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Princípios gerais do PEA: A – Sucesso e perseverança; B – Ambiente estimulante; C – Mobilização e envolvimento 

PLANO ANUAL DE ATIVIDADES – DEPARTAMENTO: Pré-escolar 

 

Calendarização Atividade Objetivos 

Operacionalização 
com o PEA 

(assinalar as letras 
A; B; C) 

Dinamizador
es 

Público-Alvo 
Custos/ 

Recursos 

Ao longo do ano 
letivo 

Projeto PAFT (Educação 
Física” 

- Desenvolver a motricidade 
global; 
- Cooperar em situações de 
jogo, seguindo orientações 
ou regras;  
- Dominar movimentos que 
implicam deslocamentos e 
equilíbrios;  
- Dominar noções do 
esquema corporal. 

A; B; C CMA 
Professoras: 
Marta Prancha 
JIVA; 
Joana Oliveira 
JIVP. 

 
Crianças PE 

 Sem custos 

Ao longo do Ano 
letivo 

Projeto “Lancheiras 
Saudáveis” 

- Promover hábitos de 
alimentação saudável; 
- Sensibilizar as famílias para 
a importância da fruta na 
alimentação das crianças. 
 

B; C  ETT Crianças PE e 
Famílias 

Sem custos 

Ao longo do Ano 
letivo 

Projeto Eco escolas - Manifestar 
comportamentos de 
preocupação com a 
conservação da natureza e 
respeito pelo ambiente.  
 

A; B; C ETT Crianças PE Sem custos 

Ao longo do Ano Projeto Crescer a Ler” - Incentivar o gosto pelas A; B; C CMA -  Crianças PE Transporte 
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Letivo: 
JIVP -15 dez 
JIVA 1 - 5 jan 
JIVA 2 - 12 jan 

histórias/leitura; 
- Desenvolver o vocabulário; 
- Desenvolver a capacidade 
expressiva. 

Biblioteca do 
Centro Cultural 
Almeida 
Grandella 

a cargo da CMA 

Ao Longo do Ano 
Letivo (Natal e 
Primavera) 

“Mercadinhos Sazonais” - Dar a conhecer à 
comunidade as dinâmicas 
realizadas no JIVA; 
- Promover o intercambio e 
a participação ativa das 
famílias na vida do JIVA; 
- Possibilitar a aquisição de 
material lúdico para o 
exterior com as possíveis 
verbas adquiridas; 
- Envolver o pessoal não 
docente nas dinâmicas  da 
atividade. 

A; B; C ETT do JIVA Crianças/ 
Famílias/ 
Comunidade 
Educativa 

Apoio da verba 
das turmas e 
materiais 
recicláveis  

Ao Longo do Ano Projeto “ Vamos reciclar… 
e o nosso jardim 
embelezar”  

- Envolver ativamente as 
famílias na vida do jardim de 
infância; 
- Envolver o pessoal não 
docente nas dinâmicas da 
atividade; 
- Educar para a politica dos 
3 Rs; 
- Embelezar o nosso jardim 
de infância com recurso a 
materiais recicláveis.   

A; B; C ETT JIVA Crianças/ 
Docentes/Não 
Docente e 
Famílias 

Apoio das famílias  

16 set. Receção a alunos e 
encarregados de 
educação 

- Conhecer os enc. de 
educ./alunos;  
- Partilhar informações 
relativas ao novo ano letivo; 
- Dar a conhecer o espaço 

 B; C ETT Pais/EE; alunos 
 

Sem custos 
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do JI. 

11 a 15 out. 
 

Semana da Alimentação 
 

- Promover hábitos de 
alimentação saudável; 
- Sensibilizar as famílias e as 
crianças para a importância 
de uma alimentação 
diversificada. 
 

A; B; C ETT Crianças PE S/custos 
 

1 nov. Pão por Deus 
(Confeção de broas para 
partilhar com as famílias) 

- Conhecer e preservar 
tradições, 
- Incentivar a partilha. 

A; B; C ETT 
 

Crianças PE Colaboração das 
famílias com os 
ingredientes 
  

11 nov. Magusto 
(lanche convívio com 
frutos da 
época/castanhas) 

- Conhecer e preservar 
tradições; 
- Proporcionar a diversão e 
o convívio.  
 

B; C ETT Crianças PE Colaboração das 
famílias 
com os frutos da 
época 

Novembro (Data a 
definir) 

Visita de estudo ao teatro 
Politeama, assistir à peça 
de “A Pequena Sereia” 

- Proporcionar a diversão e 
o convívio;  
- Promover diferentes 
formas culturais; 
- Apreciar espetáculos 
teatrais e outras práticas 
performativas de diferentes 
estilos e características, 
verbalizando a sua opinião e 
leitura crítica.  
 

A; B; C ETT Crianças PE Bilhete e 
transporte ( custos 
a aferir)  

3 dez. Mural com imagens, 
frases e desenhos sobre a 
inclusão ( Dia 
Internacional da Pessoa 
com Deficiência) 

- Valorizar a inclusão tendo 
em conta o direito à 
diferença; 
- Sensibilizar para a 
cooperação partilha e 

A; B; C ETT JIVP 
 

Crianças JIVP 
 

Material de 
desgaste e 
didático; 
Colaboração das 
famílias 
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solidariedade. 

13 a 17 dez. Viver o Natal - Vivenciar a “Quadra 
Natalícia”; 
- Reconhecer tradições; 
- Desenvolver atitudes de 
partilha e solidariedade. 
 

A; B; C ETT Crianças PE Colaboração das 
famílias; Junta de 
Freguesia (JIVP) 

6 janeiro Dia de Reis - Reconhecer e vivenciar 
tradições. 
 

C ETT Crianças PE Sem custos 

14 a 18 de 
fevereiro 

Semana da Amizade - Promover laços de 
afetividade entre pares. 

A; B; C ETT Crianças PE Sem custos 

Carnaval Atividade a definir 
consoante as restrições 
pandémicas  

- Promover as tradições; 
- Proporcionar a diversão e 
o convívio;  
- Promover novos 
ambientes interrelacionais. 

A; B; C ETT Crianças/ 
Famílias/ 
Comunidade 
Educativa 

Colaboração das 
famílias 

21 a 25 de março Semana da Natureza - Compreender e identificar 
características distintivas 
dos seres vivos e identificar 
diferenças e semelhanças 
entre: animais e plantas;  
- Identificar, descrever e 
procurar explicações para 
fenómenos e 
transformações 
que observa no meio físico e 
natural; 
- Manifestar 
comportamentos de 
preocupação com a 
conservação da natureza 
e respeito pelo ambiente. 

A; B; C ETT Crianças PE Sem custos 
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Março (data a 
definir) 

Visita de estudo ao 
“Parque Rural do 
Tambor” 

- Manifestar 
comportamentos de 
preocupação com a 
conservação da natureza 
e respeito pelo ambiente; 
- Proporcionar a diversão e 
o convívio; 
- Ter contacto com 
ambientes diversificados. 

A; B; C ETT Crianças EP  Bilhete e 
transporte ( custos 
a aferir) 

9 a 13 de maio Semana da Família 
(algumas atividades vão 
depender da evolução da 
situação pandémica)   

- Valorizar as diversidades 
culturais das crianças e das 
suas famílias;  
- Envolver as famílias nas 
atividades a desenvolver. 

A; B; C ETT Crianças/Famíli
as/ 
Comunidade 
Educativa  

Sem custos 

Maio (data a 
definir) 

“Galo Gordo” - Promover ambientes 
apelativos às diferentes 
formas de expressão 
corporal e musical.  

A; B; C ETT Crianças PE Custos a avaliar 

1 de junho Dia da Criança 
(Insufláveis) 

- Proporcionar momentos 
lúdicos e de convívio. 

B; C ETT Crianças  PE Custos a avaliar 

Junho (data a 
definir) 

Festa final de ano 
letivo/finalistas 
(algumas atividades vão 
depender da evolução da 
situação pandémica 

- Proporcionar momentos 
lúdicos e de convívio. 

B; C ETT Crianças/ 
famílias/ 
Comunidade 
Educativa 

Sem custos 
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Princípios gerais do PEA: A – Sucesso e perseverança; B – Ambiente estimulante; C – Mobilização e envolvimento 

  PLANO ANUAL DE ATIVIDADES – DEPARTAMENTO: 1.º Ciclo 

 

Calendarização Atividade Objetivos 

Operacionalização 
com o PEA 

(assinalar as letras 
A; B; C) 

Dinamizadores 
Público-

Alvo 
Custos/ 

Recursos 

Ao longo do ano 
letivo 

Tu desenhas, eu escrevo! - Desenvolver o gosto pela 
criação; - Conhecer vários 
tipos de comunicação 
(verbal e não verbal); - 
Reconhecer a relação entre 
ilustração e texto na 
composição de uma estória; 
- Atentar nos elementos 
(personagens, 
acontecimentos, espaço, 
tempo) da narrativa; - 
Perceber as etapas da 
elaboração de uma obra; - 
Produzir uma coletânea da 
turma. 

B - C Professores 
titulares de turma 
Autor Bruno 
Magina 

3.º ano 
4.º ano 

Material básico 
de desgaste 

Ao longo do ano 
letivo 

Escolas de Valor  
• Promover atitudes 
sustentáveis junto dos 
alunos. 

A-C Valor Med 1º/2ºB-VP 
1º/2º-VB 
3º/4º- VB 
1ºA AC 
1ºB AC 
2ºA AC 
2º B AC 
3ªA 
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3.ºB AC 
3ºC 
4º A-AC 
4º B-AC 

Ao longo do ano 
letivo 

Super T Matik . Praticar o cálculo mental; 
. Sensibilizar para a vertente 
lúdica da Matemática 
 

A - B Professores 
titulares de turma 
 

3.ºB AC 
3ª/4º  
VP 

. Utilização de 
computador 
portátil; 
. Jogo de cartas 
(8 euros cada 
baralho) 
 

Ao longo do ano 
letivo 

Rotas do Zambujinho Descobrir e despertar para o 
Património Concelhio 

B - C CMA e professores Alunos 1.º CEB Transporte a 
cargo da CMA 

16 e 17 de 
setembro 

Receção aos alunos e EE  
• Sensibilizar e 
responsabilizar.  
• Integrar e adaptar as 
crianças ao espaço e às 
regras de convivência. 

B - C Professores, 
assistentes 
operacionais. 

Alunos do 1º 
CEB 

 

1º Período Hora do Conto • Promover o estímulo da 
imaginação e da 
curiosidade. 
• Motivar e sensibilizar os 
mais novos para a leitura e o 
livro e para o “saber estar” 
no espaço da biblioteca. 

B - C Rede de Bibliotecas 
do Município de 
Azambuja. 

1º e 2º ano 
 
 

Transporte a 
cargo da CMA 

11 a 15 de outubro Semana da Alimentação • Reconhecer a alimentação 
como um direito de todas as 
crianças. 
• Sensibilizar os alunos para 
a adoção de práticas de 
alimentação e estilos de 
vida saudáveis;  

A - C Professores 
titulares de turma. 

Alunos do 1º 
CEB 

Material de 
desgaste; 
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• Compreender a 
importância da alimentação 
na promoção da saúde. 

11 de novembro S. Martinho • Manter e valorizar 
tradições; 
• Promover as relações 
interpessoais; 
• Proporcionar um saudável 
convívio entre toda a 
comunidade escola. 

C Professores, 
assistentes 
operacionais. 

Alunos do 1º 
CEB 
 

 

22 de novembro Dia do Pijama . Desenvolver o espírito de 
solidariedade e fortalecer 
laços; 
.Sensibilizar para os direitos 
das crianças: 
.Proporcionar momentos 
lúdicos e de socialização. 

B- C Professores 
titulares de turma. 

3ºA 
1º/2º B-VP 
3º/4º VP 
3ºC 
3.ºB  AC 
2ºA AC 
1º/2ºA-VB 
3º/4º - VB 
4º A – AC 
4º B - AC 

 

30 de novembro Ida ao teatro – “Heidi - O 
musical” promovido pelo 
Teatro Infantil de Lisboa 

• Sensibilizar os alunos para 
as artes;  
•Formar público 
responsável, atento e 
crítico. 

B Teatro Infantil de 
Lisboa 

3.ºA - AC 
3.ºB - AC 
3.ºC - AC 
1º/2º - VP 

3º/4º - VP 

Custo do bilhete 
– 6 euros 

Data a definir - 1º 
período 

Ida ao teatro • Sensibilizar os alunos para 
as artes;  
•Formar público 
responsável, atento e 
crítico. 
 

B Professores 
titulares de turma. 
 

4º A –AC 
4º B –AC 
1º/2º B– VP 
3º/4º B-VP 
1º/2ºA - VB 
3º/4º - VB 
1º A AC 
1ºB AC 

Custo do bilhete 
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17 de dezembro Encerramento do 1.º 
Período 

• Vivenciar o espírito 
Natalício; 
• Participar em atividades; 
• Formar público 
responsável, atento e 
crítico. 
• Promover o gosto pela 
música e prática musical de 
conjunto. 

B - C Professores, 
assistentes 
operacionais. 

Alunos do 1º 
CEB 
 

 

6 de janeiro Dia de Reis • Promover o gosto pelo 
património cultural; 
• Proporcionar momentos 
de partilha e inter-relação 
entre a comunidade escolar. 

C Professores/Assiste
ntes Operacionais 

Alunos do 1º 
CEB 
 

 

14 de fevereiro Dia da Amizade . Sensibilizar para a partilha 
e entreajuda; 

A, B  Alunos do 1º 
CEB 
 

 

25 de fevereiro Carnaval Promover o gosto pelo 
património cultural; 
Promover novos ambientes 
interrelacionais. 

