
 
                                                                                                                                        “Juntos, construímos Escola”          2022/2023 

 
                                                                                 Agrupamento de Escolas Vale Aveiras| Plano Anual de Atividades – Anexo 1                                                       Pág. 6 

 

Objetivos e Metas do Projeto Educativo do Agrupamento (PEA): 1º Promover o sucesso escolar; 2º Promover práticas de avaliação e auto-avaliação; 3º Promover a participação e o desenvolvimento da comunidade educativa; 4º Melhorar a comunicação no Agrupamento e com a comunidade educativa.  
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 DEPARTAMENTOS 

 

PLANO ANUAL DE ATIVIDADES – DEPARTAMENTO EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR 

Calendarização 
Atividade 

(designação) 
Objetivos 

Operacionalização 
PEA 

(1º;2º,3º e 4º) 

Dinamizador(es) Público-Alvo Custos 
Recursos 

(materiais e 
físicos) 

13 setembro Receção aos EE e 
alunos: 

- reunião e visita 
guiada ao espaço 
do JI 

 

- Conhecer os enc. de 

educ./alunos;  

- Partilhar informações 

relativas ao novo ano 

letivo; 

- Dar a conhecer o 
espaço do JI. 

1º; 3º e 4º ETT Pais/Encarregados 
de educação; 
alunos  e 
Assistentes 
Operacionais. 

        0 - Retroprojetores; 

- Instalações dos JI. 

16 setembro Apadrinhamento - Interação e 
entreajuda dos alunos; 

- Criar laços de 
amizade; 

- Criar laços de 
cooperação 

- Promover o bem 
estar e a segurança dos 
novos alunos.  

1º ETT Alunos do Pré-
Escolar 

0 - Material de 
desgaste: balões; 
palhinhas; copos 
descartáveis; goma 
eva; cola; sacos de 
plástico. 

- Gomas. 

10 a 14 de 
outubro 

Semana da 
Alimentação 

- Promover hábitos de 

alimentação saudável; 

- Sensibilizar as famílias 

e as crianças para a 

1º; 3º: 4º ETT - Alunos do Pré-
Escolar 

- Famílias 

       0 - Frutos da época; 

- Legumes; 

- Materiais de 
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importância de uma 

alimentação 

diversificada. 

desgaste. 

11 de novembro Magusto 

(lanche convívio) 

- Conhecer e preservar 

tradições; 

- Proporcionar a 

diversão e o convívio. 

1º; 3º ETT - Alunos do Pré-
Escolar; 

       0 - Frutos da 
época/castanhas. 

Novembro Teatro Politeama 

“Cinderela” 

- 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.  

1º; 3º ETT - Alunos do Pré-
Escolar; 

Bilhete e 
transporte 

(custos a 
definir)  

Transporte 

12 a 21 de 
dezembro  

Viver o Natal - Vivenciar a “Quadra 
Natalícia”; 

- Reconhecer 
tradições; 

- Desenvolver atitudes 
de partilha e 
solidariedade. 

1º; 3º, 4º ETT - Alunos do Pré-
Escolar; 

- Famílias.  

      0 - Materiais de 
desgaste; 

  

6 de janeiro Dia de Reis - Reconhecer e 

vivenciar tradições. 

 

1º; 3º ETT - Alunos do Pré-
Escolar; 

 

      0 - Materiais de 
desgaste. 
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13 a 17 de 

fevereiro 
Semana da 

Amizade 

- Promover laços de 

afetividade entre 

pares. 

1º; ETT - Alunos do Pré-
Escolar; 

 

       0 - Materiais de 
desgaste. 

17 de fevereiro Vivenciar o 
Carnaval 

- Promover as 
tradições; 

- Proporcionar a 
diversão e o convívio;  

- Promover novos 
ambientes 
interrelacionais. 

1º; 3º e 4º ETT Comunidade 
Educativa 

        0 - Materiais de 
desgaste. 

