolvimento pessoal e 
de carreira.  
Estas sessões, com os 
grupos de alunos 
identificados, ocorrerão em 
concomitância com aulas de 
Cidadania e 
Desenvolvimento, na sala de 

Psicóloga 
Joana 

Educadoras 
de Infância 
Docentes 

Titulares de 
Turma 

Diretores de 
Turma 

Docente de 
educação 
especial; 

    

Relatório 
anual 

Inquérito 
de 

satisfação 
a alunos e 
docentes 
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alunos, pois a restante turma 
ficará a cargo do docente 
dessa área curricular.  
As tarefas propostas pela 
psicóloga serão assentes em 
instrumentos científicos 
validados. 
As ações descritas serão 
complementadas com 
medidas individualizadas, 
para estudantes com 
comportamentos de elevado 
risco, nomeadamente alunos 
identificados por psicólogos, 
docentes, técnico de 
entidades parceiras (CPCJ) 
ou encarregados de 
educação. Este trabalho será 
da exclusiva 
responsabilidade da 
psicóloga escolar e 
preparado de forma 
diferenciada, ajustadas às 
necessidades do aluno e 
família. Considerar-se-ão a 
realização de entrevistas 
estruturadas, aplicação de 
provas psicológicas e 
vocacionais individuais, bem 
como outras estratégias 
assentes na relação 
psicológica.  
Definição de medidas de 
intervenção por nível de 
especialização (universal, 
especializada em grupo e 
especializada individual);  
Constituição de um banco de 
materiais para o projeto, com 
apossa na aquisição anual de 
recursos;  
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PARTICIPAÇÃO 
EM AÇÕES DE 
FORMAÇÃO, 
PALESTRAS 
PROMOVIDAS 
PELAS CPCJ OU 
CNPDPCJ. 

- Desenvolver ações de 
promoção dos direitos e 
prevenção das situações de 
perigo para a criança e jovem. 
Melhorar a intervenção da 
CPCJ. 

Eixo 
1, 2 e 3 

Encontros. 
Jornadas. 
Ações de formação. 
Palestras. 

AEG 
CPCJ 

Docentes 
Comissários 
Técnicos de 
CPCJ 

Ao longo 
do ano 
letivo 

Da CPCJ e da 
CMG 

Da 
CPCJ 
e da 
CMG 

Certificado
s de 
participaç
ão / 
presença 

“PALAVRAS 
PARA QUE VOS 
QUERO” 

- Ampliar e diversificar o 
vocabulário dos alunos, 
inserindo as palavras num 
contexto que lhes permita 
compreender o seu significado; 
- Agilizar a fixação desse 
vocabulário; 
Enriquecer o vocabulário 
interdisciplinarmente;  
- Reforçar as aprendizagens 
nas várias disciplinas; 
Motivar os alunos para 
adquirirem novos vocábulos 
contextualizados; 
- Contribuir para o 
desenvolvimento de 
competências; 
- Desenvolver o pensamento 
reflexivo, crítico e criativo; 
Incentivar os discentes para 
uma participação construtiva e 
competitiva, mas de forma 
saudável; 
- Contribuir para a 
interiorização de regras 
preestabelecidas. 

Eixos 
1, 2 e 3 

Afixar cartazes onde conste a 
palavra que deverá ser 
utilizada, nessa semana, em 
contexto;  
Cada aluno deve procurar 
utilizar essa palavra, em 
contexto, o maior número de 
vezes possível; 
Todos os professores da 
turma devem proporcionar, 
sempre que possível, 
situações de sala de aula em 
que os alunos possam utilizar 
a palavra/expressão, em 
contexto; 
Os alunos podem pedir ajuda 
aos membros da família 
(como forma de estes se 
envolverem mais) e fazerem 
um trabalho (textos, 
ilustrações, etc) em A4, por 
período, onde conste a 
palavra/expressão que mais 
gostarem. 
Os produtos poderão ser 
disseminados através do 
Jornal Escolar e expostos na 
BE/CRE. 

Departament
o de Línguas 

com a 
colaboração 

de: 
Teresa 
Pedro e 
Alberto 
Osório 

Alunos do 2º 
e 3º Ciclo 

1 
Palavra/E
xpressão 

por 
semana  

1º 
Período: 7 
palavras/e
xpressões 

2º 
Período: 8 
palavras/e
xpressões 

3º 
Período: 7 
palavras/e
xpressões 
Total: 24 

palavras/e
xpressões 

Cartazes 
 

Fotocópias  
 

Prémios  

 

1 
Kahoot/Qu
izziz / 
wordwall 
por 
período, 
com as 
expressõe
s/palavras 
em 
contexto.  
. 
Relatório 



Atividade Objetivos Específicos 
Projeto 

Educativo 
Estratégias Dinamizadores Público-alvo 

Calenda-
rização 

Recursos (Mat./Fin.) Avaliação 

 

Plano Anual de Atividades 2021/22  |   43 
    

COMEMORAÇÃ
O DE DATAS DE 
DESTAQUE 

- Divulgar e comemorar datas 
importantes a nível nacional e 
internacional que visem o 
desenvolvimento de atitudes e 
valores. 

Eixos 
1, 2 e 3 

- Elaboração de materiais 
informativos que visem a 
sensibilização da 
comunidade. 

Professores 
do 

Departament
o 

Alunos do 
2.º/3ºCEB 

Ao longo 
do ano na 

sala de 
aula 

Material de 
desgaste para 
a divulgação 

das atividades 
(cartolinas, 
papel, tinta, 
marcadores 

papel de 
cenário ,cola) 

30 € Relatório 

Projeto de 
Pesquisa – 
“No Museu do 
Holocausto, 
descobri(mos) 
que…” 

- Promover o conhecimento 
sobre o Holocausto, no 
contexto da subida de Hitler ao 
poder e da II Guerra Mundial. 
- Preservar a memória das 
vítimas do Holocausto. 
- Refletir sobre as questões 
morais e éticas levantadas em 
torno do Holocausto. 
- Reconhecer o ressurgimento 
de movimentos radicais, 
extremistas e neofascistas 
como uma ameaça às 
democracias do Mundo 
Ocidental. 
- Sensibilizar para a 
necessidade de combater todas 
as formas de antissemitismo, 
xenofobia e racismo. 
- Promover o respeito pelos 
direitos humanos, em particular, 
dos grupos minoritários. 
- Promover uma cidadania 
responsável, num quadro de 
valores democráticos como os 
da liberdade, igualdade e 
fraternidade. 