B  Alunos do 1º 
CEB 
 

 

18 de março Dia do Pai Sensibilizar para a 
importância das relações de 
parentesco e do respeito 
pelo adulto; 
 

B  Alunos do 1º 
CEB 
 

 

 2º Período 
(data a definir) 

Planetário - PlanetAzul  Sensibilizar os 
alunos para a 
descoberta do 
Sistema Solar, dos 
pontos cardeais e 
das 4 estações do 
ano. 

A- B - C Professores 
Titulares de Turma 

Alunos do 1º 
CEB 
 

Custo do bilhete 
Transporte para 
alunos de VB e 
VP 
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 Promover novos 
ambientes de 
aprendizagem em 
grupo. 

21 de março Dia Mundial da Poesia Proporcionar momentos 
lúdico-culturais; 
Sensibilizar para a arte e 
estética 

B, C Professores Alunos do 1º 
CEB 
 

 

05 de abril Encerramento do 2.º 
período 

Proporcionar momentos 
lúdicos e de socialização 
 

B -C Professores e 
Assistentes 
Operacionais 

Alunos do 1º 
CEB 
 

 

30 de abril Dia da Mãe Sensibilizar para a 
importância das relações de 
parentesco e do respeito 
pelo adulto; 

B Professores e 
Assistentes 
Operacionais 
 

Alunos do 1º 
CEB 

 

01 de junho Dia da Criança Proporcionar momentos 
lúdicos e de socialização 

B-C Professores e 
Assistentes 
Operacionais 

Alunos do 1º 
CEB 
 

 

Junho Convívio/Viagem de 
finalistas 

. Proporcionar momentos 
lúdicos e de socialização. 
 

A-B-C Professores, 
assistentes 
operacionais. 
 

4º A –AC 
4º B -AC 

 

30 de junho Encerramento do ano 
letivo 

Proporcionar momentos 
lúdicos e de socialização 
 

B - C Professores e 
Assistentes 
Operacionais 

Alunos do 1º 
CEB 
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Princípios gerais do PEA: A – Sucesso e perseverança; B – Ambiente estimulante; C – Mobilização e envolvimento 

PLANO ANUAL DE ATIVIDADES – DEPARTAMENTO: Línguas 

 

 

Calendarização Atividade Objetivos 
Operacionalização 

com o PEA 
(assinalar A; B; C) 

Dinamizadores 
Público-

alvo 
Custos 

31 de outubro Halloween - Ampliar conhecimentos 
relativos às culturas 
portuguesa, inglesa, 
francesa, espanhola e 
mexicana; 
- Reconhecer e 
compreender as tradições 
associadas a esta data nos 
vários países;  
- Desenvolver o gosto pela 
língua materna e pelas 
línguas segundas. 

B; C Prof. de Inglês, 
francês e espanhol 
BE 

Alunos dos 
2.º e 3.º 
ciclos 

50€ 

1.º Período - 
Aguarda 
agendamento 

Ida ao teatro _ Auto 
da Barca do Inferno 

- Promover o 
desenvolvimento da 
sensibilidade estética e 
artística;  
- Fomentar o respeito na 
utilização coletiva de 
espaços públicos; 
- Verificar e confrontar 
aspetos do texto analisado 
em aula com a opção do 
encenador; 

A; B Professoras de 
português de 9.º 
ano 

9.º A, B, e C 8€ por aluno 
(a confirmar) 
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- Fomentar a compreensão 
do texto. 

14 de fevereiro Dia de S. Valentim - Desenvolver o gosto pela 
língua inglesa; 
- Reconhecer as tradições 
associadas a diferentes 
culturas; 
- Fomentar a prática da 
escrita e a criatividade. 

A; B Prof. de Inglês 
BE 

Alunos dos 
2.º e 3.º 
ciclos 

50€ 

21 de março Dia Mundial da Poesia - Desenvolver as 
competências da leitura e 
da escrita nas suas múltiplas 
dimensões. 

A Prof. de português 
BE 

Alunos dos 
2.º e 3.º 
ciclos 

20€ 

22 de abril Dia Mundial do livro - Permitir o contacto com 
obras variadas, apelativas, 
atuais e acessíveis; 
- Melhorar a fluência leitora; 
- Usar as redes sociais para 
comunicar e partilhar 
leituras; 
- Fomentar o prazer de ler. 

A; B Prof. de português 
BE 

Alunos dos 
2.º e 3.º 
ciclos 

20€ 

5 de maio Dia Mundial da Língua 
portuguesa 

- Compreender a variedade 
da língua portuguesa; 
- Refletir sobre a relação da 
língua portuguesa com 
outras línguas; 
- Compreender a extensão e 
a importância da língua 
portuguesa na comunicação 
entre culturas. 

A Prof. de português 
BE 

Alunos dos 
2.º e 3.º 
ciclos 

50€ 

De setembro a 
junho 

Concurso de 
ortografia 

 

- Promover o 
aperfeiçoamento da 
expressão escrita ao nível da 

A; B Prof. de português 
de 2.º Ciclo 

Alunos do 2.º 
Ciclo 

20€ 
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 ortografia; 
- Sensibilizar os alunos para 
a importância de uma 
comunicação correta e 
adequada. 

De setembro a 
junho 

Livro n@ Mochila - Proporcionar o contacto 
dos alunos com livros que os 
motivem e estimulem a 
prática regular e continuada 
da leitura; 
- Desenvolver as 
competências de leitura, 
melhorando a fluência e a 
compreensão leitoras; 
- Estimular a curiosidade e o 
gosto pela leitura; 
- Promover a literacia 
literária. 

A; C Prof. de português Alunos dos 
2.º e 3.º 
ciclos 

10€ 

De setembro a 
junho 

Diário da 
turma/caderno de 
escrita/Oficina de 
escrita 

- Melhorar a expressão 
escrita e o domínio da 
língua portuguesa; 
- Fomentar o gosto pela 
escrita;  
- Desenvolver o pensamento 
crítico e criativo. 

A; B Prof. de português Alunos dos 2.º 
e 3.º ciclos 

50€ 

De setembro a 
junho 

Plano de intervenção 
transversal da língua 
portuguesa 

- Desenvolver competências 
de compreensão e 
expressão adequadas às 
diferentes situações de 
comunicação; 
- Adequar métodos de 
seleção e validação da 
informação e mobilizá-la 

A; C Professores  Alunos dos 
1.º, 2.º e 3.º 
ciclos 

10€ 
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para a construção do 
conhecimento; 
- Fomentar o 
desenvolvimento do sentido 
crítico e criativo; 
- Fomentar relações de 
tolerância e empatia. 
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Princípios gerais do PEA: A – Sucesso e perseverança; B – Ambiente estimulante; C – Mobilização e envolvimento 

 PLANO ANUAL DE ATIVIDADES – DEPARTAMENTO: Matemática e Ciências Experimentais 

 

Calendarização Atividade Objetivos 

Operacionalização 
com o PEA 

(assinalar as letras 
A; B; C) 

Dinamizadores 
Público-

Alvo 
Custos/ 

Recursos 

1º período 
(15 de outubro) 

Comemoração do Dia 
Mundial da Alimentação 
(Exposição de trabalhos 

dos alunos) 

-Sensibilizar para a 
importância de uma 
alimentação saudável; 
-Dar a conhecer a 
importância de fazer 
sempre uma refeição 
equilibrada; 
-Promover uma alimentação 
saudável; 
- Desenvolver 
comportamentos 
promotores da saúde. 

A; B 
Grupo 230 

Mat/CN 
Alunos do 2º 

Ciclo 

 
Recursos da 
escola para 
exposição de 
trabalhos. 

1º período 

Natal geométrico - Rendimento académico; 
- Motivação para a 
aprendizagem da 
Matemática 

A; B 
Grupo 230 

Mat/CN 
Alunos do 2º 

Ciclo 

Recursos da 
escola para 
exposição de 
trabalhos 

2 º período 
(14 de março) 

 

Comemoração do dia do pi  
(Exposição de trabalhos 
dos alunos) 

- Estimular o interesse, a 
curiosidade, e a investigação 
para identificar os 
conhecimentos 
matemáticos;  
- Adotar uma atitude 
positiva em relação à 

A; B 
Grupo 230 

Mat/CN 
Alunos do 2º 

Ciclo 

Recursos da 
escola para 
exposição de 
trabalhos. 
40 euros 
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matemática. 

2º Período 

Uma Páscoa Matemática - Rendimento académico; 
- Motivação para a 
aprendizagem da 
Matemática 

A; B 
Grupo 230 

Mat/CN 
Alunos do 2º 

Ciclo 

Recursos da 
escola para 
exposição de 
trabalhos 

2 º período 
21 de março 

Comemoração do dia 
mundial da árvore 
(Exposição de trabalhos 
dos alunos) 

- Sensibilizar para a 
biodiversidade vegetal  
- Fomentar o gosto pela 
conservação de espécies 
vegetais 

A; B 
Grupo 230 

Mat/CN 
Alunos do 2º 

Ciclo 

Recursos da 
escola para 
exposição de 
trabalhos 

2º período 

“Evoa na Escola” 
(Atividade dinamizada 
pelo EVOA na escola)  
https://evoa.pt/escolas/ev
oa-na-escola 

- Sensibilizar para a 
biodiversidade animal; 
- Fomentar o gosto pela 
conservação de espécies 
animais 

A; B 
Grupo 230 

Mat/CN 
Alunos do 2º 

Ciclo 
2eur/aluno (*) 

2º período 

Campeonato escolar 
SupertMatik 
(campeonato online) 

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

A; B; C 
Grupo 230 
Mat/CN em 

articulação com BE 

Comunidade 
escolar 

 
 
 
 

Computadores 

3º período 

“Um cientista vai à escola” 
(Convite a um cientista da 
ITQB para uma palestra na 
escola) 
https://www.itqb.unl.pt/s

- Fomentar o gosto pela 
ciência e investigação. 
 
- Reconhecer a importância 
da ciência e da tecnologia 

A; B 
Grupo 230 

Mat/CN 
Alunos do 2º 

Ciclo 

Auditório da 
escola 

https://evoa.pt/escolas/evoa-na-escola
https://evoa.pt/escolas/evoa-na-escola
https://www.itqb.unl.pt/science-and-society/servico-educativo/cientista-vai-a-escola
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cience-and-
society/servico-
educativo/cientista-vai-a-
escola 
 

na compreensão dos 
processos naturais; 
- Motivar para a 
aprendizagem das Ciências. 

3º período 

Maio a Bombar - mês do 

coração  
-Desenvolver 
comportamentos 
promotores da saúde.  

B e C  Grupo 
230  Mat/CN  

2.º Ciclo  
(6.º ano)  

Recursos da 
escola para 
exposição de 
trabalhos 

18 a 22 de outubro 
Hora do Código 

(https://hourofcode.com/
pt/pt) 

 Estimular o gosto dos 

alunos pelas ciências e 

potenciar o sucesso 

destes nas disciplinas 

relacionadas com 

ciências, tecnologia e 

matemática; 

 Potenciar o raciocínio 

lógico; 

Envolver-se, em grupo, na 
resolução de 
problemas/desafios. 

A, B e C Nelson Garcia Barra Alunos 2ºCiclo 
 Aulas TIC / Sala 
do Futuro 

 
Final do 1º 
Semestre  

 
Centro de Ciência Viva de 
Constância 

 
Relacionar os 
conhecimentos teóricos 
com a prática;  
Contatar com experiências 
de aprendizagem 
relacionadas com a Física; 

 
B, C 

 
Docentes de Físico-

Química 

 
Turmas do 7º 

ano 

 
Transporte 
 
Preço da visita (3 
€: 1,5 € por aluno 
e por atividade) 

https://www.itqb.unl.pt/science-and-society/servico-educativo/cientista-vai-a-escola
https://www.itqb.unl.pt/science-and-society/servico-educativo/cientista-vai-a-escola
https://www.itqb.unl.pt/science-and-society/servico-educativo/cientista-vai-a-escola
https://www.itqb.unl.pt/science-and-society/servico-educativo/cientista-vai-a-escola
https://hourofcode.com/pt/pt
https://hourofcode.com/pt/pt
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Motivar os alunos para a 
área da Ciência, 
nomeadamente a 
Astronomia. 
 

Início de 
Janeiro/2022 

Museu da Eletricidade - 
Lisboa 

Relacionar os 
conhecimentos teóricos 
com a prática;  
Contatar com experiências 
de aprendizagem 
relacionadas com a Física; 
Motivar os alunos para a 
área da Ciência. 
 

B, C Docentes de Físico-
Química 

Turmas do 9º 
ano 

Transporte 
 
Visita: 5 € por 
aluno 

 
Maio 

Visita guiada ao museu da 
Lourinhã + saída de campo 
+ visita ao dino parque 
Lourinhã 

 Consolidar os 

conhecimentos adquiridos 

na sala de aula através do 

estudo das rochas das 

arribas, fósseis e várias 

estruturas presentes na 

paisagem, entre outros 

conceitos de geologia; 

 
 Contactar com os 

preparadores de fósseis, 

suas ferramentas, técnicas 

e trabalhos em curso. 

 
 
 
 

A, B e C Joana Santos  
Paula Viegas 

7.º ano 12€/aluno ou 
11€/aluno se o 
pagamento for 
efetuado até 72 
horas antes da 
visita. 
+ transporte 
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Abril Pavilhão do Conhecimento 
– Centro Ciência Viva -  
visita à exposição Água: 
Uma exposição sem filtro 
e ao Explora. 
 

 Conhecer contributos da 
ciência e da tecnologia 
para o conhecimento do 
corpo humano. 
 

 Compreender a 
importância da água no 
funcionamento de alguns 
sistemas do corpo 
humano. 