20 a 24 de 

março 

Semana da 

Natureza 

- Compreender e 

identificar 

características 

distintivas dos seres 

vivos; 

- Identificar diferenças 

e semelhanças entre: 

animais e plantas;  

- Promover 

comportamentos 

responsáveis.  

1º; 2º; 3º ETT - Alunos do Pré-
Escolar; 

- Famílias.  

        0 - Materiais diversos 
adequados às 
atividades  

8 a 15 de maio Semana da Família - Valorizar as 

diversidades culturais 

das crianças e das suas 

famílias;  

- Envolver as famílias 

nas atividades a 

desenvolver. 

1º; 3º ETT - Alunos do Pré-
Escolar; 

- Famílias. 

      0 - Materiais diversos 
adequados às 
atividades 
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Maio Visita de Estudo ao 
museu de comboio 

Usando como 
meio de 
transporte o 
comboio  

- Promover o 
conhecimento sobre 
este meio de 
transporte; 

- Saber estar nos 
diferentes espaços; 

- Promover  momentos 
lúdicos e de convívio 

1º; 2º;  3º ETT - Alunos do Pré-
Escolar. 

 

A definir Transporte e 
entradas 

1 de junho Dia da Criança 

- Jogos 

tradicionais; 

- almoço 

convívio; 

- Proporcionar 

momentos lúdicos e 

de convívio. 

1º; 3º ETT - Alunos do Pré-
Escolar. 

 

      0      Transporte do 
JIVA para o JIVP           

Junho  Festa final de ano 

letivo/finalistas 

 

- Proporcionar 

momentos lúdicos e de 

convívio 

1º; 2º; 3º; 4º ETT Comunidade 
Educativa 

        A definir  - Materiais 
necessários para a 
realização da 
atividade 

Projetos 

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 

1º; 2º; 3º CMA 

Professoras: 

Marta Prancha 

JIVA; 

Joana Oliveira 
JIVP. 

- Alunos do Pré-
Escolar. 

 

     0 Ginásio da escola 
sede de Vale Aveiras 

Instalações do JIVP 
e Pavilhão 
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esquema corporal. 

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. 

 

1º; 2º; 3º ETT - Alunos do Pré-
Escolar; 

- Famílias. 

     0 - Fruta. 

Ao longo do Ano 

letivo 

Projeto Eco 

escolas 

- Manifestar 

comportamentos de 

preocupação com a 

conservação da 

natureza e respeito 

pelo ambiente.  

1º; 2º; 3º ETT - Alunos do Pré-
Escolar; 

- Famílias. 

     0 - Materiais 
recicláveis. 

JIVP 

-  9 novembro 

JIVA  

23 novembro 

30 novembro 

7 dezembro 

Projeto Crescer a 
Ler” 

- Incentivar o gosto 
pelas histórias/leitura; 

- Desenvolver o 
vocabulário; 

- Desenvolver a 
capacidade expressiva. 

1º; 2º; 3º; 4º ETT - Alunos do Pré-
Escolar; 

- CMA. 

     0 Biblioteca Aveiras 
de Cima  

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 

1º; 2º; 3º; 4º ETT - Alunos do Pré-
Escolar; 

- Famílias. 

Definir - Materiais 
adequados às 
atividades 
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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. 

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.   

1º; 2º; 3º ETT - Alunos do Pré-
Escolar; 

- Famílias. 

     0 - Materiais 
recicláveis. 
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PLANO ANUAL DE ATIVIDADES – DEPARTAMENTO DO 1.º Ciclo 

Calendarização Atividade 
(designação) Objetivos 

Operacionalização 
PEA 

(1º;2º,3º e 4º) 
Dinamizador(es) Público-Alvo Custos 

Recursos 
(materiais e 

físicos) 

Ao longo do ano Viagens do 
Zambujinho 

Conhecer os costumes 
e tradições do 
concelho 

1.º, 3.º CMA e PTT Alunos 1.º ciclo Sem custos  

Ao longo do ano O Museu e a 
Escola 

Conhecer o património 
histórico e cultural do 
concelho 

1.º, 3.º CMA e PTT Alunos inscritos 
(3.º A, B e 4.º B 
AC) 

Sem custos  

17 de outubro Teatro “O mundo 
dos legumes – o 
cozinheiro 
trapalhão” 

Sensibilizar para a 
importância de uma 
alimentação saudável. 