Eixo 
1 e 2 

- Trabalho a desenvolver em 
pequenos grupos, sob 
orientação da equipa 
pedagógica responsável pela 
implementação do Projeto; .  
-Envolvimento de vários 
docentes da escola – 
Conselho de turma do 9º ano 
e Coordenadora do 
Departamento de CSH.  
- Participação desta equipa 
na visita de estudo ao Porto. 

Docentes do 
CT do 9º ano 

e 
Coordenador
a do DCSH 

Alunos do 9º 
ano 

Ao longo 
do ano 
letivo 

Fotocópias de 
documentaçã
o de apoio ao 

Projeto 

40 € Relatório 



Atividade Objetivos Específicos 
Projeto 

Educativo 
Estratégias Dinamizadores Público-alvo 

Calenda-
rização 

Recursos (Mat./Fin.) Avaliação 

 

Plano Anual de Atividades 2021/22  |   44 
    

COLABORAÇÃO 
COM O JORNAL 

- Promover o sucesso 
educativo dos alunos nas 
diversas componentes 
educativas. 
- Promover o gosto pela leitura. 
-Identificar funções no uso da 
leitura e da escrita. 
- Estimular atitudes e 
comportamentos de respeito 
pelo outro, de responsabilidade 
e participação. 

Eixo 
1 

Elaboração de artigos para 

divulgação das atividades 

desenvolvidas 

Docentes da 
EPE de: 
Alvares 
Góis 
V. N. Ceira 

Comunidade 

Escolar 
Ao longo 
do ano 

Papel, 

fotocópias, 

tintas, cola, 

papel de 

lustro 

30 € Relatório 

 
 
ATIVIDADE 
CONJUNTA DA 
EPE 

- Promover o sucesso 
educativo dos alunos nas 
diversas componentes 
educativas. 
- Desenvolver o trabalho 
cooperativo/equipa. 
- Promover a articulação 
horizontal. 
- Promover competências 
sociais. 
- Estimular atitudes e 
comportamentos de respeito 
pelo outro, de responsabilidade 
e participação. 

Eixos 
1 e 2 

Conto a conto…cresço mais 

um pouco 

Docentes da 
EPE de: 
Góis 
V. N. Ceira 

Comunidade 

Escolar 
Ao longo 
do ano 

Papel, 
fotocópias, 
tintas, cola, 
papel de 
lustro 

30 € Relatório 

 
 
COLETÂNEA DE 
HISTÓRIAS 
“Jardim de 
Histórias X” 

- Promover o sucesso 
educativo, apostando-se nos 
níveis de ensino iniciais. 
- Promover o gosto pela leitura. 
- Promover a imaginação e a 
criatividade. 
- Promover o conhecimento das 
partes constituintes do livro. 

Eixo 
1 

Produção de 3 histórias, no 

mínimo, por grupo 

Docentes da 
EPE de: 
Alvares 
Góis 
V. N. Ceira 

Alunos da 

Educação 

Pré-Escolar 

Até ao 
final de 

abril 

Papel, 
marcadores 
lápis, imagens 

 Relatório 

 
EDUCAÇÃO 
AMBIENTAL 

-Manifestar comportamentos de 
preocupação com a 
conservação da natureza e 
respeito pelo ambiente 
-Desfrutar e apreciar os 
espaços verdes e o contacto 
com a natureza.  
-Conhecer diferentes animais, 
diferenciando-os pelas suas 
características e modos de vida 

Eixos 
1 e 3 

 
Projeto Eco escolas 
Pesquisas  
Histórias 
Canções 
Visitas 

Docentes da 
EPE de: 
Alvares 
Góis 
V. N. Ceira 

Comunidade 

Escolar 
Ao longo 
do ano 

 
Transporte  
a solicitar ao 
Município 
 
Material de 
desgaste 
(diverso) 

 
 
10€ 
 

 
Relatório 
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BEM-ESTAR 
ANIMAL 

- Desenvolver na criança  a 
confiança autonomia, e 
responsabilidade 
- Compreender o conceito de 
bem estar animal 
- Conhecer os Direitos dos 
animais 
- Identificar diversos habitats 
dos Animais 

Eixos 
1, 2 e 3 

Conhecer as profissões 
ligadas ao cuidado dos 
animais   
Recolha de bens 
(ração,areia,mantas, 
cobertores, etc) para entregar 
a uma associação de 
proteção animal 
 
Ação de sensibilização sobre  
os cuidados  de defesa e 
proteção animal – convite a 
uma Associação.  
Pesquisas sobre os direitos 
dos animais 
Diálogos 
Dramatizações de histórias 
Comemoração do Dia do 
Animal  
 

Docentes da 
EPE de: 
Alvares 
Góis 
V. N. Ceira 

Comunidade 

Escolar 
Ao longo 
do ano 

Papel 
Cartolinas 
Feltro 
Eva 
Tinteiros 

30€ Relatório 

ALIMENTAÇÃO 
SAUDÁVEL 

- Promover o sucesso educativo 
dos alunos nas diversas 
componentes educativas. 
- Desenvolver o trabalho 
cooperativo/equipa. 
- Sensibilizar para uma 
alimentação racional e equilibrada. 
- Identificar diferentes tipos de 
alimentos. 
- Conhecer e aplicar normas de 
saúde e de higiene oral 
- Reconhecer e identificar partes 
do corpo, órgãos dos sentidos e 
compreender as suas funções. 