A, B e C Joana Santos 
Maria Manuela 
Nobre 

Paula Viegas 

9.º CN 
7.º STB 

4,50€/aluno + 
transporte 

1º período 
13 e 14 dezembro 

2021 

 
 
 
 
 
 
Teatro Educa Online 
Peça “Auto do Cubo” 

 Despertar nos alunos o 
interesse para a 
aprendizagem da 
Matemática de uma forma 
lúdica e divertida, 
promovendo a auto-
confiança, a organização, a 
concentração, a atenção, o 
raciocínio, e a resolução de 
problemas matemáticos. 
 

 Estimular o processo 
cognitivo dos alunos, na 
promoção do sucesso 
educativo na disciplina de 
Matemática. 

 

A, B e C David Parente 5º, 6º e 7º ano 2,50€ por aluno 

2º período 
14 março 2022 

Comemoração do dia do pi  
Π infinito 

 Recordar a existência de 
um número notável. 
 

 Contextualizar a 
Matemática com situações 
do real. 

A e B David Parente Alunos 
2º ciclo e 
3º ciclo 

Resma de papel 
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 Divulgar trabalhos 

realizados pelos alunos de 
forma autónoma. 

 

(*) Atividades complementares - Visita a Falcoaria Real em Salvaterra de Magos - https://www.falcoariareal.pt   

Visita ao estuário do Tejo - https://www.fapas.pt/visita-a-reserva-natural-do-estuario-do-tejo  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

https://www.falcoariareal.pt/
https://www.fapas.pt/visita-a-reserva-natural-do-estuario-do-tejo
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Princípios gerais do PEA: A – Sucesso e perseverança; B – Ambiente estimulante; C – Mobilização e envolvimento 

 PLANO ANUAL DE ATIVIDADES – DEPARTAMENTO: Expressões 

 

Calendarização Atividade Objetivos 
Operacionalização 

com o PEA 
(assinalar A; B; C) 

Dinamizadores 
Público-

alvo 
Custos/ 

recursos  

 Educação Visual/Educação Tecnológica 2º Ciclo 

 dezembro 
Decoração de 
Espaços Comuns 
 

Participação ativa no 
espaço/comunidade 
 

B, C 

Maria Fátima 
Fonseca 
Pedro Marcos 
Alunos 

Alunos 2º 
ciclo 
 

 

 
final do 1º período 
 

 
Exposição/ mostra de 
trabalhos realizados 
na disciplina 
 

 
Valorizar as produções e 
projetos desenvolvidos 
 

 
A, B, C 

 

Maria Fátima 
Fonseca 
Pedro Marcos 
Alunos 

Alunos 2º 
ciclo 
 

 

final do 1º período 
 

Exposição/ mostra de 
trabalhos realizados 
na disciplina 
 

Valorizar as produções e 
projetos desenvolvidos 
 

A, B, C 
 

Maria Fátima 
Fonseca 
Pedro Marcos 
Alunos  

Alunos 2º 
ciclo 
 

 

final do 1º período 
 

Exposição/ mostra de 
trabalhos realizados 
na disciplina 
 

Valorizar as produções e 
projetos desenvolvidos 
 

A, B, C 
 

Maria Fátima 
Fonseca 
Pedro Marcos 
Alunos  

Alunos 2º 
ciclo 
 

 

Atelier Artístico 

 
 
Ao longo do ano letivo 
 

Exposição/ mostra de 
trabalhos realizados 
 

Valorizar as produções e 
projetos desenvolvidos 
 

 
A, B, C 

Pedro Marcos 
Alunos 

Alunos 
inscritos no 
Atelier 
 

 

 Decoração de Participação ativa no  Pedro Marcos Alunos  
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Ao longo do ano letivo 
 

Espaços Comuns espaço/comunidade B, C Alunos  inscritos no 
Atelier 
 

Laboratório de Artes 3º Ciclo 

 
 
 
Outubro e novembro 

Participação projeto 
Dia Internacional das 
Cidades Europeias 

Participar ativamente na 
comunidade local 
Consciencializar para a 
cidadania ativa 
Promover valores de 
responsabilização social, 
cultural e educacional. 

 
A, C 

Disciplina Voz Ativa e 
LAB Artes 

Alunos 
9ºano 

 

 
Ao longo do ano letivo 
(final do 1º, 2º e 3º 
períodos)  
 

Exposição/ mostra de 
trabalhos realizados 
 

Valorizar as produções e 
projetos desenvolvidos 
 

 
A, B, C 

Pedro Marcos 
Alunos 

Alunos 
 

 

Ao longo do ano letivo 
 

Decoração de 
Espaços Comuns 

Participação ativa no 
espaço/comunidade 

 
 B, C 

Maria Fátima 
Fonseca 
Pedro Marcos 
Alunos 

Alunos   

2º período 
Visita de Estudo ao 
Museu de Arte 
Contemporânea 

fruição de obras de 
referencia 
Promoção de hábitos 
culturais 

 
B,C 

Maria Fátima 
Fonseca 
Pedro Marcos 
Alunos  

Alunos 
 

 

3º período 

Visita de Estudo ao 
Museu do Louvre - 
Paris 
 

fruição de obras de 
referencia 
Promoção de hábitos 
culturais 
 

B,C 
 

Maria Fátima 
Fonseca 
Pedro Marcos 
Alunos  

Alunos 
9ºano 
 

 

Educação Física 

9 dezembro 
Torneio de 
Basquetebol 3x3 

-Promover o interesse pela 
modalidade. -Incentivar o 

A, B, C 
 

Luís Jorge 
Carlos Tavares 

Alunos do 2º 
e 3º ciclo 

(zero) 
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espírito de grupo -Promover 
a competição desportiva 
entre as turmas 

Filipe Faria 
Alunos do 9ºano 

10 dezembro 
Corta-Mato( Fase 
Escolar) 

-Desenvolver o gosto pelo 
desporto, particularmente 
pela prática do atletismo; - 
Divulgar a modalidade do 
atletismo; - Promover e 
fomentar a prática 
desportiva da comunidade 
escolar 

A, B, C 
 

Luís Jorge 
Carlos Tavares 
Filipe Faria 
Alunos do 9ºano 

Todos os 
alunos do 
Agrupament
o 

(zero) 

3 março 
Megasprinter (Fase 
Escolar) 

-Motivar e sensibilizar os 
jovens alunos para a prática 
do atletismo.  

A, B, C 
 

Luís Jorge 
Carlos Tavares 
Filipe Faria 
Alunos do 9ºano 

Alunos do 2º 
e 3º ciclo 

(zero) 

1 Abril Torneio de Voleibol 

-Promover o interesse pela 
modalidade. -Incentivar o 
espírito de grupo -Promover 
a competição desportiva 
entre as turmas 

A, B, C 
 

Luís Jorge 
Carlos Tavares 
Filipe Faria 
Alunos do 9ºano 

Alunos do 2º 
e 3º ciclo 

(zero) 

2 junho Torneio de Fusal 

-Promover o interesse pela 
modalidade. -Incentivar o 
espírito de grupo -Promover 
a competição desportiva 
entre as turmas 

A, B, C 
 

Luís Jorge 
Carlos Tavares 
Filipe Faria 
Alunos do 9ºano 

Alunos do 2º 
e 3º ciclo 

(zero) 
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Princípios gerais do PEA: A – Sucesso e perseverança; B – Ambiente estimulante; C – Mobilização e envolvimento 

  PLANO ANUAL DE ATIVIDADES – DEPARTAMENTO: Educação Especial 

 

Calendarização Atividade Objetivos 

Operacionalização 
com o PEA 

(assinalar as letras 
A; B; C) 

Dinamizadores 
Público-

Alvo 
Custos/ 

Recursos 

20/10/2021 “Dia das Acessibilidades” 

- Conscientizar a 
comunidade escolar sobre a 
exclusão social das pessoas 
com deficiência motora; 
- Promover a inclusão das 
pessoas com deficiência 
motora na sociedade. 

A 

B 
C 

- Departamento de 
Educação Especial. 

- Comunidade 
escolar 
(turmas dos 
3º/4º anos) 

--- 

03/12/2021 “Dia Internacional da 
Pessoa com Deficiência” 

-Consciencializar a 
população escolar da 
importância da integração 
das pessoas com deficiência 
na sociedade. 

A 

B 

C 

 

-  Departamento de 
Educação Especial. 

- População 
escolar. --- 

16/12/2021 Ida ao Teatro Politeama 
“A Pequena Sereia” 

-Estimular o gosto pelo 
teatro; 

-Conhecer a obra “Pequena 
Sereia”; 
- Favorecer a interação 
entre os alunos e as 
professoras. 

B 
C 

- Departamento de 
Educação Especial. 

- Alunos com 
Medidas 
Adicionais. 

90€ 

31/03/2022 
Piquenique e Jogos 

Tradicionais no 
 Parque das Malhadinhas 

- Promover o convívio entre 
alunos e professores; 
- Desenvolver a 
coordenação motora em 

B 
C 

- Departamento de 
Educação Especial. 

- Alunos com 
Medidas 
Adicionais. 

--- 
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atividades ao ar livre. 

13 e 14/06/2022 Apresentação de um 
Teatro 

-Estimular o 
autoconhecimento e a 
comunicação; 

 
- Favorecer a interação 
entre os alunos com 
medidas adicionais e a 
restante comunidade 
escolar. 

A 

B 
C 

- Departamento de 
Educação Especial. 

- Alunos com 
Medidas 

Adicionais. 
--- 

15/06/2022 Almoço/convívio - Promover o convívio entre 
alunos e professores (CAA). 

B 
C 

- Departamento de 
Educação Especial. 

- Alunos com 
Medidas 

Adicionais. 
--- 

Transversal aos 3 
períodos 

Ciclo de Apresentações no 
CAA 

- Apresentar os saberes 
adquiridos nas diversas 
disciplinas do CAA; 

- Estimular a autoestima e o 
autoconhecimento; 

-Desenvolver a 
responsabilidade, a 
expressão e a comunicação 
oral; 
- Promover o convívio entre 
alunos e professores. 

A 

B 
C 

- Departamento de 
Educação Especial. 

- Alunos com 
Medidas 

Adicionais. 
---- 
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Princípios gerais do PEA: A – Sucesso e perseverança; B – Ambiente estimulante; C – Mobilização e envolvimento 

 

PLANO ANUAL DE ATIVIDADES – DEPARTAMENTO: Coordenação de Diretores de Turma 

 

 

Calendarização Atividade Objetivos 
Operacionalizaçã

o com o PEA 
(assinalar A; B; C) 

Dinamizadores Público-alvo Custos 

-1º / 2º Período  
-3ºPeríodo 
(depende do 
resultado da 
sessão distrital) 
 

Parlamento dos 
Jovens 

a) Incentivar o interesse dos jovens pela 
participação cívica e política; 
b) Sublinhar a importância da sua 
contribuição para a resolução de questões 
que afetam o seu presente e o futuro 
individual e coletivo, fazendo ouvir as suas 
propostas junto dos órgãos do poder político; 
c) Dar a conhecer o significado do mandato 
parlamentar e o processo de decisão da 
Assembleia da República, enquanto órgão 
representativo de todos os cidadãos 
portugueses; 
d) Incentivar as capacidades de 
argumentação na defesa das ideias, com 
respeito pelos valores da tolerância e da 
formação da vontade da maioria. 

A; B; C Coordenadoras 
dos diretores de 
turma 

Alunos dos 2.º 
e 3.º ciclos 

10€ 

2º e 3º Período Orçamento 
Participativo das 
Escolas 

a) Contribuir para as comemorações do Dia 
do Estudante; 
b)Estimular a participação cívica e 
democrática dos estudantes, promovendo o 
seu espírito de cidadania e o diálogo, a 
mobilização coletiva em prol do bem comum 
e o respeito pelas escolhas diferentes, 

A; B; C Coordenadoras 
dos diretores de 
turma 

Alunos do 3º 
ciclo 

10€  
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valorizando a sua opinião em decisões nas 
quais são os principais interessados e 
responsáveis, e, finalmente, permitindo o 
conhecimento do mecanismo do voto. 
 

Ao longo do ano 
letivo 

Mentoria a) Promover a realização individual nas 
vertentes académica, emocional e social; 
b) Prevenir comportamentos de risco; 
Promover comportamento pró-sociais; 
c) Promover o respeito pelas normas sociais e 
culturais. 

A; B; C Coordenadoras 
dos diretores de 
turma e Diretores 
de turma 

Alunos dos 2.º 
e 3.º ciclos 

20€ 

1º / 2º / 3º 
Período 

Assembleia de 
Delegados 

a) Valorizar a representatividade de grupo; 
b) Promover a troca de opiniões entre 
diferentes grupos; 
c) Incentivar o espírito crítico e a autonomia; 
d) Envolver os alunos nas decisões de 
melhoria do funcionamento escolar.  
 

B; C Coordenadoras 
dos diretores de 
turma 

Alunos dos 2.º 
e 3.º ciclos 

10€ 
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Princípios gerais do PEA: A – Sucesso e perseverança; B – Ambiente estimulante; C – Mobilização e envolvimento 

  PLANO ANUAL DE ATIVIDADES – PROJETO: PES 

 

Calendarização Atividade Objetivos Operacionalização 
com o PEA 

(assinalar as letras 
A; B; C) 

Dinamizadores Público-
Alvo 

Custos/ 
Recursos 

20 de outubro Comemoração do Mundial 
da Alimentação Workshop 
sobre lanches saudáveis 
 
 
Estratégia 
Realização de uma sessão 
por turma, no auditório 
escolar, com propostas de 
alguns lanches saudáveis e 
acessíveis 

- Sensibilizar a comunidade escolar 
para a prática de uma alimentação 
saudável e equilibrada;  
- Reconhecer a escola como um 
espaço próprio para a promoção da 
alimentação saudável e adoção de 
comportamentos alimentares 
equilibrados;  
- Identificar alimentos saudáveis e 
não saudáveis;  
- Fomentar os princípios da 
alimentação saudável, 
nomeadamente a ingestão de fruta e 
cereais integrais. 