1.º, 2.º PTT Alunos 1.º ciclo 4€ por 
criança 

Cedência da Casa do 
Povo de Aveiras de 
Cima 

11 novembro Magusto Estabelecer laços de 
amizade e partilha 
entre os pares. 

1.º Docentes 1.º ciclo Alunos 1.º ciclo Sem custos  

21  novembro Dia Nacional do 
Pijama 

Sensibilizar para a 
necessidade de fazer 
cumprir os Direitos das 
Crianças. 

1.º, 3.º PTT Alunos 1.º ciclo Sem custos  

30 de novembro Kidzania Estabelecer contacto e 
exercer as mais 
diferentes profissões. 

2º PTT Alunos 1.º ciclo 
2ºA e 2ºB - 45 
alunos 
 

10€ por 
criança 
 

Autocarro da CMA 

de 19 a 21 
dezembro 

Viver o Natal Promover atitudes e 
valores de partilha, 
amizade. 

1.º, 3 Docentes 1.º ciclo Alunos 1.º ciclo A definir  

24 novembro Kidzania Desenvolver 
competências e 
atitudes importantes 
para o seu dia-a-dia; 
Tomar contacto com 
diversas profissões. 

1.º Professores do 4.º 
ano da Escola 
Básica de Aveiras 
de Cima 

Alunos do 4.º ano 
do Agrupamento 
de Escolas – 50 
alunos 

10 
euros/aluno 

Autocarro da 
Autarquia 
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    dezembro 
(dia a definir) 

Teatro Infantil de 
Lisboa 

Promover atitudes e 
valores de partilha, 
amizade. 
 

1º, 2º, 3º, 4º Professores do 1º, 
2º, 3º,4º anos da 
Escola Vale do 
Brejo 

Alunos 1º ciclo 
1º/2º A e 3º/4ºB - 
23 alunos 

A definir Autocarro da CMA 

Ao longo do 2.º 
Semestre 

SuperTmatik . Praticar o cálculo 
mental;  
. Sensibilizar para a 
vertente lúdica da 
Matemática 

1.º Professores 
titulares de turma 
do 4.º ano das 
Escola Básicas de 
Aveiras de Cima e 
de Vale do Paraíso 

Alunos do 4.º ano 
das Escolas 
Básicas de Aveiras 
de Cima e de Vale 
do Paraíso 

Valor da 
inscrição por 
aluno 

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

fevereiro e 
março 

Hora do Conto Promover o 
gosto e  
hábitos de 
leitura 

1.º, 3.º Biblioteca Almeida 
Grandella e PTT 

Alunos inscritos Sem custos  

2º semestre 
(data a definir) 

Visita de estudo – 
Dino Parque 

- Descobrir: 
- sobre quem eram e o 
modo de vida dos 
dinossauros; 
-de que alimentavam e 
como coabitavam; 
- Conhecer o passado 
de forma divertida  

1.º Professoras do 1.º 
ano da Escola 
Básica de Aveiras 
de Cima 
 

Alunos do 1.º ano 
da Escola Básica 
de Aveiras de 
Cima 
 

A definir 
 

 

2.º Semestre 
(fevereiro, dia a 
definir)) 

Visita de Estudo - 
Kidzânia 

- Promover a interação 
social e a aquisição de 
atitudes e valores; 
- Desenvolver aptidões 
para a vida real; 
- Estimular práticas 
empreendedoras; 
- Fomentar hábitos de 
uma boa gestão 
financeira: aplicação e 
poupança. 