Eixos 
1, 2 e 3 

Vivência do Dia da 
Alimentação (16 outubro) 
 
Conhecer a profissão de 
Cozinheira/o e/ou outros 
 
Apresentação de histórias, 
colorir desenhos, canções, 
dramatizações, jogos 

 
Docentes da 
EPE e 1º 
CEB 
Alvares  
Góis 
V. N. Ceira 

Alunos EPE 
Ao longo 
do ano 

 

Papel, 
fotocópias, 
tintas 

25 € Relatório 

Quem nos quer 
contar uma 
história? 

- Vivenciar e reconhecer usos, 
costumes, tradições e valores;   
 -Divulgar e promover a cultura 
popular;  
- Conhecer profissões de 
familiares; 
- Promover competências sociais; 
- Aumentar competências 
comunicativas em contextos 
formais 

Eixos 
1 e 3 

-Partilha de histórias 
vivenciadas ou (as suas 
profissões, histórias antigas) 
por encarregados de 
educação ou outros 
elementos da família com os 
alunos; 
-Realização de entrevistas 
aos participantes; 

Docentes do 
1º Ciclo 

Comunidade 

Escolar 

De 2 a 3 
convites 
ao longo 
do ano 

Papel, 
fotocópias 

50€ Relatório 
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COLETÂNEA DE 
HISTÓRIAS – 
1ºCICLO 

- Estimular o prazer para a 
produção textual, resumindo ou 
inventando histórias para a 
elaboração de uma coletânea. 

Eixo 
1 

-Elaboração de uma 

coletânea, a partir da recolha 

de textos elaborados pelos 

alunos. 

-Divulgação na Festa Final de 
Ano. 

Docentes do 
1º Ciclo 

Alunos 

Comunidade 
Educativa 

Ao longo 
do ano 
letivo – 
Entrega 

das 
histórias 
até final 

do mês de 
abril 

Papel 

Livros Infantis 

Computador 

100€ Relatório  

VISITA DE 
ESTUDO 

- Promover o sucesso 
educativo dos alunos nas 
diversas componentes 
educativas; 
 - Proporcionar o contacto com 
outras realidades sociais e 
geográficas; 
- Sensibilizar para a 
importância da nossa cultura; 
- Estimular atitudes e 
comportamentos de respeito 
pelo outro, de responsabilidade 
e participação; 
- Promover o convívio e a sã 
camaradagem; 
- Promover competências 
sociais; 
- Aumentar competências 
comunicativas em contextos 
formais 

Eixo 
1 e 3 

A definir por cada escola. Docentes do 
1ºCiclo 

Comunidade 

Escolar A definir A definir  Relatório 
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VISITA DE 
ESTUDO 

- Promover o sucesso 
educativo dos alunos nas 
diversas componentes 
educativas. 
- Proporcionar o contacto com 
outras realidades sociais e 
geográficas. 
- Sensibilizar para a 
importância da nossa cultura. 
- Estimular atitudes e 
comportamentos de respeito 
pelo outro, de responsabilidade 
e participação. 
- Promover o convívio e a sã 
camaradagem. 
- Promover competências 
sociais. 
- Aumentar competências 
comunicativas em contextos 
formais. 
-Desfrutar e apreciar os 
espaços verdes e o contacto 
com a natureza e com os 
animais. 

Eixos 
1 e 3 

A definir 

Docentes da 
EPE de: 
Alvares  
Góis 
V. N. Ceira 

Comunidade 

Escolar 
3º 

Trimestre 

Fotocópias, 
papel, 
marcadores 
 
Transporte a 
solicitar ao 
Município 
 
Bilhetes 

10 € 
 
Famíli
as 

Relatório 

TORNEIO INTER- 
ESCOLAS DO 
DESPORTO 
ESCOLAR 
 
- BADMINTON 
 
- Projeto «DE 
Escola Ativa» 

- Proporcionar aos alunos um 
conjunto de atividades 
extracurriculares, de 
complemento e enriquecimento 
curricular. 
- Promover o intercâmbio dos 
alunos das várias escolas do 
concelho. 
- Fomentar a prática da 
atividade física. 
- Desenvolver o espírito de 
equipa. 

Eixo 

2 

- Treinos bissemanais com 

saídas previstas no Quadro 

Competitivo de cada 

modalidade / Escalão. 

Grupo de 

Educação 

Física 

 

Desporto 

Escolar 

Alunos do 2º 

e 3º ciclo 

Ao longo 

do ano 

letivo 

Cartazes 

Fotocópias 

Transporte 

Verbas 

do 

Gab. 

do DE 

Relatório 
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ARTICULAÇÃO 
EPE/1ºCEB  

- Promover competências 
sociais; 
- Promover o sucesso 
educativo dos alunos nas 
diversas componentes 
educativas; 
-Promover a articulação e a 
sequencialização das 
aprendizagens. 

Eixos 
1 e 4 

Reuniões de docentes 
 
Atividades conjuntas EPE/1º 
CEB 
 
Visitas dos alunos de  5 e 6 
anos à sala do 1º CEB 

Docentes da 
EPE e do 1º 
CEB de: 
Alvares 
EB Góis 
EB V. N. 
Ceira  

Alunos da 
Educação 
Pré-Escolar e 
do 1ºCEB 

Trimestrai
s 
 
Ao longo 
do ano 
 
3º 
Trimestre 

Papel, tinteiro, 
fotocópias 

20€ 
Relatórios/
Atas 

Concurso “rosas 
dos ventos” 

Compreender a diversidade de 
representações cartográficas.  
- Identificar os elementos 
fundamentais de um mapa – 
(…) orientação, (…) - 
descrevendo a informação 
fornecida por cada um desses 
elementos.  
- reciclagem/reutilizacão de 
materiais ; 
- fomentar a relação escola-
família, através da colaboração 
dos pais na execução da rosa 
dos ventos.  
 

Eixos 
1 e 2 

No início do 1º período, os 
profs:   
- Divulgam o concurso em 
sala de aula para as turmas 
explicitando as regras; 
No final do 1º período, os 
alunos: 
- Entregam aos professores 
os trabalhos realizados na 
interrupção letiva para 
correção e avaliação; 
- Ajudam os docentes na 
montagem da exposição na 
BE. 
 