B e C Equipa PES/ 
Professores de CN 

Alunos dos 
2.º e 3.º 

Ciclos 

Produtos 
alimentares/ 
Loiça/Placa 

elétrica/Robô 
de 

cozinha/micro-
ondas/mesas/c

adeiras/ 

14/11/2021 “Diabetes para miúdos” 
 
Estratégia 
Sessões de esclarecimento 
em contexto sala de aula 
sobre esta problemática – 
Vale mais prevenir que 
remediar. 

- Alertar a comunidade escolar para 
o problema do aumento da Diabetes 
em Portugal, em especial nas faixas 
etárias mais jovens; 
- Promover práticas conscientes e 
saudáveis entre os alunos. 

B e C Equipa PES/ 
Enfermeira/ 

Professores de CN 

Alunos do 
6.º ano e do 

3.º Ciclos 

 
A definir 

 Caminhada pela Saúde e - Valorizar e preservar o meio A, B e C Equipa PES/ Alunos 2.º e  
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3.º Período 
(Dia Mundial do 

Ambiente) 

pelo Ambiente 
 
Estratégia 
Caminhada pelos espaços 
da comunidade. 

ambiente; 
- Promover a educação para a saúde, 
através da prática de atividade física 
de baixo impacto. 

Professores de CN 
e EF 

3.º Ciclos A definir 

 
 
 

Ao longo do ano 
letivo 

Horta AEVA 
 
Estratégia 
- Manutenção do espaço 
da estufa (limpeza, rega, 
…); 
- Plantação de produtos 
agrícolas. 

- Aproximar os alunos das atividades 
agrícolas; 
- Desenvolver o gosto pela Natureza. 

B e C Equipa PES/ 
Professores CN/ 

Professora Fátima 
Deus 

Alunos do 
5.º, 6.º ano 
(ou outros 

que revelem 
perfil) 

 
A definir 

2.º Período Bullying e Cyberbullying 
 
Estratégia 
Ações de informação e 
sensibilização em contexto 
de sala de aula. 
 

- Identificar as diversas formas 
Bullying e Ciberbullying; 
- Sensibilizar e refletir sobre os 
conflitos que envolvem práticas 
relacionadas com o Bullying e 
Ciberbullying do dia-a-dia escolar;  
- Desenvolvimento de estratégias 
para prevenir e resistir a casos de 
Bullying e Ciberbullying. 

A, B e C Escola Segura – 
GNR/ 

Equipa 
PES/Professores 

TIC 

Alunos 2.º e 
3.º Ciclos 

 
A definir 

2.º Período Prevenção de Violência no 
Namoro 
 
 
Estratégia 
Ações de informação e 
sensibilização em contexto 
de sala de aula. 
 
 
 

- Informar e sensibilizar sobre 
igualdade de género, violência de 
género e no namoro;  
- Sensibilizar os jovens para a não 
violência; 
- Promoção de boas práticas na 
prevenção da violência no namoro; - 
Identificar os vários tipos de 
comportamentos relacionados com a 
violência dirigida aos outros e ao 
próprio; 

A, B e C Psicóloga SPO/ 
Equipa PES/APAV 

(aguardo 
confirmação) 

Alunos 3.º 
Ciclo 

 
A definir 
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 - Desenvolver a capacidade de 
proteção face a todas as formas de 
violência; 

8 de março Dia Internacional da 
Mulher 
 
Estratégia 
Ação de sensibilização que 
envolve a colaboração de 
alunos e professores. 

- Sensibilizar a comunidade escolar 
para a importância da cultura 
respeito, igualdade e de não 
violência de género. 
 

A, B e C Equipa 
PES/Psicóloga 

SPO/ Professores 
que lecionam CD 

Alunos 2.º e 
3.º Ciclos 

 
A definir 

3.º Período 
(31/05/2022) 

Dia Mundial sem Tabaco – 
“Só de vez em quando” 
 
Estratégia 
Teatro/Debate 

- Sensibilizar a comunidade escolar 
para os riscos do tabagismo;  
- Reconhecer a escola como um 
espaço próprio para a promoção de 
hábitos de vida saudável a 
alimentação saudável. 

A, B e C Companhia de 
teatro – Usina 

Alunos do 
6.º ano e do 

3.º Ciclo 

 
A definir 

3.º Período 
 

“Jogos também causam 
dependência” 
 
Estratégia 
Ações de informação e 
sensibilização em contexto 
de sala de aula. 
 

- Sensibilizar a comunidade escolar 
para os riscos do uso abusivo e 
continuado dos jogos digitais. 
 

A, B e C Psicóloga SPO/ 
Equipa PES 

Alunos 2.º e 
3.º Ciclos 

 
A definir 

Ao longo do ano 
letivo 

“Sexualidade e afetos” 
 
Estratégia 
Sessões de sensibilização e 
informação dinamizada 
pela enfermeira Sra. 
Margarida Melo 
 

- Contribuir para a tomada de 
decisões conscientes e responsáveis 
na área da educação sexual; 
- Relacionar os conceitos de 
sexualidade e género; 
- Contribuir para a redução de 
possíveis ocorrências negativas 
decorrentes dos comportamentos 
sexuais, como gravidez precoce e do 

A, B e C Equipa PES/ 
Professores de 

CN/ 
Enfermeira 

Margarida Melo 

Alunos do 
9.º ano 

 
A definir 



 
                                                                                                                                      “Juntos, construímos Escola”      2021/2022 

 

 
 

Agrupamento de Escolas Vale Aveiras| Plano Anual de Atividades – Anexo 1 
 

 
  

aborto e infeções sexualmente 
transmissíveis (IST).  

Ao longo do ano 
letivo 

Projeto de Educação 
sexual de Turma 
 
Estratégia 
Em cada ano de 
escolaridade serão 
tratados os subtemas 
definidos no Projeto 
Sexual de Turma. 

- Identificar a sexualidade como 
componente positiva do 
desenvolvimento pessoal e das 
relações interpessoais. 

A, B e C Equipa PES/ 
Diretores de 

turma/ 
Professores de 

CD, EF e CN 

Alunos 2.º e 
3.º Ciclos 

 
A definir 

2.º e 3.º Períodos Programa educativo sobre 
a Adolescência 
 
Estratégia 
Mediante a inscrição da 
escola, é feiro o envio dos 
seguintes materiais: - Guia 
para alunas - Guia para 
alunos - Guia para mães -
Kit de amostras das 
marcas EVAX, Ausónia e 
Tampax. 
 

- Compreender as mudanças da 
adolescência; 
- Aumentar a confiança e 
autoestima; 
- Divulgar opções de higiene 
feminina nas gerações mais jovens.  

A, B e C Equipa 
PES/Professores 

de CN 

Alunas do 
6.º e 7.º 

anos 

 
A definir 

1.º Período 
(última semana) 

Natal Solidário 
 
Estratégia 
Recolha de bens 
alimentares de primeira 
necessidade e elaboração 
de cabazes para as famílias 
mais carenciadas. 
Os cabazes poderão ser 

- Sensibilizar os alunos para atitudes 
de empatia e solidariedade;  
- Promover o bem-estar nos 
ambientes escolar e comunitário. 

A, B e C Professores 
EV/ET/ 

Equipa PES 

Alunos 2.º e 
3.º Ciclos 

 
A definir 
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decorados com motivos 
natalícios. 
 

2.º Período Mass Training em Suporte 
Básico de Vida 
 
Estratégia 
Sessões com dois 
momentos distintos: parte 
teórica e parte prática. Na 
primeira são ministrados 
conteúdos básicos sobre 
primeiros socorros e 
Suporte Básico de Vida. Na 
parte prática, os alunos 
distribuídos por pequenos 
grupos, no pavilhão 
desportivo, treinarão 
(num manequim) os 
primeiros dois passos da 
cadeia de sobrevivência, 
assim como a posição 
lateral de segurança e a 
desobstrução da via aérea. 

- Conhecer e aplicar os 
procedimentos básicos em caso de 
doença súbita, nomeadamente:  
paragem cardiorrespiratória e 
obstrução da via aérea. 

A, B e C INEM/Cruz 
Vermelha/ 
Equipa PES 

Alunos 2.º e 
3.º Ciclos 

 
A definir 

2.º Período 
(3 de março) 

Dia Mundial da audição 
 
Estratégia 
Palestra que visa 
sensibilizar os alunos para 
os problemas de perda 
auditiva associados ao 
“volume” demasiado 
elevado, nos dispositivos 

- Sensibilizar os alunos e a 
comunidade para os efeitos nocivos 
e irreversíveis da exposição ao ruído; 
- Identificar questões relacionadas 
com a poluição sonora e o seu 
impacte na qualidade de vida e bem 
estar da população local; 
- Refletir sobre a importância da 
comunicação e do impacto do som e 

A, B e C Equipa 
PES/Professores 

de Música e 
EV/ET 

Alunos 2.º e 
3.º Ciclos 

 
A definir 
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de áudio e nos 
headphones dos 
smartphones. -Elaboração 
de cartazes e panfletos 
sobre a poluição sonora 
para colocar na escola e 
para distribuir à 
comunidade. Decoração 
da escola com 
frases/desenhos/imagens 
que convidam ao silêncio 
 

do silêncio no Mundo que nos 
rodeia. 

3.º Período Feira da Saúde 
 
Estratégia 
- Peddy paper composto 
por provas de 
conhecimento na área da 
saúde e provas de 
atividade física. - 2ª 
Determinação do IMC na 
aula de Educação Física/ 
Ginástica (para 
comparação com IMC 
inicial) - Rastreios (ex: de 
glicémia, tensão arterial, 
colesterol, visual, 
auditivo). - Dádiva de 
sangue - Exposição de 
trabalhos - Palestras (Por 
exemplo sobre melanoma, 
importância do sono.) - 
Workshops ligados à área 

- Inverter a tendência crescente de 
perfis de doença associadas a uma 
deficiente nutrição, tais como: 
diabetes, obesidade, doenças 
cardiovasculares, entre outras;  
- Consciencializar para a importância 
dos hábitos de higiene pessoal, do 
exercício físico e da alimentação 
equilibrada como um benefício para 
a saúde individual e comunitária; 
 - Melhorar o estado de saúde global 
da comunidade;  
 

A, B e C Equipa 
PES/Professores/ 

Enfermeira 
Margarida Melo 

Comunidade 
escolar 

 
A definir 
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da saúde; - Barraquinhas 
com venda de comida 
saudável. - Stands de 
mostra de pequenos-
almoços e lanches 
saudáveis. - Quizzes 
"Saúde à prova" - 
Distribuição de folhetos. 
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Princípios gerais do PEA: A – Sucesso e perseverança; B – Ambiente estimulante; C – Mobilização e envolvimento 

PLANO ANUAL DE ATIVIDADES – PROJETO: EcoEscolas – Escola Básica Vale Aveiras 

 

 

Calendarização Temas Atividade Objetivos 

Operacionalização 

com o PEA 

(assinalar as letras 

A; B; C) 

Dinamizador(es) 
Público-

Alvo 

Custos/ 

Recursos 

 

1º período 

 

Todos os 

temas 

- Içar da Bandeira Eco 

escolas. 

- Sensibilizar a 

Comunidade Educativa 

para comportamentos que 

protejam a Natureza; 

. Sensibilizar os alunos 

para a preservação dos 

espaços; 

- Manter os espaços 

cuidados; 

- Embelezar a escola; 

- Desenvolver o espírito de 

equipa; 

- Desenvolver hábitos de 

trabalho de grupo e 

intervenção no meio 

A; B e C. Direção, 

Professores, alunos 

e auxiliares Eco 

Escolas 

Toda a 

Comunida

de 

Educativa 

Não definido 
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escolar. 

 

 

1º período Todos os 

temas 

- Implementação da 

Auditoria Ambiental e 

criação do Conselho 

Eco Escolas – 

Sensibilizar a 

Comunidade Educativa 

para comportamentos 

que protejam a 

Natureza; 

 

. Sensibilizar os alunos 

para a preservação dos 

espaços; 

- Manter os espaços 

cuidados; 

- Embelezar a escola; 

- Desenvolver o espírito de 

equipa; 

- Desenvolver hábitos de 

trabalho de grupo e 

intervenção no meio 

escolar. 

B e C. Direção, 

Professores, alunos 

e auxiliares Eco 

Escolas 

Todos os 

ciclos 

Nulo 

Ao longo de todo o 

ano letivo. 

Resíduos Construção e /ou 

colocação de 

ecopontos – Recolha 

de: 

- Tampinhas; 

- Papel; 

- Tinteiros; 

- Outros resíduos a 

- Alertar para a 

necessidade de se 

reutilizar materiais; 

- Exemplificar algumas 

utilizações de produtos 

reutilizados. 

- Aprender a política dos 

4R’S – Reduzir, reutilizar e 

reciclar e recusar; 

A; B e C. Direção, 

Professores, alunos 

e auxiliares Eco 

Escolas 

Todos os 

ciclos 

Nulo 
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designar. 

- Participação no 

Concurso Eco Pilhas; 

- Participação na 

Geração Depositrão; 

- Participação na 

Academia Ponto 

Verde. 

- Explicar o correto 

encaminhamento de todos 

os tipos de resíduos. 

 

 

 

Ao longo de todo o 

ano letivo. 

Água 

Energia 

Resíduos 

- Brigadas Eco Escolas – 

Registo dos consumos 

água e luz, assim como 

da quantidade de 

resíduos produzidos. 

- Sensibilizar a 

Comunidade Educativa 

para comportamentos que 

protejam a Natureza; 

. Sensibilizar os alunos 

para a preservação dos 

espaços; 

- Manter os espaços 

cuidados; 

- Embelezar a escola; 

- Desenvolver o espírito de 

equipa; 

- Desenvolver hábitos de 

trabalho de grupo e 

intervenção no meio 

escolar. 