1.º Professores do 3.º 
ano da Escola 
Básica de Aveiras 
de Cima 

Alunos do 3.º ano 
da Escola Básica 
de Aveiras de 
Cima 

A definir  

17 fevereiro Carnaval Promover atitudes e 
valores de partilha, 
amizade. 

1.º, 3.º Docentes 1.º ciclo Alunos 1.º ciclo Sem custos  
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março a maio Há descoberta no 
Museu 

Promover o gosto pelo 
património histórico e 
cultural local 

1.º PTT das turmas do 
1.º ano AC, VB e VP 

Alunos do 1.º ano Sem custos  

31 março  Páscoa Promover atitudes de 
solidariedade e 
partilha 

1.º, 3.º Docentes 1.º ciclo Alunos 1.º ciclo   
 
 

Maio (dia a 
definir) 

Visita de estudo: 
Kidzânia 

Criar momentos de 
partilha, amizade e 
convívio. 
 

1., 3º Escola Básica de 
Vale do Paraíso 

Alunos do 1º ciclo 
e do Pré-escolar  

A definir  

01 junho Dia da Criança Criar momentos de 
partilha, amizade e 
convívio. 

1.º Docentes 1.º ciclo Alunos 1.º ciclo   

2.º Semestre 
(junho, dia a 
definir) 

Viagem de 
Finalistas 

- Proporcionar 
momentos lúdicos e de 
socialização 

1.º Professores do 4.º 
ano da Escola 
Básica de Aveiras 
de Cima 

Alunos do 4.º ano 
da Escola Básica 
de Aveiras de 
Cima 

A definir  

30 junho Encerramento do 
ano letivo 

Criar momentos de 
partilha, amizade e 
convívio. 

1.º, 3.º Docentes 1.º ciclo Alunos 1.º ciclo   
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PLANO ANUAL DE ATIVIDADES – DEPARTAMENTO: LÍNGUAS 

Calendarização Atividade 
(designação) Objetivos 

Operacionalização 
PEA 

(1º;2º,3º e 4º) 
Dinamizador(es) Público-Alvo Custos 

Recursos 
(materiais e 

físicos) 

2 de novembro Halloween  Ampliar 
conhecimentos 
relativos às culturas 
portuguesa, inglesa, 
francesa e 
espanhola; 

 Reconhecer e 
compreender as 
tradições associadas 
a esta data nos 
vários países; 

 Desenvolver o gosto 
pela língua materna 
e pelas línguas 
segundas. 

1.º 
3.º 

Prof. de Português, 
Inglês, Francês e 
Espanhol 

Alunos de 2.º e 
3.º ciclos 

20€ Papel 
Cartolinas 

30 de Novembro 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; 

 Fomentar a 
compreensão do 
texto. 

1.º 
3.º 

Professoras de 
português de 9.º 
ano 

9.º A, B, e C 5,80€ por 
aluno 
+ autocarro 

Fotocópias 
Autocarro 

14 de fevereiro Dia de S. Valentim  Desenvolver o gosto 1.º Prof. de Inglês Alunos dos 2.º e 20€ Flores  
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pela língua inglesa; 

 Reconhecer as 
tradições associadas 
a diferentes culturas; 

 Fomentar a prática 
da escrita e a 
criatividade. 

3.º 3.º ciclos Folhas de cartolina 
A4 
Paus de gelado 

21 de março/22 
de abril 

Dia Mundial da 
Poesia e do Livro 

 Desenvolver as 
competências da 
leitura e da escrita 
nas suas múltiplas 
dimensões; 

 Melhorar a fluência 
leitora; 

 Permitir o contacto 
com obras variadas, 
apelativas, atuais e 
acessíveis; 

 Fomentar o prazer 
de ler. 