Docentes de 
HGP de 5º 
ano e de 
Geografia 

Alunos do 5.º 
e 7.º anos de 
escolaridade 

1.º e 2.º 
períodos 

Papel 
Cartolinas 
Cartão 
Cola 
Outros 
materiais de 
suporte 

 

Trabalho 
relevante 
para a 
avaliação 
na 
disciplina; 
Elaboraçã
o de uma 
notícia 
para o 
jornal; 
Elaboraçã
o de um 
relatório 
sobre a 
atividade; 
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Participação no 
Programa 
Nacional  
“Parlamento dos 
Jovens” 

Educar para a cidadania, 
estimulando o gosto pela 
participação cívica e política;  
Dar a conhecer a Assembleia 
da República, o significado do 
mandato parlamentar, as regras 
do debate parlamentar e o 
processo de decisão do 
Parlamento, enquanto órgão 
representativo de todos os 
cidadãos portugueses;  
Promover o debate 
democrático, o respeito pela 
diversidade de opiniões e pelas 
regras de formação das 
decisões;  
Incentivar a reflexão e o debate 
sobre um tema, definido 
anualmente;  
Proporcionar a experiência de 
participação em processos 
eleitorais;  
Estimular as capacidades de 
expressão e argumentação na 
defesa das ideias, com respeito 
pelos valores da tolerância e da 
formação da vontade da 
maioria;  

Sublinhar a importância da 
sua contribuição para a 
resolução de questões que 
afetem o seu presente e o 
futuro individual e coletivo, 
fazendo ouvir as suas 
propostas junto dos órgãos 
do poder político. 

Eixos 
1 e 2 

Centradas nos alunos e 
focadas em estimular cada 
um a dar o melhor de si. 

Psicóloga 
Joana Marta 
e Fátima 
Martins 

Comunidade 
Educativa 

Ao longo 
do ano 
letivo 

Transporte 
cedido pelo 
Município 
para a 
participação 
na fase 
distrital 

 

Elaboraçã
o de uma 
notícia 
para o 
jornal; 
Elaboraçã
o de um 
relatório 
sobre a 
atividade; 
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Concurso à 
descoberta/ 
conquista da 
HGP 

Promover as aprendizagens 
significativas em HGP 
Motivar para aprender mais 
HGP 
Criar momentos lúdicos de 
verificação das aprendizagens 

Eixo 
1 e 2 

No início do 1º período, os 
profs:   
- Divulgam o concurso em 
sala de aula para as 
turmas explicitando as 
regras; 
- No final de cada período 
os docentes realizam o 
concurso (quizizz ou outra 
forma); 
- vencem, em cada turma 
os alunos que obtiverem 
mais pontos ao longo dos 
tr~es períodos 

docentes de 
HGP - 2º 
ciclo 

Turmas A do 
5º e 6º ano 

no final de 
cada 
período 

  

Trabalho 
relevante 
para a 
avaliação 
na 
disciplina; 
Elaboraçã
o de uma 
notícia 
para o 
jornal; 
Elaboraçã
o de um 
relatório 
sobre a 
atividade; 
Elaboraçã
o de uma 
notícia 
para o 
jornal; 
Elaboraçã
o de um 
relatório 
sobre a 
atividade; 
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Ação de 
Sensibilização e 
educação para a 
saúde sobre 
Excesso de Peso 
e Obesidade 

Contribuir para a prevenção do 
excesso de peso e obesidade 
na comunidade educativa. 
Alertar para o número 
crescente de crianças e jovens 
com excesso de peso e 
obesidade. 
Dar a conhecer as 
consequências, complicações e 
riscos para a saúde, 
associados à obesidade. 
Esclarecer sobre as causas da 
obesidade e realçar a 
importância da adoção de uma 
alimentação equilibrada e de 
hábitos de exercício regular, 
como formas de prevenção.  
Definir o conceito de índice de 
massa corporal e salientar a 
sua utilidade no auto - 
diagnóstico dos desvios estato 
- ponderais. 

Eixos 
1, 2 e 3 

Ação de sensibilização 
e educação para a saúde 

Enf.º 
Alexandre 

Alunos do 1º 
ciclo; pessoal 
não docente 

A definir   Relatório 

Entrega dos 
Cheques 
Dentista. 

Cumprimento das disposições 
do Programa Nacional de 
Saúde Escolar – Saúde Oral 
sobre a emissão de cheques 
dentista 

Eixos 
1, 2 e 3 

 
Enf.º 
Alexandre. 

Alunos com 7, 
10 e 13 anos 
no início do 
ano letivo 
20212022, 
assim como 
alguns alunos 
enquadrados 
nas situações 
excecionais 
previstas. 

Os 
cheques 
dentista 
serão 
previsivel
mente 
entregues 
no final do 
1º período 
letivo. 

  Relatório 
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Realização de 
ação de 
sensibilização e 
educação para a 
saúde sobre 
doenças 
sexualmente 
transmissíveis 

Contribuir para a diminuição da 
prevalência das doenças 
sexualmente transmissíveis 
Definir doenças sexualmente 
transmissíveis 
Distinguir sinais de sintomas 
Definir período de incubação e 
alertar para o perigo dos 
portadores assintomáticos 
Dar a conhecer os principais 
sinais e sintomas das DST nos 
homens e mulheres 
Reforçar a importância e as 
formas de prevenção das DST 
Elencar as DST mais comuns e 
o seu tratamento 

Eixos 
1, 2 e 3 

Ação de sensibilização 
e educação para a saúde 

Enf.º 
Alexandre 

Alunos do 7º 
ano 

A definir   Relatório 

SIDA (no âmbito 
do Dia Mundial 
de luta contra a 
SIDA) 
 

 
Transmitir conhecimentos sobre 
SIDA – origem da doença, 
prevalência, prevenção e 
tratamento. 
Alertar para o facto de a SIDA 
ser uma doença que continua 
em progressão pelo mundo 
inteiro, para a qual não existe 
ainda cura. 