B e C. Professores, alunos 

e auxiliares Eco 

Escolas 

Todos os 

ciclos 

Nulo 
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Ao longo de todo o 

ano letivo. 

 

 

 

 

 

 

Floresta 

Água 

Manutenção da horta / 

Estufa (agricultura 

hidropónica) 

Aproveitamento da 

água da chuva para a 

manutenção da horta. 

Manutenção do espaço 

exterior e de todos os 

canteiros de flores, 

plantas aromáticas e 

chás. 

 

- Sensibilizar a 

comunidade escolar para 

o uso de produtos 

biológicos; 

- Sensibilizar a utilização 

de adubo natural na horta; 

- Sensibilizar para a não 

utilização de produtos 

químicos na horta. 

 

B e C. Professores, alunos 

e auxiliares Eco 

Escolas 

2º e 3º 

Ciclos 

A definir 

Ao longo de todo o 

ano letivo. 

 

 

 

 

Todos os 

temas. 

Realização de Palestra 

sobre os temas em 

estudo. 

- Alertar para a 

necessidade de se 

reutilizar materiais; 

- Exemplificar algumas 

utilizações de produtos 

reutilizados. 

B e C. Câmara Municipal 

da 

Azambuja/Sociedad

e Ponto Verde 

2º e 3º 

Ciclos 

Nulo 

 

dezembro 

 

 

Resíduos 

 

Comemoração do 

Natal: “Natal 

Ecológico” 

- Construção e 

decoração de árvores 

de Natal com Material 

- Alertar para a 

necessidade de se 

reutilizar materiais; 

- Exemplificar algumas 

utilizações de produtos 

reutilizados. 

B e C. - Dep. De 

Matemática e 

Ciências 

Experimentais 

- Dep. De 

Expressões 

2º e 3º 

Ciclos 

Nulo 
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 reutilizado; 

- Construção de 

adornos natalícios com 

frases alusivas ao natal 

em várias línguas. 

- Dep.  De Línguas 

- Dep. C. S. e 

Humanas 

- Eco escolas 

Ao longo dos 2º e 

3º Períodos 

 

 

 

Resíduos - Projeto “Recicla o teu 

Pneu”-  

 . Construção/pintura 

de canteiros e outros 

objetos de uso, a partir 

da reutilização de 

pneus. 

- Sensibilizar a 

Comunidade Educativa 

para comportamentos que 

protejam a Natureza; 

- Alertar para a 

necessidade de se 

reutilizar materiais; 

 

B e C. - Dep. De 

Matemática e 

Ciências 

Experimentais 

- Dep. De 

Expressões 

- Dep.  De Línguas 

- Dep. C. S. e 

Humanas 

- Eco escolas 

2º e 3º 

Ciclos 

Nulo 

 

19 a 23 de março 

 

 

Água 

Floresta 

Espaço 

Exteriores 

 

Semana da água e da 

floresta: 

Replantação de plantas 

sazonais e/ou arvores 

- Exposição de 

trabalhos 

- Sensibilizar a 

Comunidade Educativa 

para comportamentos que 

protejam a Natureza e a 

vida saudável. 

 

B e C. - Dep. De 

Matemática e 

Ciências 

Experimentais 

- Dep. C. S. e 

Humanas 

- Eco escolas 

2º e 3º 

Ciclos 

A definir 

2º período Água Visita de Estudo ao 

Pavilhão do 

- Sensibilizar a 

Comunidade Educativa 

B e C. - Dep. De 

Matemática e 

3º Ciclo A definir 
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Conhecimento – 

Exposição “Água: uma 

exposição sem filtro” 

para comportamentos que 

protejam a Natureza e a 

vida saudável. 

 

Ciências 

Experimentais 

- Dep. C. S. e 

Humanas 

- Eco escolas 

 

3º Período 

Dia do Ambiente – 

5 de junho 

Todos os 

temas 

 

 

- Exposição de 

trabalhos no âmbito do 

programa: água; 

resíduos; energia, 

floresta… 

 

 

- Sensibilizar a 

Comunidade Educativa 

para comportamentos que 

protejam a Natureza; 

- Sensibilizar os alunos 

para as questões 

ambientais. 

- Alertar para a 

necessidade de se utilizar 

energias renováveis. 

A, B e C. - Dep. De 

Matemática e 

Ciências 

Experimentais 

- Dep.  De 

Expressões 

- Dep.  De Línguas 

- Dep. De C.  S.  e 

Humana 

- Dep. Do 1ºciclo. 

- PES 

- Eco escolas 

Todos os 

Ciclos 

Nulo 

3º Período  

Transportes/ 

Mobilidade 

Sustentável 

 

- Eco escolas –  

 III Passeio Eco Biclas 

de Aveiras 

- Sensibilizar a 

Comunidade Educativa 

para comportamentos que 

protejam a Natureza e a 

vida saudável. 

- Sensibilizar para a 

utilização de transportes 

A, B e C. 

- Todos os 

Departamentos 

 

Todos os 

ciclos 

A definir 
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não poluentes; 

- Sensibilizar os alunos 

para as questões 

ambientais; 

- Motivar os alunos e 

docentes para se 

deslocarem para a escola 

em transportes não 

poluentes. 

3ºPeríodo Tema do ano Poster Eco Código 

 

- Elaborar cartazes com o 

Eco Código da escola 

- Selecionar um cartaz 

para participar no 

Concurso da Associação 

Bandeira Azul da Europa 

 

A, B e C.  

- Todos os 

departamentos 

- Eco escolas 

 

 

 

2º e 3º 

ciclos 

Nulo 
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Princípios gerais do PEA: A – Sucesso e perseverança; B – Ambiente estimulante; C – Mobilização e envolvimento 

PLANO ANUAL DE ATIVIDADES – PROJETO: EcoEscolas – Escola Básica Aveiras de Cima 

 

 

Calendarização Temas Atividade Objetivos 

Operacionalização 

com o PEA 

(assinalar as letras 

A; B; C) 

Dinamizador(es) 
Público-

Alvo 

Custos/ 

Recursos 

1º Período  
Todos os 

Temas 

Divulgação do Projeto 

Eco escolas 

- Sensibilizar a 

Comunidade Educativa 

para comportamentos que 

protejam a Natureza; 

 

A, B e C. Professores, alunos 

e auxiliares Eco 

Escolas 

 

 

1º Ciclo Nulo 

 

1º período 

 

Todos os 

temas 

- Içar da Bandeira Eco 

escolas. 

- Sensibilizar a 

Comunidade Educativa 

para comportamentos que 

protejam a Natureza; 

. Sensibilizar os alunos 

para a preservação dos 

espaços; 

- Manter os espaços 

cuidados; 

A; B e C. Direção, 

Professores, alunos 

e auxiliares Eco 

Escolas 

Toda  

a 

Comunida

de 

Educativa 

Não definido 
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- Embelezar a escola; 

- Desenvolver o espírito de 

equipa; 

- Desenvolver hábitos de 

trabalho de grupo e 

intervenção no meio 

escolar. 

1º período Todos os 

temas 

- Implementação da 

Auditoria Ambiental e 

criação do Conselho 

Eco Escolas – 

Sensibilizar a 

Comunidade Educativa 

para comportamentos 

que protejam a 

Natureza; 

 

. Sensibilizar os alunos 

para a preservação dos 

espaços; 

- Manter os espaços 

cuidados; 

- Embelezar a escola; 

- Desenvolver o espírito de 

equipa; 

- Desenvolver hábitos de 

trabalho de grupo e 

intervenção no meio 

escolar. 

B e C. Direção, 

Professores, alunos 

e auxiliares Eco 

Escolas 

Todos os 

ciclos 

Nulo 

Ao longo de todo o 

ano letivo. 

Resíduos Construção e /ou 

colocação de 

ecopontos – Recolha 

de: 

- Tampinhas; 

- Alertar para a 

necessidade de se 

reutilizar materiais; 

- Exemplificar algumas 

utilizações de produtos 

A; B e C. Professores, alunos 

e auxiliares Eco 

Escolas 

- Dep. 1º Ciclo 

Todos os 

ciclos 

Nulo 
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- Papel; 

- Tinteiros; 

- Outros resíduos a 

designar. 

- Participação no 

Concurso Eco Pilhas; 

- Participação na 

Geração Depositrão; 

- Participação na 

Academia Ponto 

Verde. 

reutilizados. 

- Aprender a política dos 

4R’S – Reduzir, reutilizar e 

reciclar e recusar; 

- Explicar o correto 

encaminhamento de todos 

os tipos de resíduos. 

 

 

 

Ao longo de todo o 

ano letivo. 

Água 

Energia 

Resíduos 

- Brigadas Eco Escolas – 

Registo dos consumos 

água e luz, assim como 

da quantidade de 

resíduos produzidos. 

- Sensibilizar a 

Comunidade Educativa 

para comportamentos que 

protejam a Natureza; 

. Sensibilizar os alunos 

para a preservação dos 

espaços; 

- Manter os espaços 

cuidados; 

- Embelezar a escola; 

- Desenvolver o espírito de 

equipa; 

- Desenvolver hábitos de 

B e C. Professores, alunos 

e auxiliares Eco 

Escolas 

- Dep. 1º Ciclo 

Todos os 

ciclos 

Nulo 
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trabalho de grupo e 

intervenção no meio 

escolar. 

 

Ao longo de todo o 

ano letivo. 

 

 

 

 

 

 

Floresta 

Água 

Espaços 

Exteriores 

Manutenção da horta 

e dos espaços verdes 

da escola. 

 

- Sensibilizar a 

comunidade escolar para 

o uso de produtos 

biológicos; 

- Sensibilizar par a não 

utilização de produtos 

químicos na horta. 

 

B e C. - Professores, 

alunos e auxiliares 

Eco Escolas 

- Dep. 1º Ciclo 

1º Ciclo A definir 

Ao longo de todo o 

ano letivo. 

 

 

 

 

Todos os 

temas. 

Realização de Palestra 

sobre os temas em 

estudo. 

- Alertar para a 

necessidade de se 

reutilizar materiais; 

- Exemplificar algumas 

utilizações de produtos 

reutilizados. 

B e C. Câmara Municipal 

da 

Azambuja/Sociedad

e Ponto Verde 

1º Ciclo Nulo 

 

dezembro 

Resíduos 

 

Comemoração do 

Natal: “Natal 

Ecológico” 

- Alertar para a 

necessidade de se 

reutilizar materiais; 

B e C. - Professores, 

alunos e auxiliares 

Eco Escolas 

1º Ciclo Nulo 
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- Construção e 

decoração de árvores 

de Natal com Material 

reutilizado; 

- Exemplificar algumas 

utilizações de produtos 

reutilizados. 

- Dep. 1º Ciclo 

Ao longo dos 2º e 

3º Períodos 

 

 

 

Resíduos - Projeto “Recicla o teu 

Pneu”-  

 . Construção/pintura 

de canteiros e outros 

objetos de uso, a partir 

da reutilização de 

pneus. 

- Sensibilizar a 

Comunidade Educativa 

para comportamentos que 

protejam a Natureza; 

- Alertar para a 

necessidade de se 

reutilizar materiais; 

 

B e C. - Professores, 

alunos e auxiliares 

Eco Escolas 

- Dep. 1º Ciclo 

1º Ciclo Nulo 

 

19 a 23 de março 

 

 

Água 

Floresta 

Espaço 

Exteriores 

 

Semana da água e da 

floresta: 

Replantação de plantas 

sazonais e/ou arvores 

- Exposição de 

trabalhos 

- Sensibilizar a 

Comunidade Educativa 

para comportamentos que 

protejam a Natureza e a 

vida saudável. 

 

B e C. - Professores, 

alunos e auxiliares 

Eco Escolas 

- Dep. 1º Ciclo 

1º Ciclo A definir 

3º Período 

Dia do Ambiente – 

5 de junho 

Todos os 

temas 

 

 

 

 

- Exposição de 

trabalhos no âmbito do 

programa: água; 

resíduos; energia, 

floresta… 

- Sensibilizar a 

Comunidade Educativa 

para comportamentos que 

protejam a Natureza; 

- Sensibilizar os alunos 

para as questões 

ambientais. 

A, B e C. 

- Professores, 

alunos e auxiliares 

Eco Escolas 

- Dep. 1º Ciclo 

Todos os 

Ciclos 

Nulo 
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- Alertar para a 

necessidade de se utilizar 

energias renováveis. 

3º Período  

Transportes/ 

Mobilidade 

Sustentável 

 

- Eco escolas –  

 III Passeio Eco Biclas 

de Aveiras 

- Sensibilizar a 

Comunidade Educativa 

para comportamentos que 

protejam a Natureza e a 

vida saudável. 

- Sensibilizar para a 

utilização de transportes 

não poluentes; 

- Sensibilizar os alunos 

para as questões 

ambientais; 

- Motivar os alunos e 

docentes para se 

deslocarem para a escola 

em transportes não 

poluentes. 

A, B e C. 

- Todos os 

Departamentos 

 

Todos os 

ciclos 

A definir 

3º Período 

Transportes/ 

Mobilidade 

Sustentável 

- Participação no 

Projeto “Serpente Papa 

Léguas” 

Sensibilizar a Comunidade 

Educativa para 

comportamentos que 

protejam a Natureza e a 

A, B e C. 
- Dep. 1º Ciclo 

- Eco escolas 
1º Ciclo 

Nulo 
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 vida saudável. 

- Sensibilizar para a 

utilização de transportes 

não poluentes e reduzir as 

deslocações individuais 

em transportes poluentes; 

- Sensibilizar os alunos 

para as questões 

ambientais. 