1.º 
 

Prof. de português Alunos dos 2.º e 
3.º ciclos 

40€ Folhas A4 coloridas 
Cordel 

21 a 31 de 
março 

Feira do Livro  Fomentar o gosto e a 
prática da leitura; 

 Promover 
oportunidades de 
contacto físico com o 
livro. 

1.º 
3.º 

BE/Prof do 
Departamento 

Comunidade 
educativa 

10€ Fotocópias coloridas 
(cartazes de 
divulgação) 

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 

1.º 
3.º 

Prof. de português Alunos dos 2.º e 
3.º ciclos 

20€ Papel 
Fotocópias 
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Objetivos e Metas do Projeto Educativo do Agrupamento (PEA): 1º Promover o sucesso escolar; 2º Promover práticas de avaliação e auto-avaliação; 3º Promover a participação e o desenvolvimento da comunidade educativa; 4º Melhorar a comunicação no Agrupamento e com a comunidade educativa.  

 
 

língua portuguesa na 
comunicação entre 
culturas. 

De setembro a 
junho 

Concurso de 
ortografia 

 
 

 Promover o 
aperfeiçoamento da 
expressão escrita ao 
nível da ortografia; 

 Sensibilizar os alunos 
para a importância 
de uma comunicação 
correta e adequada. 

1.º Prof. de português 
de 2.º Ciclo 

Alunos do 2.º 
Ciclo 

10€ Fotocópias 

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. 

1.º Prof. de português Alunos dos 2.º e 
3.º ciclos 

10€  

De setembro a 
junho 

Plano de 
intervenção 
transversal da 
língua portuguesa 

 Desenvolver 
competências de 
compreensão e 
expressão 
adequadas às 
diferentes situações 
de comunicação; 

1.º 
3.º 

Professores  Alunos do 
Agrupamento 

0€  



 
                                                                                                                                        “Juntos, construímos Escola”          2022/2023 

 
                                                                                 Agrupamento de Escolas Vale Aveiras| Plano Anual de Atividades – Anexo 1                                                       Pág. 19 

 

Objetivos e Metas do Projeto Educativo do Agrupamento (PEA): 1º Promover o sucesso escolar; 2º Promover práticas de avaliação e auto-avaliação; 3º Promover a participação e o desenvolvimento da comunidade educativa; 4º Melhorar a comunicação no Agrupamento e com a comunidade educativa.  

 
 

 Adequar métodos de 
seleção e validação 
da informação e 
mobilizá-la para a 
construção do 
conhecimento; 

 Fomentar o 
desenvolvimento do 
sentido crítico e 
criativo; 

 Fomentar relações 
de tolerância e 
empatia. 
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PLANO ANUAL DE ATIVIDADES – DEPARTAMENTO: CIÊNCIAS SOCIAIS E HUMANAS 

Calendarização Atividade 
(designação) Objetivos 

Operacionalização 
PEA 

(1º;2º,3º e 4º) 
Dinamizador(es) Público-Alvo Custos 

Recursos 
(materiais e 

físicos) 

Ao longo do ano 
letivo 

Concurso de 
História Militar e 
Juventude 2023- 
“A Guerra Colonial 
na minha Terra” 
(1961 – 75)  

-Ampliar 
conhecimentos 
culturais e históricos; 

1º; 2º; 3º; 4º 
 

Professoras de 
História e HGP 

Turmas do 3º 
ciclo 

80€ Materiais de 
desenho, cola, 
computadores 

Ao alongo do 
ano letivo 

 “A Cidade 
educadora cidade 
da paz e 
oportunidades” 

- União de esforços para 
promover a paz, a 
convivência, a 
solidariedade e a 
inclusão.  
- celebração dinâmica e 
participativa que 
promova o diálogo e 
sirva para divulgar todas 
as oportunidades que o 
escola e o município 
oferece e contribuir 
para a geração de novas 
sinergias. 
 