Eixos 
1, 2 e 3 

Ação de sensibilização 
e educação para a saúde 

Enf.º 
Alexandre 
PES 

Alunos do 8º 
ano 

A definir   Relatório 

Realização de 
ação de 
sensibilização e 
educação para a 
saúde sobre 
transmissão de 
doenças 

Contribuir para a diminuição da 
prevalência das doenças 
transmissíveis. 
Definir doenças transmissíveis. 
Distinguir sinais de sintomas. 
Definir período de incubação e 
alertar para o perigo dos 
portadores assintomáticos. 
Reforçar a importância da 
prevenção  
Alertar para os principais 
comportamentos de risco 

Eixos 
1, 2 e 3 

Ação de sensibilização 
e educação para a saúde 

Enf.º 
Alexandre 

Alunos do 2º 
ciclo 

A definir   Relatório 
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Realização de 
ação de 
sensibilização e 
educação para a 
saúde sobre 
escovagem dos 
dentes 

Contribuir para a melhoria da 
saúde oral da população. 
Enfatizar a importância da 
escovagem na prevenção da cárie 
dentária. 
Explicar o mecanismo de 
desenvolvimento da cárie. 
Ensinar a escovar os dentes. 
Fornecer um kit de escovagem a 
cada aluno. 
Envolver os pais na criação do 
hábito de escovar os dentes. 

Eixos 
1, 2 e 3 

Ação de sensibilização 
e educação para a saúde 

Enf.º 
Alexandre 

Alunos do 
Pré-escolar 

A definir   Relatório 

Comportamento
s de risco e 
dependências 

Alertar para o perigo que 
constituem para a saúde 
determinado tipo de 
comportamentos; 
Contribuir para a prevenção de 
comportamentos de risco e 
consumo de substâncias 
psicoativas e ilícitas. 

 Ação de sensibilização 
Enf.º 
Alexandre 

Alunos do 9º 
ano 

A definir   Relatório 

Dinamização do 
Gabinete de 
Informação e 
Promoção da 
Saúde (GIPS). 

Criar e estreitar laços de 
proximidade com a comunidade 
educativa. 
Estimular a comunidade 
educativa para a aquisição de 
estilos de vida saudáveis. 
Colaborar com a comunidade 
educativa na promoção de um 
ambiente escolar saudável. 
Esclarecer “in loco” dúvidas 
relacionadas com a saúde 
colocadas pelos 
alunos/comunidade educativa. 

Eixos 
1, 2 e 3 

 
Enf.º 
Alexandre. 

Comunidade 
educativa 

O gabinete 
funcionaria 
nas 1º e 3ª 
Quartas 
Feiras de 
cada mês, 
das 9 às 11 
horas, 
durante 
todo o ano 
letivo 
2021/2022, 
na EBIJI de 
Góis. 

  Relatório 
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CENTRO DE 
APOIO À 
APRENDIZAGEM 
(CAA) 

Promover a qualidade da 
participação doa alunos nas 
atividades da turma a que 
pertencem e nos demais 
contextos de aprendizagem; 
Promover mudanças 
qualitativas de processos e 
produtos de aprendizagem para 
uma implicação efetiva no 
sucesso escolar; 
Promover a autoestima e a 
confiança dos alunos nas suas 
capacidades, alargando as 
suas perspetivas e expetativas 
de futuro; 
Desenvolver a autonomia da 
aprendizagem dos alunos; 
Possibilitar práticas de 
autorregulação e de 
autoavaliação dos alunos. 

 
 
Eixos 
1, 2, 3 e 
4 

Apoio e acompanhamento 
psicossocial aos alunos e as 
famílias, em estreita articulação 
com outros técnicos externos 
quando necessário. 
Dinamização de sessões apoio 
psicológico e/ou socioeducativo 
a alunos/grupos de alunos em 
que tal seja necessário. 
Mediação da relação escola-
família, promovendo a sua 
aproximação, comunicação e 
interação. 
Mediação da relação escola-
família, promovendo a sua 
aproximação, comunicação e 
interação. 
Aplicação de Programas de 
Orientação Escolar e 
Profissional e esclarecimento e 
encaminhamento para a 
formação profissional. 
Dinamização e ou promoção de 
ações de sensibilização e 
esclarecimento sobre diversas 
temáticas dirigidas a toda a 
comunidade escolar 
(pais/encarregados de 
educação, alunos, assistentes 
operacionais…). 
Elaboração e aplicação de 
programas de Competências 
Pessoais e Sociais a alunos e 
pais/encarregados de educação. 
Dinamização e promoção de 
ações de prevenção de 
comportamentos de risco e 
violência em contexto escolar. 
Implementação e dinamização 
de um núcleo de estudo. 
Definição e aplicação de 
medidas de intervenção nos 
alunos com problemas 
recorrentes de comportamento. 

Pessoal 
Docente, 
Interlocutor/a 
para o 
Abandono e 
Absentismo 
Escolar, 
Representan
te do ME na 
CPCJ, 
Coordenador
/a do Projeto 
Educação 
para a 
Saúde e 
Educação 
Sexual, entre 
outros) 
Psicólogo/a; 
Enfermeiro/a 
(Parceria 
com o 
Centro de 
Saúde) 
Técnico/a de 
Serviço 
Social 
(Parceria 
com o 
Município) 
· Educadora 
Social. 

Comunidade 
educativa 
 

Ao longo 
do ano 
letivo 
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REUNIÃO COM 
OS PAIS E 
ENCARREGADO
S DE EDUCAÇÃO 

- Corresponsabilizar os EE no 
processo educativo dos alunos; 
- Incentivar o envolvimento dos 
Pais/Encarregados de 
Educação na vida escolar; 
- Intensificar espaços de 
diálogo; 
- Promover a comunicação 
entre a escola e Família. 

Eixos 
2 e 3 

-Troca de informações; 
-Análise de situações. 
 