3ºPeríodo Tema do ano Poster Eco Código 

- Elaborar cartazes com o 

Eco Código da escola 

- Selecionar um cartaz 

para participar no 

Concurso da Associação 

Bandeira Azul da Europa 

 

A, B e C.  

- Todos os 

departamentos 

- Eco escolas 

 

 

 

1º Ciclo Nulo 
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Princípios gerais do PEA: A – Sucesso e perseverança; B – Ambiente estimulante; C – Mobilização e envolvimento 

PLANO ANUAL DE ATIVIDADES – PROJETO: EcoEscolas – Escola Básica Vale do Brejo 

 

 

Calendarização Temas Atividade Objetivos 

Operacionalização 

com o PEA 

(assinalar as letras 

A; B; C) 

Dinamizador(es) 
Público-

Alvo 

Custos/ 

Recursos 

1º Período  
Todos os 

Temas 

Divulgação do Projeto 

Eco escolas 

- Sensibilizar a 

Comunidade Educativa 

para comportamentos que 

protejam a Natureza; 

 

A, B e C. Professores, alunos 

e auxiliares Eco 

Escolas 

 

 

1º Ciclo Nulo 

1º período Todos os 

temas 

- Implementação da 

Auditoria Ambiental e 

criação do Conselho 

Eco Escolas – 

Sensibilizar a 

Comunidade Educativa 

para comportamentos 

que protejam a 

Natureza; 

 

. Sensibilizar os alunos 

para a preservação dos 

espaços; 

- Manter os espaços 

cuidados; 

- Embelezar a escola; 

- Desenvolver o espírito de 

equipa; 

- Desenvolver hábitos de 

B e C. Direção, 

Professores, alunos 

e auxiliares Eco 

Escolas 

Todos os 

ciclos 

Nulo 



 
                                                                                                                                      “Juntos, construímos Escola”      2021/2022 

 

 
 

Agrupamento de Escolas Vale Aveiras| Plano Anual de Atividades – Anexo 1 
 

 
  

trabalho de grupo e 

intervenção no meio 

escolar. 

Ao longo de todo o 

ano letivo. 

Resíduos Construção e /ou 

colocação de 

ecopontos – Recolha 

de: 

- Tampinhas; 

- Papel; 

- Tinteiros; 

- Outros resíduos a 

designar. 

- Participação no 

Concurso Eco Pilhas; 

- Participação na 

Geração Depositrão; 

- Participação na 

Academia Ponto 

Verde. 

- Alertar para a 

necessidade de se 

reutilizar materiais; 

- Exemplificar algumas 

utilizações de produtos 

reutilizados. 

- Aprender a política dos 

4R’S – Reduzir, reutilizar e 

reciclar e recusar; 

- Explicar o correto 

encaminhamento de todos 

os tipos de resíduos. 

 

 

 

A; B e C. Professores, alunos 

e auxiliares Eco 

Escolas 

- Dep. 1º Ciclo 

Todos os 

ciclos 

Nulo 

Ao longo de todo o 

ano letivo. 

 

 

Floresta 

Água 

Espaços 

Exteriores 

Manutenção da horta 

e dos espaços verdes 

da escola. 

 

- Sensibilizar a 

comunidade escolar para 

o uso de produtos 

biológicos; 

- Sensibilizar par a não 

B e C. - Professores, 

alunos e auxiliares 

Eco Escolas 

- Dep. 1º Ciclo 

1º Ciclo A definir 
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utilização de produtos 

químicos na horta. 

 

 

dezembro 

 

 

 

Resíduos 

 

Comemoração do 

Natal: “Natal 

Ecológico” 

- Construção e 

decoração de árvores 

de Natal com Material 

reutilizado; 

- Alertar para a 

necessidade de se 

reutilizar materiais; 

- Exemplificar algumas 

utilizações de produtos 

reutilizados. 

B e C. - Professores, 

alunos e auxiliares 

Eco Escolas 

- Dep. 1º Ciclo 

1º Ciclo Nulo 

Ao longo dos 2º e 

3º Períodos 

 

 

 

Resíduos - Projeto “Recicla o teu 

Pneu”-  

 . Construção/pintura 

de canteiros e outros 

objetos de uso, a partir 

da reutilização de 

pneus. 

- Sensibilizar a 

Comunidade Educativa 

para comportamentos que 

protejam a Natureza; 

- Alertar para a 

necessidade de se 

reutilizar materiais; 

 

B e C. - Professores, 

alunos e auxiliares 

Eco Escolas 

- Dep. 1º Ciclo 

1º Ciclo Nulo 

 

19 a 23 de março 

 

Água 

Floresta 

Espaço 

Exteriores 

Semana da água e da 

floresta: 

Replantação de plantas 

sazonais e/ou arvores 

- Exposição de 

- Sensibilizar a 

Comunidade Educativa 

para comportamentos que 

protejam a Natureza e a 

vida saudável. 

B e C. - Professores, 

alunos e auxiliares 

Eco Escolas 

- Dep. 1º Ciclo 

1º Ciclo A definir 
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  trabalhos  

3º Período 

Dia do Ambiente – 

5 de junho 

Todos os 

temas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Exposição de 

trabalhos no âmbito do 

programa: água; 

resíduos; energia, 

floresta… 

- Sensibilizar a 

Comunidade Educativa 

para comportamentos que 

protejam a Natureza; 

- Sensibilizar os alunos 

para as questões 

ambientais. 

- Alertar para a 

necessidade de se utilizar 

energias renováveis. 

A, B e C. 

- Professores, 

alunos e auxiliares 

Eco Escolas 

- Dep. 1º Ciclo 

Todos os 

Ciclos 

Nulo 

3º Período  

Transportes/ 

Mobilidade 

Sustentável 

 

- Eco escolas –  

 III Passeio Eco Biclas 

de Aveiras 

- Sensibilizar a 

Comunidade Educativa 

para comportamentos que 

protejam a Natureza e a 

vida saudável. 

- Sensibilizar para a 

utilização de transportes 

não poluentes; 

- Sensibilizar os alunos 

para as questões 

A, B e C. 

- Todos os 

Departamentos 

 

Todos os 

ciclos 

A definir 
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ambientais; 

- Motivar os alunos e 

docentes para se 

deslocarem para a escola 

em transportes não 

poluentes. 

3ºPeríodo Tema do ano Poster Eco Código 

- Elaborar cartazes com o 

Eco Código da escola 

- Selecionar um cartaz 

para participar no 

Concurso da Associação 

Bandeira Azul da Europa 

 

A, B e C.  

- Todos os 

departamentos 

- Eco escolas 

 

 

 

1º Ciclo Nulo 
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Princípios gerais do PEA: A – Sucesso e perseverança; B – Ambiente estimulante; C – Mobilização e envolvimento 

PLANO ANUAL DE ATIVIDADES – PROJETO: EcoEscolas – Núcleo de Vale do Paraíso 

 

 

Calendarização Temas Atividade Objetivos 

Operacionalização 

com o PEA 

(assinalar as letras 

A; B; C) 

Dinamizador(es) 
Público-

Alvo 

Custos/ 

Recursos 

1º Período  
Todos os 

Temas 

Divulgação do Projeto 

Eco escolas 

- Sensibilizar a 

Comunidade Educativa 

para comportamentos que 

protejam a Natureza; 

 

A, B e C. Professores, alunos 

e auxiliares Eco 

Escolas 

 

 

1º Ciclo Nulo 

1º período Todos os 

temas 

- Implementação da 

Auditoria Ambiental e 

criação do Conselho 

Eco Escolas - 

Sensibilizar a 

Comunidade Educativa 

para comportamentos 

que protejam a 

Natureza; 

 

. Sensibilizar os alunos 

para a preservação dos 

espaços; 

- Manter os espaços 

cuidados; 

- Embelezar a escola; 

- Desenvolver o espírito de 

equipa; 

- Desenvolver hábitos de 

B e C. Direção, 

Professores, alunos 

e auxiliares Eco 

Escolas 

Todos os 

ciclos 

Nulo 
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trabalho de grupo e 

intervenção no meio 

escolar. 

Ao longo de todo o 

ano letivo. 

Resíduos Construção e /ou 

colocação de 

ecopontos - Recolha 

de: 

- Tampinhas; 

- Papel; 

- Tinteiros; 

- Outros resíduos a 

designar. 

- Participação no 

Concurso Eco Pilhas; 

- Participação na 

Geração Depositrão; 

- Participação na 

Academia Ponto 

Verde. 

- Alertar para a 

necessidade de se 

reutilizar materiais; 

- Exemplificar algumas 

utilizações de produtos 

reutilizados. 

- Aprender a política dos 

4R’S - Reduzir, reutilizar e 

reciclar e recusar; 

- Explicar o correto 

encaminhamento de todos 

os tipos de resíduos. 

 

 

 

A; B e C. Professores, alunos 

e auxiliares Eco 

Escolas 

- Dep. 1º Ciclo 

Todos os 

ciclos 

Nulo 

Ao longo de todo o 

ano letivo. 

 

 

Floresta 

Água 

Espaços 

Exteriores 

Manutenção da horta 

e dos espaços verdes 

da escola. 

 

- Sensibilizar a 

comunidade escolar para 

o uso de produtos 

biológicos; 

- Sensibilizar par a não 

B e C. - Professores, 

alunos e auxiliares 

Eco Escolas 

- Dep. 1º Ciclo 

1º Ciclo A definir 
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utilização de produtos 

químicos na horta. 

 

 

dezembro 

 

 

 

Resíduos 

 

Comemoração do 

Natal: “Natal 

Ecológico” 

- Construção e 

decoração de árvores 

de Natal com Material 

reutilizado; 

- Alertar para a 

necessidade de se 

reutilizar materiais; 

- Exemplificar algumas 

utilizações de produtos 

reutilizados. 

B e C. - Professores, 

alunos e auxiliares 

Eco Escolas 

- Dep. 1º Ciclo 

1º Ciclo Nulo 

Ao longo dos 2º e 

3º Períodos 

 

 

 

Resíduos - Projeto “Recicla o teu 

Pneu”-  

 . Construção/pintura 

de canteiros e outros 

objetos de uso, a partir 

da reutilização de 

pneus. 

- Sensibilizar a 

Comunidade Educativa 

para comportamentos que 

protejam a Natureza; 

- Alertar para a 

necessidade de se 

reutilizar materiais; 

 

B e C. - Professores, 

alunos e auxiliares 

Eco Escolas 

- Dep. 1º Ciclo 

1º Ciclo Nulo 

 

19 a 23 de março 

 

Água 

Floresta 

Espaço 

Exteriores 

Semana da água e da 

floresta: 

Replantação de plantas 

sazonais e/ou arvores 

- Exposição de 

- Sensibilizar a 

Comunidade Educativa 

para comportamentos que 

protejam a Natureza e a 

vida saudável. 

B e C. - Professores, 

alunos e auxiliares 

Eco Escolas 

- Dep. 1º Ciclo 

1º Ciclo A definir 
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  trabalhos  

3º Período 

Dia do Ambiente - 

5 de junho 

Todos os 

temas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Exposição de 

trabalhos no âmbito do 

programa: água; 

resíduos; energia, 

floresta... 

- Sensibilizar a 

Comunidade Educativa 

para comportamentos que 

protejam a Natureza; 

- Sensibilizar os alunos 

para as questões 

ambientais. 

- Alertar para a 

necessidade de se utilizar 

energias renováveis. 

A, B e C. 

- Professores, 

alunos e auxiliares 

Eco Escolas 

- Dep. 1º Ciclo 

Todos os 

Ciclos 

Nulo 

3º Período  

Transportes/ 

Mobilidade 

Sustentável 

 

- Eco escolas –  

 III Passeio Eco Biclas 

de Aveiras 

- Sensibilizar a 

Comunidade Educativa 

para comportamentos que 

protejam a Natureza e a 

vida saudável. 

- Sensibilizar para a 

utilização de transportes 

não poluentes; 

- Sensibilizar os alunos 

para as questões 

A, B e C. 

- Todos os 

Departamentos 

 

Todos os 

ciclos 

A definir 
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ambientais; 

- Motivar os alunos e 

docentes para se 

deslocarem para a escola 

em transportes não 

poluentes. 

3ºPeríodo Tema do ano Poster Eco Código 

- Elaborar cartazes com o 

Eco Código da escola 

- Selecionar um cartaz 

para participar no 

Concurso da Associação 

Bandeira Azul da Europa 

 

A, B e C.  

- Todos os 

departamentos 

- Eco escolas 

 

 

 

1º Ciclo Nulo 
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Princípios gerais do PEA: A – Sucesso e perseverança; B – Ambiente estimulante; C – Mobilização e envolvimento 

PLANO ANUAL DE ATIVIDADES – Biblioteca Escolar 
 

 

Calendarização 

 

Atividade 

 

Objetivos 

Operacionalização 

com o PEA 

(assinalar as letras 

A; B; C) 

 

Dinamizadores 

 

Público- 

Alvo 

 

Custos/ 

Recursos 

Domínio A: Currículo, literacias e aprendizagens: A.1. Apoio ao currículo e formação para as literacias de informação e dos media. A.2. Uso das tecnologias e da 

internet como ferramentas de acesso, promoção e comunicação de informação e como recurso de aprendizagem. 