3º e 4º 

Coordenadora do 
projeto (Cidades 
Educadoras) em 
parceria com 
associação 
Internacional de 
Cidades Educadoras 
e Camara Municipal 
de Azambuja 

Alunos do 9º ano ----------- A designar 

24 outubro Dia das Nações 
Unidas 
- visita à biblioteca 
escolar para 
assistir a um 
documentário 
sobre a ONU; 
posteriormente os 
alunos vão 
elaborar um 

- Divulgar os ideais e a 
atividade da ONU e das 
suas agências; 
- Ampliar 
conhecimentos. 
 
 

1º, 2º, 3º e 4º Membros do clube 
Europeu em 
articulação com a 
Biblioteca Escolar e 
a professora de 
Geografia e CD do 
9ºano 
 

Turmas do 3º 
ciclo 

--------------- Computadores  
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kahoot (cada 
turma elaborará as 
questões  para o 
Kahoot). Estes 
poderão ser 
disponibilizados na 
página da escola 

Setembro – 
dezembro - 2022 

Ano Internacional 
das Ciências 
Básicas para o 
Desenvolvimento 
Sustentável 

- Ampliar 
conhecimentos; 
- Promover o 
desenvolvimento da 
sensibilidade para a 
preservação 
ambiental; 
- Contribuir para a 
formação pessoal e 
social dos alunos;  
Fomentar o respeito na 
utilização coletiva do 
meio ambiente.  
 

1º 2º, 3º e 4º Coordenadora de 
CD em parceria 
com o Selo protetor 

Alunos 2º e 
3ºciclos 

80€ A designar 

27 Janeiro 23 Dia Internacional 
em Memória das 
Vítimas do 
Holocausto 

- Ampliar 
conhecimentos 
históricos;  
- Contribuir para a 
formação pessoal e 
social dos alunos;  
 

1ª, 2º, 3º, 4º Professora de 
história e de CD do 
8º e 9 anos em 
parceria com a 
Biblioteca Escolar 

Alunos do 8º e 9º 
ano 

50€ A designar 

Final do 1º 
semestre 

(23 a 27 janeiro) 

Exposição 
fotográfica sobre 
“Contrastes de 
desenvolvimento”  

- Ampliar 
conhecimentos; 
- Compreender as 
diferenças económicas, 
sociais e culturais do 
mundo em que 
vivemos;  
- Reconhecer 
desigualdades de 

1º, 2º. 3º e 4º Professora de CD e 
Geografia do 9º 
ano 

Comunidade 
escolar 

------------ Placards fotografias 
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desenvolvimento entre 
o “Norte” e o “Sul”  
- Distinguir países com 
diferentes graus de 
desenvolvimento. 

14 fevereiro Dia da Internet 
segura 

- Ampliar 
conhecimentos;  
- Contribuir para a 
formação pessoal e 
social dos alunos;  
- Contribuir para a 
segurança individual. 
 

3º e 4º Coordenador de CD 
em parceria com a 
professora de TIC e 
Selo protetor 

2º e 3º ciclo ----------- computadores 

Março 2023 Videoconferência 
"O Consumo de 
Substâncias e a 
Violência Sexual 
nos Espaços de 
Lazer Noturno” 

- Contribuir para a 
formação pessoal e 
social dos alunos;  

1º; 2º; 3º 4º  e Coordenadora de 
CD em parceria 
com o Selo protetor 

Alunos do 3º ciclo -------------- Computador  
Auditório 

21 e 22 Março Dia Mundial da 
Árvore / Dia 
Mundial da Água: 
-Concurso de 
composições 
sobre o tema; 
-Plantação de 
árvores; 
-Divulgação de 
medidas para 
redução do 
consumo da água 
na página do 
Facebook da 
escola e rádio local  
-exposição de 
trabalhos 
 

- Ampliar 
conhecimentos; 
- Promover o 
desenvolvimento da 
sensibilidade para a 
preservação 
ambiental; 
- Contribuir para a 
formação pessoal e 
social dos alunos;  
- Promover o 
desenvolvimento da 
sensibilidade estética e 
artística;   
- Consciencializar a 
comunidade sobre a 
importância da árvore 
e da água no nosso dia-