Docentes 
Titulares de 
Turma – Pré-
escolar, 
1º/2º/3ºCiclo 

Encarregados 
de Educação 

Ao longo 
do ano 
letivo 

Papel, 
fotocópias 

150€ Atas 

REUNIÕES DE 
ARTICULAÇÃO 
ENTRE A 
EQUIPA LOCAL 
DE 
INTERVENÇÃO 
PRECOCE E O 
AGRUPAMENTO 

-Promover a articulação entre 
serviços 
- Análise de casos dos alunos 
referenciados. 

Eixos 
1, 2 e 3 

Reuniões 

Agrupamento 
 
ELI Arganil/ 
Góis– 
Equipa Local 
de 
Intervenção 

Docentes e 
Técnicos 

setembro 
2021 
 
maio 2022 

   

A1: “REUNIÕES 
SEMANAIS DA 
EMAEI” 

- Sensibilizar a comunidade 
educativa para a educação 
inclusiva; 
- Propor as medidas de suporte 
à aprendizagem a mobilizar; 
- Acompanhar e monitorizar a 
aplicação de medidas de 
suporte à aprendizagem; 
- Prestar aconselhamento aos 
docentes na implementação de 
práticas pedagógicas 
inclusivas; 
- Elaborar o relatório técnico -
pedagógico previsto no artigo 
21.º e, se aplicável, o programa 
educativo individual e o plano 
individual de transição 
previstos, respetivamente, nos 
artigos 24.º e 25.º; 
- Acompanhar o funcionamento 
do centro de apoio à 
aprendizagem. 

Eixos 
1, 2, 3 e 
4 

- Reflexão 
- Análise de dados ou de 
documentação 
- Elaboração de documentos 
- Elaboração de Relatórios 
Técnico Pedagógicos 
- Recolha de dados 
- Monitorização 

EMAEI 

Docentes 
Alunos 
Pais/encarreg
ados de 
Educação 
Técnicos 
 
 
EMAEI 

Uma vez 
por 
semana 

- Sala n.º 5 
 
-Computador 
 
- Material de 
desgaste 

 

- Ata 
Monitoriza
ção 
 
-
Document
os 
elaborado
s 
 
- Análise 
de 
document
os de 
avaliação 
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A2: “REUNIÕES 
DA EQUIPA 
VARIÁVEL DA 
EMAEI” 

- Propor as medidas de suporte 
à aprendizagem a mobilizar; 
- Acompanhar e monitorizar a 
aplicação de medidas de 
suporte à aprendizagem; 
-Prestar aconselhamento aos 
docentes na implementação de 
práticas pedagógicas 
inclusivas; 
- Elaborar o relatório técnico -
pedagógico previsto no artigo 
21.º e, se aplicável, o programa 
educativo individual e o plano 
individual de transição 
previstos, respetivamente, nos 
artigos 24.º e 25.º; 

Eixos 
1, 2, 3 e 
4 

- Análise de dados 
-Análise de documentação 
(relatórios médicos ou 
psicológicos, relatórios 
pedagógicos, …) 
-- Elaboração de Relatórios 
Técnico Pedagógicos 

EMAEI 

Docentes 
Alunos 
Pais/encarreg
ados de 
Educação 
Técnicos 

- Sempre 
que se 
justifique 

- Sala n.º 5 
- Computador 
- Material de 
desgaste 
- Processo 
dos alunos 
- Relatórios 

 

Monitoriza
ção 
- Atas 
- Análise 
de 
document
os de 
avaliação 
- 
Document
os 
elaborado
s 

A3: “REUNIÃO 
COM O  
CONSELHO DE  
DIRETORES DE 
TURMA/ 
DOCENTES” 

- Acompanhar e monitorizar a 
aplicação de medidas de 
suporte à aprendizagem. 

Eixos 
1, 2, 3 e 
4 

- Reunião entre a EMAEI e os 
elementos do Conselho de 
Turma 

EMAEI 

- Alunos que 
beneficiam de 
um Relatório 
Técnico 
Pedagógico 
(RTP) ou 
Programa 
Educativo 
Individual (PEI) 
- Todos os 
alunos 

-Sempre 
que se 
justifique 

- Uma sala 
- Computador 
- Documentos 
dos alunos 
- RTP 
- PEI 
 

 

- 
Monitoriza
ção 
- Ata 
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REUNIÃO DE 
DEPARTAMENTO 

- Promover a qualidade da 
escola/agrupamento. 
- Promover a articulação. 
- Planificar e adequar à 
realidade do agrupamento a 
aplicação das orientações e 
metas curriculares. 
- Identificar as necessidades de 
formação de docentes. 
- Definir formas de 
diferenciação pedagógica e de 
avaliação de aprendizagens. 
- Analisar e refletir sobre as 
práticas educativas. 
- Criar as condições promotoras 
do sucesso educativo dos 
alunos nas diversas 
componentes educativas 

Eixos 
1, 2, 3 e 
4 

- Definição de critérios; 
- Planificação; 
- Definição de estratégias a 
implementar com os alunos; 
- Produção de materiais; 
- Avaliação. 

Docentes da 
Educação 
Pré-Escolar, 
1.º, 2.º e 3.º 
Ciclo 

Comunidade 
escolar 

Mensal 
e/ou 
sempre 
que 
necessário 

Papel, tinteiro, 
fotocópias 

190 € Atas 

REUNIÕES DO 
CONSELHO  
PEDAGÓGICO 

- Promover a articulação entre 
os diversos agentes da 
comunidade educativa. 
- Coordenar e orientar a vida da 
escola nos domínios 
pedagógicos e didáticos. 

Eixo 
1, 2, 3 e 
4 

- Reuniões mensais 

Elementos 
que 
compõem o 
Conselho 
Pedagógico 

Comunidade 
escolar 

Ao longo 
do ano 
letivo 

Tinteiro e 
papel 

150€ Atas 

REUNIÕES DO  
CONSELHO DE  
DIRETORES DE  
TURMA 

- Promover o sucesso dos 
alunos nas diversas 
componentes educativas. 
- Elaborar propostas para 
submeter ao conselho 
pedagógico. 
- Articular estratégias e 
procedimentos. 