Ao longo do ano Apoio a atividades na 
sala de aula 

Melhorar os resultados 
escolares e reduzir o 
absentismo escolar 
Promover a cidadania 
ativa, inclusiva e solidária 
Promover o 
Desenvolvimento de 
competências do séc. XXI 

A,B,C Professora 
bibliotecária 
equipa BE 

 
e 

Alunos e professores 0 € 

Ao longo do ano Acompanhamento de 
grupos/turmas 
/alunos em trabalho 
orientado na BE 

Melhorar os resultados 
escolares e reduzir o 
absentismo escolar 
Promover a cidadania 
ativa, inclusiva e solidária 
Promover o 

Desenvolvimento de 
Competências do séc. XXI 

A,B,C Professora 
bibliotecária 
equipa BE 

 
e 

Alun
os 
geral 

e

m 

0 € 
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Ao longo do ano Divulgação concursos, 

notícias, efemérides (MIBE, 

Halloween, dia mundial do 

livro, dia mundial da 

poesia…) 

Fomentar uma prática 
estruturada e reflexiva dos 
valores 
Promover a cidadania ativa, 
inclusiva e solidária 

A,B,C Equipa da BE 
Professores 
línguas 

Comunidade 
educativa 

30€ 

Ao longo do ano Promoção de uma prática 
de trabalho colaborativo, 
implementando  em 
equipa atividades que 
contribuam  para garantir 
as aprendizagens 
essenciais e as diferentes 
dimensões da 
aprendizagem Promoção 
dos DAC 

Incrementar a articulação 
curricular 
Promover o sucesso 
educativo 
Proporcionar uma 
formação académica aberta 
e crítica Desenvolver 
competências tecnológicas 
e digitais 

A,B,C Professores/ 
Professora 
bibliotecária
/DTs/ Profs. 
Cidadania e 
desenvolvim
ento... 

Alunos do 
1º,2º e 3º 
ciclos 

0 € 

Ao longo do ano Divulgação/Aplicação do 
referencial “Aprender 
com a biblioteca escolar” 
Formação de utilizadores 

Promover o referencial 
“Aprender com a BE” 
Desenvolver competências 
tecnológicas e digitais 

A,B,C Professora 
bibliotecária/ 
DT 
/professores 
TIC/professo
res 

Alunos e 
professore
s 

0 € 

Ao longo do ano Execução de propostas 
autónomas da   BE: Ateliês, 
caça ao erro, enigmas… 

Incentivar a vivência cultural 
dos alunos: desenvolver a 
competência linguística e a 
literacia artística e 
tecnológica. 

A,B,C Professores 
línguas  
Prof. 
Bibliotecária 

Alunos de 
2º e 3ºciclo 

40€ 

Ao longo do ano Divulgação dos    materiais 
produzidos através das 
redes sociais (página da 
BE, Blogue, site da BE) 

Promover os projetos e 
atividades desenvolvidas 
pela e com a BE 

B,C Professora 
bibliotecária
/ 
Professores 
de    TIC 

Comunidade  
educativa 

0 € 
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Ao longo do ano Organização de 
exposições bibliográficas 
e temáticas com recurso à  
coleção e trabalhos 
realizados pelos alunos 

Promover os projetos e 
atividades desenvolvidas 
pela BE 
Promover o 
desenvolvimento de hábitos 
de consumo de bens 
culturais 

B,C Equipa da BE Comunidade 
educativa 

20€ 

Ao longo do ano Dinamização de  placards 
informativos 

Promover os projetos e 
atividades desenvolvidas 
pela BE 

A,B,C Professora 
bibliotecária 

Comunidade 
educativa 

10€ 

Ao longo do ano Organização e/ou 
desenvolvimento de 
ações promotoras do uso 
da informação, dos 
media e da tecnologia 
(receção aos alunos 
novos na escola, guião de 
utilizadores, “visita à 

BE...”…) 

Dar a conhecer os 
recursos e as regras de 
funcionamento das BE 

A,B,C Professora 
bibliotecária/ 
Professores TIC 

Alunos em 
geral 

10€ 

setembro/ 

Ao longo do ano 
letivo 

Participação na     receção 
aos alunos e EE no 
início do ano letivo, no 
Dia do agrupamento (06-
10) e no Dia dos 
Departamentos 

Dinamizar a comunidade 
educativa 

B,C Professora 
bibliotecária/DT 

/professores de 

TIC 

Alunos 5º 
ano/ 

Comunidade 
educativa 

30€ 
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outubro 
novembro 

Elaboração e divulgação 
de um guião para 
planificação de um tema 
e para acompanhar a 
realização de um 
trabalho de acordo com 
o modelo de pesquisa Big 
6 

Motivar os alunos para a 
utilização dos recursos da 
BE 
Desenvolver a capacidade 
de usar de forma segura 
responsável e ética a 
informação 

A,C Professora 
bibliotecária/DT 
/professores de 
TIC 

Alunos, 
professores 

20€ 

Domínio B: Leitura e Literacia: B.1. Criação e promoção da competência leitora e de hábitos de leitura B.2. Atividades e projetos de treino e melhoria das 

capacidades associadas à leitura 

A partir de 
outubro e ao longo 
do ano 

Dinamização
 
do Concurso Nacional de 
Leitura: (organização e 
dinamização da fase 
escolar, participação na 
organização da fase 
municipal e apoio aos 
alunos para a fase 
intermunicipal) 

Criar e promover hábitos 
de leitura, de escrita e de 
expressão oral 
Contribuir para a criação 
de uma cultura de leitura 
na comunidade educativa 

A,B,C Professora 
bibliotecária 
Professores
 
de português 

 
Alunos 1º,2º e  
3ºciclos 

20€ 

A calendarizar 

(7 a 11 de março) 

Celebração da leitura na 
Semana da leitura 

Incrementar o interesse e 
o gosto pelo livro e pela 
leitura 

A,B,C Equipa da BE Alunos pré-

escolar, do 

1º,2º e 

3ºciclos 

20€ 
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Ao longo do ano A escola a ler-Criação de 
espaços ricos em 
referências de leitura 

Incrementar o interesse e 
o gosto pelo livro e pela 
leitura 

A,B,C Equipa da BE Alunos do 
pré-escolar, 
do 1º, 2º,3º 
ciclos 
Professores 
Assistentes 
operacionais 

20€ 

Ao longo do ano 10 minutos a ler em casa -
projeto de leitura 
domiciliária com apoio 
dos pais/EEs 

Incrementar o interesse e 
o gosto pelo livro e pela 
leitura 
Reforçar a ligação da 
família à escola 

A,B,C Equipa BE Alunos pré- 
escolar, 1º, 
2º,3º ciclos 
Professores 
Assistentes 
operacionais 

20€ 

Ao longo do ano Conta-me uma história: 

dinamização de sessões 

de leitura nos jardins-de-

infância e escolas do 1º 

ciclo 

Incrementar o interesse e 
o gosto pelo livro e pela 
leitura 

A,B,C Professora 
bibliotecária 

Alunos do 
pré-escolar 
e alunos 
do 1º ciclo 

20€ 

A calendarizar 
de acordo com a 
disponibilidade 
dos convidados 

Encontros online com 
escritores/ilustradores/ 
contadores de histórias 

Dinamizar a comunidade 
educativa 
Desenvolver o gosto pela 
leitura 

Desenvolver a competência 
Leitora 
 

A,B,C Professora 
bibliotecária 

Alunos pré- 
escolar, 1º, 
2º e 3º ciclo 

50 € 

Ao longo do ano Empréstimo domiciliário Dinamizar a 
comunidade educativa 
Satisfazer as necessidades e 
interesses dos utilizadores 

A,B,C Equipa da 
BE 

Comunidad
e educativa 

0 € 
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Ao longo do ano Exposições de livros 

/temáticas/ 

Dinamizar a comunidade 
educativa 
Promover os recursos da 
coleção 

Incrementar as requisições e 
os hábitos de leitura 

A,B,C Professora 
bibliotecária 

Comunidade 
educativa 

0 € 

dezembro/ 
março/maio 

“Top leitor”- Divulgação 
trimestral dos leitores 
com mais requisições 
domiciliárias 

Dinamizar a comunidade 
educativa 

Incentivar a 
leitura/Incrementar hábitos 
de leitura 

A,B,C Professora 
bibliotecária 

Todos os 
alunos 

10€ 

Ao longo do ano Leitores com visão: 
leitura da  revista Visão 
Júnior 
 Realização de um teste 
de verificação de leitura 
com recurso a um quiz 
Destaque mensal dos 
leitores “com mais visão”, 
ou seja, com melhor 
desempenho 

Incrementar o hábito e o 
prazer de ler revistas e 
jornais ao longo da vida. 
Desenvolver a 
competência leitora. 
Incrementar a 
compreensão crítica da 
mensagem mediática e a 
reflexão crítica sobre o 
papel dos media na 
sociedade 
Desenvolver a literacia da 
leitura e dos media de 
acordo com o referencial 
“Aprender com a 
biblioteca 
escolar” 

A,B,C Professora 
bibliotecária 
Equipa da BE 
Professores 

Alunos dos 2º 
e 3º ciclos 

40 € 

Ao longo do ano Sessões de leitura nas 
turmas do ensino 

Divulgar novidades da 
Literatura nacional e 
estrangeira 

A,B,C Professores de 
português 

Alunos em 
geral 

0 € 



 
                                                                                                                                      “Juntos, construímos Escola”      2021/2022 

 

 
 

Agrupamento de Escolas Vale Aveiras| Plano Anual de Atividades – Anexo 1 
 

 
  

 

 

 básico para promover 

novidades e a coleção 

Dinamização de uma 

seção de “Novidades” na 

BE 

Incrementar o interesse e 

o gosto pelo livro e pela 

leitura 

Promover a leitura 

 Professora 

bibliotecária 

  

Domínio C- Projetos e Parcerias C.1. Desenvolvimento de atividades e serviços colaborativos com outras escolas /bibliotecas. C.2.Participação em projetos e parcerias 

com entidades exteriores à escola. C.3. Envolvimento dos pais, encarregados de educação e famílias 

outubro/ 
novembro 

Concurso notáveis da 
minha “terra”  - destacar personalidades com raízes locais 

Valorizar e promover 
personalidades locais que 
se notabilizaram em 
diferentes áreas 

B,C BE e Biblioteca 
Municipal 
Profs. Cidadania e 
desenvolvimento 

Alunos dos 
2º e 3º 
ciclos 

0 € 

Ao longo do ano Hora do conto Aprofundar e desenvolver 
parcerias 

A,B,C Biblioteca 
Municipal 

Alunos do 
1º ciclo 

0 € 

Ao longo do ano Ler por prazer Aprofundar e desenvolver 
parcerias 

A,B,C Biblioteca 
Municipal 

Alunos do 1º 
e 2ºciclos 

0 € 

Ao longo do ano Crescer a ler Aprofundar e desenvolver 
parcerias 

A,B,C Biblioteca 

Municipal 

Alunos do Pré-

escolar 

0 € 

A calendarizar Concurso literário da 
Câmara Municipal da 

Azambuja 

Aprofundar e desenvolver 
parcerias 

A,B,C BE e Biblioteca 
Municipal 

Alunos 0 € 
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Ao longo do ano Leituras digitais- 
promoção da leitura com 
recurso a dispositivos 
móveis 

Consolidar uma forte 
dinâmica relacional com a 
comunidade escolar 
Incrementar hábitos de 
leitura 

A,B,C Professora 
bibliotecária 
Professores 1º 
ciclo, EE 

Crianças do 
pré-escolar 
Alunos do 1º 
ciclo 
educadoras 

0 € 

Ao longo do ano Desenvolvimento de 
atividades no âmbito do 
programa ALER+ ou do 
Plano de recuperação de 
Aprendizagens 
Escola+ 21-23 

Reforçar a parceria com a 
RBE e o PNL 

A,B,C Professora 
bibliotecária 

Comunidade 
e educativa 

0 € 

Ao longo do ano Colaboração na 
elaboração e execução do PAA da CMA 
Colaboração com a CMA 

Reforçar e estabelecer 
parcerias e redes de 
cooperação com outras 
escolas, bibliotecas e 
entidades 
Promover a interação 
entre a escola e o meio 
Apoiar projetos locais 

B,C Professora 
bibliotecária 
BMA 
CMA 

Comunidade 
educativa 

0 € 

Ao longo do ano Participação ativa e 
regular nas reuniões de 
trabalho convocadas 
pela CMA e pela CIBE 

Consolidar uma forte 
dinâmica relacional com a 
comunidade escolar 

A,B,C Professora 
bibliotecária 
CIBE 
CMA 

Professores 
bibliotecários 

0 € 

Ao longo do ano Articulação com o grupo 
de trabalho 
interbibliotecas do 
concelho 

Promover projetos e 
atividades para o 
desenvolvimento de 
competências 
estruturantes da 
aprendizagem em 
articulação com  a 
comunidade local, regional 

A,B,C Professores 
bibliotecários 

Comunidade 
educativa 

0 € 
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Domínio D: Gestão da Biblioteca escolar D.3. Desenvolvimento, organização, difusão e uso da coleção 

Ao longo do ano Catalogação através do 
programa “Biblionet”- 
criação do catálogo 
online 

Assegurar um bom 
funcionamento da BE, 
dando resposta às 
necessidades da escola e 
da comunidade educativa 

A,B,C Assistente 
Operacional 
afeta à equipa 
da BE 

Comunidade 
educativa 

0 € 

Ao longo do ano Atualização da base de 
dados 2021 

Assegurar um bom 
funcionamento da BE, 
dando resposta às 
necessidades da escola e 
da comunidade educativa 

A,B,C Professora 
bibliotecária 

Comunidade 
educativa 

0 € 

Ao longo do ano Organização dos recursos 
humanos: coordenação 
dos docentes afetos à BE, 
definição das suas 
funções e atribuição de 
tarefas 

Assegurar um bom 
funcionamento da BE 
dando resposta às 
necessidades da escola e 
da comunidade educativa 

A,B,C Professora 
bibliotecária 

Comunidade 
educativa 

0 € 

Ao longo do ano Organização dos espaços  e 
Manutenção do 
equipamento 

Pôr ao dispor dos 
utilizadores boas condições 
de espaço, bons 
equipamentos e um bom 
funcionamento, 
mobilizando a escola para 
o trabalho com a BE 

A,B,C Professora 
bibliotecária 
Assistente 
operacional 

Comunidade 
educativa 

0 € 

Ao longo do ano Criação e disponibilização 
de recursos em vários 
suportes 

Pesquisar, localizar, avaliar, 
selecionar e partilhar 
conteúdos digitais 
relevantes para os 
diferentes público-alvo 

A,B,C Professora 
bibliotecária 
Equipa BE 

Comunidade 
educativa 

0 € 
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Ao longo do ano Disponibilização dos 
serviços e 
funcionalidades da BE em 
horário presencial 

Facilitar o acesso aos 
serviços e à coleção da 
biblioteca 

Responder às necessidades 
e interesses dos 
utilizadores 

A,B,C Professora 
bibliotecária 
Equipa BE 

Comunidade 
educativa 

0 € 

Ao longo do ano Disponibilização dos 
serviços e 
funcionalidades da BE em 
modo assíncrono 

Facilitar o acesso ubíquo 
aos serviços e à coleção da 
biblioteca 

A,B,C Professora 
bibliotecária 
Equipa BE 

Comunidade 
educativa 

0 € 

Ao longo do ano Reforço da coleção Assegurar um bom 
funcionamento da BE 
dando resposta às 
necessidades da escola e 
da comunidade educativa 

A,B,C Professora 
bibliotecária 

Comunidade 
educativa 

Em função do 
orçamento 
atribuído à BE 
e de eventuais 
candidaturas 

Ao longo do ano Gestão do fundo 
documental: seleção, 
aquisição, registo, 
etiquetagem e 
carimbagem 

Assegurar um bom 
funcionamento   da BE, 
dando resposta   às necessidades da escola e da comunidade educativa Assegurar  o  tratamento técnico dos   recursos 
integrados na coleção 

A,B,C Professora 
bibliotecária 
Assistente 
operacional 

Comunidade 
educativa 

0 € 

Ao longo do ano Criação da rede de 
Bibliotecas do 
Concelho da Azambuja 
(catálogo coletivo, cartão 
único de leitor, partilha 
de software de gestão 
bibliográfica, 
empréstimos 
interbibliotecários) 

Assegurar um   bom 
funcionamento   da BE, 
dando resposta     às necessidades da escola e da comunidade educativa Reforçar e   estabelecer parcerias  e   redes   de cooperação   com  outras escolas, bibliotecas     e 
entidades locais 

A,B,C Professores 
bibliotecários 
Grupo 
intermunicipal 
de bibliotecas 
Assistentes 
operacionais 
afetos à BE 

Comunidade 
educativa 

0 € 
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junho/julho Avaliação da BE Assegurar um bom 
funcionamento da BE 
dando resposta às 
necessidades da escola e 
da comunidade 
educativa 

A,B,C Professora 
bibliotecária 

Comunidade 
educativa 

0 € 

Ao longo do ano Recolha de 

evidências/levantamento 
estatístico para avaliar os 
serviços e atuação da 
biblioteca 

Assegurar um bom 
funcionamento da BE 
dando resposta às 
necessidades da escola e 
da comunidade educativa 

A,B,C Professora 
bibliotecária 

Comunidade 
educativa 

0 € 

Ao longo do ano Reuniões formais e 
informais para 
articulação da BE com as 
estruturas escolares: 
Conselho geral, direção 
escolar, conselho 
pedagógico, diretores de 
turma, docentes da 
educação especial, 
associação de estudantes 
e associação de pais e 
encarregados de 
educação. 

Contribuir para a missão da 
escola e da BE 
Cooperar com as 
estruturas e serviços de 
gestão pedagógica 
Fazer a advocacy da BE, da 
sua coleção, serviços e 
recursos 

B,C SABE 
Representantes 
das estruturas 
educativas e 
locais 

Comunidade 
educativa 

0 € 

setembro 
outubro 

Elaboração do PAA da BE Contribuir para a missão da 
escola e da BE 
Cooperar com as 
estruturas e serviços de 
gestão pedagógica 

A,B,C Professora 
bibliotecária 

Comunidade 
educativa 

0 € 
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setembro 
outubro 

Atualização do Plano de 
contingência do 
Agrupamento e do 
regimento interno da BE 

Assegurar um bom 
funcionamento da BE 
Contribuir para a missão da 
escola e da BE 
Cooperar com as 
estruturas e serviços 
de gestão pedagógica 

A,B,C Professora 
bibliotecária 

Comunidade 
educativa 

0 € 

setembro 
outubro 

Elaboração de um 
documento de 
orientações e 
procedimentos da BE 

Assegurar um bom 
funcionamento da BE 
Contribuir para a missão da 
escola e da BE 
Cooperar com as 
estruturas e serviços 
de gestão pedagógica 

A,B,C Professora 
bibliotecária 

Comunidade 
educativa 

0 € 

Ao longo do ano Elaboração de uma 
política de 
desenvolvimento da BE 

Assegurar um bom 
funcionamento da BE 
Fazer a advocacy da BE, da 
sua coleção, serviços e 
recursos 

A,B,C Professora 
bibliotecária 

Comunidade 
educativa 

0 € 

junho, julho Elaboração e aplicação de 
questionários internos 
para avaliação 

Fazer a advocacy da BE, da 
sua coleção, serviços e 
recursos 

A,B,C Professora 
bibliotecária 

Comunidade 
educativa 

0 € 

De setembro a 
dezembro 

Elaboração do Plano de 
Melhoria da BE para o 
biénio 2021/22 e 
2022/23 
Elaboração do respetivo 
relatório intermédio 

Melhorar os serviços e os 
recursos da BE 

B,C Professora 
bibliotecária 

Comunidade 
educativa 

0 € 
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Princípios gerais do PEA: A – Sucesso e perseverança; B – Ambiente estimulante; C – Mobilização e envolvimento 

PLANO ANUAL DE ATIVIDADES – PLANO DE INTERVENÇÃO 2021/2022 – SERVIÇO DE PSICOLOGIA E ORIENTAÇÃO-SPO 

 

 

Calendarização Atividade Objetivos 

Operacionalização 
com o PEA 

(assinalar as letras 
A; B; C) 

Dinamizadores 
Público-

Alvo 
Custos/ 

Recursos 

ÁREA DE ACÇÃO-INTERVENÇÃO:ORIENTAÇÃO DA CARREIRA 

 
Início:  
 4/11/2021 
 

.Todo o ano 
 
 

. 3º período 
 

- Sessões coletivas de 
Orientação da Carreira;     
. Atendimento individual; 
Aconselhamento 
vocacional; 
. Elaboração e organização 
de materiais informativos; 
. Atendimento/Reuniões 
com Pais;  
. Entrevistas de Orientação 
(individuais ou em 
pequenos grupos);  
. Apoio às matrículas. 

. Ajudar os alunos do 9º ano 
na preparação das decisões 
a tomar sobre o futuro da 
carreira escolar; 
- Informar os 
pais/encarregados de 
educação sobre alternativas 
de formação ao nível do 
ensino secundário. 

A, B, C 
Psicóloga Maria do 

Carmo Pereira 

. 9º ano  
 
. Pais/EE 
 
. 9º ano e DT 

.Computador; 
.Impressora; 
. Folhas A4; 

.Tinteiros: preto 
e de cores. 

ÁREA DE ACÇÃO-INTERVENÇÃO: AVALIAÇÃO PSICOPEDAGGICA /APOIO PSICOPEDAGÓGICO 

.Todo o ano 

 

. Avaliações psicométrica e 
informal; entrevistas de 
anamnese com  
  pais/encarregados de 
educação;  
. Elaboração dos relatórios 

. Avaliação psicológica.  
 
 
. Reuniões semanais EMAEI, 
no âmbito  
  do disposto no DL 54/18. 

A, B, C 
Psicóloga Maria do 

Carmo Pereira 

1º, 2º e 3º ciclos 
 
. EMAEI 
 
. Alunos, 
Professores, 
Pais/EE, outros 

. São utilizados os 
materiais 

psicométricos 
existentes no 

serviço. 
.Computador; 
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psicológicos. 
 
. De acordo com o 
legalmente determinado 
(DL 54/18). 
. Apoios individuais, 
conforme planificação. 
Atendimentos/Encaminha
mentos – a alunos, pais, 
professores; 
. Elaboração de materiais 
para alunos e/ou 
professores e/ou pais. 

  
.Acompanhamento 
psicopedagógico aos alunos 
autorizados. 
 
 
 

elementos da 
comunidade  
  educativa 

.Impressora; 
. Folhas A4; 

.Tinteiros: preto 
e de cores. 

ÁREA DE ACÇÃO-INTERVENÇÃO: LOGÍSTICA E ORGANIZAÇÃO 

.Todo o ano 

 

. Recolha, tratamento, 
elaboração e organização 
de documentos e 
materiais técnicos, 
designadamente, no 
âmbito da Orientação da 
Carreira; 
.Pesquisa e organização de 
materiais para intervenção 
psicológica e 
psicopedagógica; 
. Consulta dos processos 
individuais e de outros 
materiais de natureza 
escolar. 

Organizar e manter suportes 
burocráticos e técnicos 
específicos do SPO, bem 
como os destinados a outros 
trabalhos que venham a ser 
solicitados;  
. Pesquisar informação e 
documentação para as 
atividades do serviço. 
 
 
 
 

 
A, B, C 

 
 

Psicóloga Maria do 
Carmo Pereira 

Toda a 
comunidade 
educativa. 

.Computador; 
.Impressora; 
. Folhas A4; 

.Tinteiros: preto 
e de cores. 

ÁREA DE ACÇÃO-INTERVENÇÃO:OUTROS 
De acordo com a 

disponibilidade do 
Serviço 

. Intervenção – variável - 
no processo de mediação, 
através da prestação de 

.Articular com o Gabinete de 
Apoio e Mediação ao Aluno-
GAMA 

A, B, C 
Psicóloga Maria do 

Carmo Pereira . 2º e 3º ciclos 
.Computador; 
.Impressora; 
. Folhas A4; 
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apoio e acompanhamento 
psicológico aos alunos alvo 
de procedimento 
disciplinar. 

.Tinteiros para a  
      impressora 
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Princípios gerais do PEA: A – Sucesso e perseverança; B – Ambiente estimulante; C – Mobilização e envolvimento 

PLANO ANUAL DE ATIVIDADES – DIREÇÃO 

 

Calendarização Atividade Objetivos 

Operacionalização 
com o PEA 

(assinalar as letras 
A; B; C) 

Dinamizadores 
Público-

Alvo 
Custos/ 

Recursos 

1º período 
24 de setembro 

Dia Europeu do Desporto 

Promover atividades 
lúdico-educativas alusivas à 
comemoração; 
Proporcionar atividades de 
integração na escola;  
Promover a divulgação da 
cultura de pertença ao 
agrupamento; 

 

B; C 
Direção 

Grupo de Educação 
Física 

Alunos,  
Docentes e 

Não docentes 

Material de 
desgaste; 

Recursos físicos 
da escola; 
Parcerias 
externas 

1º período 
6 de outubro 

 
Dia do Agrupamento 

Promover atividades 
lúdico-educativas alusivas à 
comemoração; 
Proporcionar atividades de 
integração na escola;  
Promover a divulgação da 
cultura de pertença ao 
agrupamento; 
Premiar o mérito escolar; 
Promover no agrupamento 
uma cultura de excelência; 

B; C Direção 
Alunos,  

Docentes e 
Não docentes 

Material de 
desgaste; 

Recursos físicos 
da escola 

Custos – 50 euros 

1º período 
novembro 

Dia de S. Martinho 
Promover atividades 
lúdico-educativas alusivas à 
comemoração; 

B; C Direção 
Alunos,  

Docentes e 
Não docentes 

Recursos físicos 
da escola 

Custos – 50 euros 
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Proporcionar atividades de 
integração na escola;  
Promover a divulgação da 
cultura de pertença ao 
agrupamento; 
Premiar o mérito escolar; 
Promover no agrupamento 
uma cultura de excelência; 

1º período e 2º 
período 

Academia Digital para Pais 
– 2ª edição 

Promover a ligação Escola- 
família; 
Promover o 
desenvolvimento de 
competências digitais 
 

B; C 
Direção 

 
EE 

Recursos 
disponibilizados 

pela DGE;  
Recursos 

informáticos da 
escola sede 

1º período 
Dezembro 

Atividades de final de 
período - Natal 

Promover atividades 
lúdico-educativas alusivas 
ao Natal. B; C Direção 

Alunos, 
Docentes e 

Não Docentes 

Material de 
desgaste; 

Recursos físicos 
da escola 

Custos – 50 euros 

Ao longo do ano 
letivo 

Caixa de sugestões  
(página do Agrupamento) 

Promover a participação dos 
alunos e dos restantes 
membros da comunidade 
no processo de 
levantamento de problemas 
(áreas de melhoria) e de 
propostas de solução dos 
mesmos; 
Assegurar a análise e 
avaliação periódica de todos 
os problemas e sugestões 
apresentados; 
Avaliar os serviços prestados 
na escola sede 

B; C Direção 
Comunidade 

educativa  
Página do 

Agrupamento 
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2º Período 
março 

Atividades de final de 
período - Natal 

Promover atividades lúdico-
educativas alusivas à 
Páscoa, em contexto de 
turma. 

B; C Direção 
Alunos, 

Docentes e 
Não Docentes 

Material de 
desgaste; 

Recursos físicos 
da escola 

Custos – 50 euros 

3º Período 
junho 

Atividades de 
encerramento do ano 

letivo 

Promover valores de 
cidadania na escola; 
Dar visibilidade aos projetos 
desenvolvidos pelos alunos 
e pelos grupos disciplinares. 
Participar nas festas de 
encerramento do ano letivo 
das escolas do agrupamento 

B; C Direção 
Alunos, 

Docentes e 
Não Docentes 

Recursos físicos 
da escola; 

Outros 
Custos – 2500 

euros 

 

 

 

 