Eixos 
1, 2, 3 e 
4 

- Aferição de critérios de 
avaliação;  
- Definição de estratégias;  
- Planificação de atividades. 

Diretores de 
turma 

Diretores de 
turma 

Ao longo 
do ano 
letivo 

Papel, 
tinteiro, 
fotocópias 

150€ Atas 

REUNIÕES/  
ATIVIDADES  
BIBLIOTECA  
ESCOLAR/  
CENTRO DE  
RECURSOS  
EDUCATIVOS 

- Informar a equipa sobre o 
conteúdo funcional. 
- Conceber e implementar 
o PAA e o Plano de 
Melhoria. 
- Organizar e desenvolver 
atividades. 
- Articular com o GTCG. 

Eixos 
1, 2, 3 e 
4 

- Auscultação de opiniões; 
- Harmonização de ideias 
e estratégias de atuação; 
- Aprovação de 
documentos; 
- Avaliação. 

Docentes e 
assistentes 
operacionais 
da equipa da  
BE/CRE 

Comunidade  
escolar e  
Parceiros  
Institucionais 

Ao longo 
do ano 
escolar 

PC e data 
show 

A 
definir 

Atas 
 
Integrado 
no projeto 
da RBE 



Atividade Objetivos Específicos 
Projeto 

Educativo 
Estratégias Dinamizadores Público-alvo 

Calenda-
rização 

Recursos (Mat./Fin.) Avaliação 

 

Plano Anual de Atividades 2021/22  |   58 
    

REUNIÃO DO 
CONSELHO  
GERAL 

- Definir as linhas orientadoras 
para a elaboração do 
orçamento. 
- Apreciar o relatório de contas 
e os resultados do processo 
de autoavaliação. 
- Promover o relacionamento 
com a comunidade educativa. 
- Definir critérios para a 
participação da escola em 
atividades científicas, culturais 
pedagógicas e desportivas. 

Eixos 
2, 3 e 4 

- Reuniões trimestrais 
(extraordinárias) com os 
representantes do pessoal 
docente e não docente, 
pais e encarregados de 
educação, município e 
comunidade local. 

Membros do 
Conselho 
Geral 

Comunidade 
educativa 

Ao longo 
do ano 
letivo 

Tinteiro, papel 
e fotocópias 

15€ Atas 

 

ATIVIDADES DE ENRIQUECIMENTO CURRICULAR – AEC 
 

EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR 

MÚSICA 

- Promover a articulação 
vertical e horizontal entre os 
níveis de ensino. 
- Promover o sucesso dos 
alunos nas diversas 
componentes educativas. 
- Promover competências 

sociais. 

Eixos 
1, 2 e 3 

Atividades de música 
 
NOTA: Planificação no PTG de 
cada EPE. 

Docentes de 
Música e da 
EPE  

Docentes da 
EB de Góis e 
EPE de: 
Góis 
V. N. Ceira 

Ao longo 
do ano 

Transporte 
Municípi

o 
Relatório 

EDUCAÇÃO 
FÍSICA 

Atividades de educação física 
 
NOTA: Planificação no PTG de 
cada EPE. 

Docentes de 
Ed. Física e 
da EPE 

Docentes da 
EB de Góis e 
EPE de: 
Góis 
V. N. Ceira 

Ao longo 
do ano 

Transporte 
 
Equipamento 
pessoal 

Municípi
o 
 
Famíli
a 

Relatório 

CIÊNCIAS 

EXPERIMENTAIS 

Atividades experimentais 
 
NOTA: Planificação no PTG de 
cada EPE. 

Docentes de 
Físico-
Química e da 
EPE 

Docentes da 
EB de Góis e 
EPE de: 
Góis 
V. N. Ceira 

Ao longo 
do ano 

Transporte 
 
Equipamento 
pessoal 

Municípi
o 

Relatório 

PROJETO 
NATAÇÃO 

- Desenvolver o nível funcional 
das capacidades motoras. 
- Fomentar a aquisição de 
comportamentos de estilos de 
vida saudáveis. 

Eixos 
1, 2 e 3 

Atividades de adaptação ao 
meio aquático/ natação 

Município de 
Góis e 
Agrupament
o de Escolas 

Alunos da 
educação 
pré-escolar 

Ao longo 
do ano 

Transporte 
 
Equipamento 
pessoal 

Municípi
o 
 
Famíli
a 

Relatório 

 

1.º CICLO 
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ATIVIDADE 

FÍSICA E 

DESPORTIVA 

- Desenvolver o nível funcional 
das capacidades motoras dos 
alunos; 
- Melhorar a realização das 
habilidades motoras nos 
diferentes tipos de atividades, 
conjugando as suas iniciativas 
com a ação dos colegas e 
aplicando corretamente as 
regras; 
- Promover o desenvolvimento 
integral do aluno, favorecendo o 
reforço da oferta educativa numa 
perspetiva interdisciplinar e 
integrada com as restantes 
aprendizagens escolares; 
- Fomentar a aquisição de 
hábitos e comportamentos de 
estilos de vida saudáveis que se 
mantenham na idade adulta, 
contribuindo para o aumento dos 
índices de prática desportiva da 
população portuguesa; 
- Fomentar o espírito desportivo 
e do fair-play, no respeito pelas 
regras das atividades e por todos 
os intervenientes. 

Eixos 
1, 2 e 3 

- Receção aos alunos com 
apresentação dos 
professores; 
- Realização de jogos e 
outras atividades; 
- Realização de reuniões de 
articulação com os 
professores titulares de turma 
para planificação, supervisão 
e avaliação/apreciação. 

Docentes 

das 

atividades  

Docentes 
titulares de 
turma 

Alunos do 1º 
ciclo 

Ao longo 
do ano 
letivo 

Material 

lúdico  

Material de 
desgaste 

20€ Atas 

ATIVIDADES 

LÚDICO – 

EXPRESSIVAS: 

EXPRESSÃO 

DRAMÁTICA/MU

SICAL 

- Reconhecer a música como 
parte do quotidiano. 
- Reconhecer as diferentes 
funções que a música 
representa. 
- Identificar diferentes culturas 
musicais bem como os 
contextos onde se inserem. 
- Compreender e valorizar o 
fenómeno musical como 
património cultural. 
- Desenvolver o domínio 

progressivo da expressividade 
do corpo e da voz. 

Eixos 
1, 2 e 3 

- Receção aos alunos com 
apresentação dos professores. 
- Realização de jogos e outras 
atividades. 
- Realização de reuniões de 
articulação com os professores 
titulares de turma para 
planificação, supervisão e 
avaliação/apreciação. 

Docente 
responsável 
pela 
atividade 
Docentes 
titulares de 
turma 

Alunos do 1º 
ciclo 

Ao longo 
do ano 
letivo 

Material lúdico 
Material de 
desgaste 

20€ Atas 
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CLUBE CIÊNCIA 

VIVA NA 

ESCOLA 

 

- Promover a articulação 
vertical e horizontal entre os 
níveis de ensino. 
- Promover o sucesso dos 
alunos nas diversas 
componentes educativas. 
- Promover competências 
sociais. 
 
 
 
 
 

Eixos 
1, 2 e 3 

Atividades práticas e 
experimentais. 

Docentes de 
Físico-
Química e da 
turma 

Alunos do 1º 
ciclo 

Ao longo 
do ano 
letivo 

Equipamento 
pessoal 

 Atas 

 

PROGRAMAS DE APOIO À FAMÍLIA 
EPE – ATIVIDADES DE ANIMAÇÃO E APOIO À FAMÍLIA (AAAF) 

1.º CEB – COMPONENTE DE APOIO À FAMÍLIA (CAF) 
 

ATIVIDADES DE 

ANIMAÇÃO E 

APOIO À 

FAMÍLIA 

- Promover a colaboração entre 
o agrupamento e instituições 
locais. 
- Intensificar os espaços de 
diálogo. 
- Incrementar projetos de 
parceria escola/família. 
- Trabalhar a relação de 
comunicação e valorização das 
funções de cada interveniente. 

Eixos 
2 e 3 

Realização de jogos e outras 
atividades lúdicas 
 
NOTA: Planificações no dossier 
referente à AAAF existente em 
cada EPE. 

Todas as 
docentes da 
Educação 
Pré-Escolar 

Comunidade 
escolar 

Ao longo 
do ano 
letivo 

Material lúdico 
Material de 
desgaste 

 
100€ 

Em 
departame
nto 

COMPONENTE 

DE APOIO À 

FAMÍLIA 

- Intensificar os espaços de 
diálogo. 
- Incrementar projetos de 
parceria escola/família. 
-Trabalhar a relação de 
comunicação e valorização das 
funções de cada um dos 
intervenientes. 

Eixos 
2 e 3 

Realização de jogos e outras 
atividades lúdicas. 
 
NOTA: Planificações no dossier 

referente à CAF existente em 
cada Escola do 1ºCEB 

Docentes do 
1.º ciclo 

Comunidade 
escolar 

Ao longo 
do ano 
letivo 

Material lúdico 
Material de 
desgaste 

350€ 
Em 
departame
nto 

 

 

PROJETOS E CLUBES 
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 Biblioteca Escolar/Centro de Recursos Educativos 

 Centro de Apoio à Aprendizagem (CAA) 

 Programa de Educação para a Saúde (Projeto e Clube) 

 Projeto Nacional de Promoção do Sucesso Escolar 

 Desporto Escolar (Projeto e Clube) 

 Eco Escolas (Projeto e Clube) 

 Jornal Escolar 

 Projeto de Segurança 

 Oficina da Escrita e Leitura Criativa 

 Clube Ciência Viva na Escola 

 Laboratório de Línguas 

 Clube das Línguas 

 Clube de Artes 

 Clube de Música e Dança 

 Clube de Desporto Escolar 

 Clube do Eco Escolas 

 Clube da Saúde – PES 

 Clube de Empreendedorismo 

Estes projetos regem-se por regulamentos específicos, desenvolvendo-se ao longo do ano. 

Cabe aos seus dinamizadores a elaboração das respetivas planificações e avaliação 

mediante modelo próprio. 

Algumas das atividades dinamizadas por estes projetos constam da calendarização do PAA, 

contudo a sua avaliação consta do seu relatório específico. 
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3| Acompanhamento e Avaliação 

 

Sempre que surjam novas propostas de atividades, os seus responsáveis apresentam uma 

planificação prévia ao Conselho Pedagógico, em documento próprio, através do seu representante 

nesse órgão. Após o respetivo parecer favorável, a mesma carece de aprovação em Conselho Geral. 

 

A avaliação das atividades propostas constitui um meio importante de aprendizagem 

organizativa, essencial para que a escola consiga alcançar os objetivos e metas definidos no seu 

Projeto Educativo. Assim sendo, no final das mesmas, os seus dinamizadores elaboram o respetivo 

relatório seguindo um modelo que contempla o nome da atividade, a calendarização, os dinamizadores, 

o público-alvo, os objetivos e o cumprimento dos mesmos. 

 

Nos casos em que se justifique, os relatórios devem conter as atividades previstas e não 

realizadas, as dificuldades sentidas, os aspetos a aperfeiçoar e os aspetos positivos. 

 

O acompanhamento do Plano Anual de Atividades é feito, ao longo do ano, pelos coordenadores 

de departamento, Conselho Pedagógico e equipa que coordena o projeto. 

 

Na avaliação ter-se-á em conta o grau de consecução das atividades planificadas, a articulação 

com o Projeto Educativo e o Plano de Trabalho do Agrupamento e ainda o empenho/participação na 

procura da melhoria da qualidade e satisfação da comunidade envolvente. 