1ª, 2º, 3º, 4º Membros 
dinamizadores do 
Clube da Europa 
em articulação com 
o clube Eco Escolas 
e a professora de 
Geografia e CD do 
9º ano  
 
 
 

Alunos 3º ciclo 70€ Arvores 
Material de desenho 

https://www.youtube.com/watch?v=i86PNfy8NPg
https://www.youtube.com/watch?v=i86PNfy8NPg
https://www.youtube.com/watch?v=i86PNfy8NPg
https://www.youtube.com/watch?v=i86PNfy8NPg
https://www.youtube.com/watch?v=i86PNfy8NPg
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a-dia e em todo o 
planeta; 
 
- Fomentar o respeito 
na utilização coletiva 
ambiente.  
 

Abril 2023 Mês da prevenção 
dos maus-tratos 
na infância 

- Ampliar 
conhecimentos; 
- Contribuir para a 
formação pessoal e 
social dos alunos;  
- Consciencializar a 
comunidade sobre o 
problema 
 
- Fomentar o respeito 
pelo outro.  
 

3º e 4º Coordenador de CD 
em parceria com o 
Selo protetor 

2º e 3º Ciclos ------- A designar 

12 abril 2023 Instrumentos 
náuticos e de 
orientação 
(recurso à 
reutilização de 
materiais) 
Concurso e  
Exposição no dia 
“D” 

- Ampliar 
conhecimentos 
históricos e 
geográficos; 
- Contribuir para a 
formação pessoal e 
social dos alunos;  
- Promover o 
desenvolvimento da 
sensibilidade estética e 
artística;   
 
- Promover o 
desenvolvimento da 
sensibilidade para a 
preservação 
ambiental; 
 

3º e 4º Professoras de 
Geografia e História 
do 7º e 8º ano 

3º ciclo --------- Reutilização de 
materiais 
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- Fomentar o respeito 
pelo património 
histórico e cultural  
 

18 Abril 23 Visita ao Lisboa 
Story Centre  
 

- Ampliar 
conhecimentos 
históricos acerca da 
importância da cidade 
de Lisboa ao longo dos 
tempos. 

1º, 2º, 3º e 4º Professora de 
história do 8º ano 
em parceria com a 
professora de FQ 
do 8 ano 

Alunos do 8º ano 15€ por 
alunos 

Autoccarros 

9 Maio 23 Dia da Europa - Ampliar 
conhecimentos 
históricos e 
geográficos; 
- Contribuir para a 
formação pessoal e 
social dos alunos;  
 

1º, 2º, 3º e 4º Professoras de CD, 
Geografia em 
parceria com a 
Biblioteca escolar e 
membros do clube 
Europeu 

3º ciclo --------- A designar 

1º e 2º 
semestres 

Data definir 

Roteiro pelo 
património 
religioso do 
concelho da 
Azambuja 

- Ampliar 
conhecimentos 
históricos e artísticos 
acerca do património 
religioso local. 

1º, 2º, 3º e 4º Professora de 
História do 8º ano 

Alunos do 8º ano --------------- Autocarro da 
Câmara Municipal 
 

2º semestre 
Data a definir 

Visita ao castro de 
Vila Nova de São 
Pedro 

- Ampliar 
conhecimentos 
históricos acerca da 
presença neolítica ao 
nível local. 

1º, 2º, 3º e 4º Professoras de 
História do 7º ano 

Alunos do 7º ano ----------- Autocarro da 
Câmara Municipal 
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PLANO ANUAL DE ATIVIDADES – DEPARTAMENTO: EDUCAÇÃO ESPECIAL 

Calendarização Atividade 
(designação) Objetivos 

Operacionalização 
PEA 

(1º;2º,3º e 4º) 
Dinamizador(es) Público-Alvo Custos 

Recursos 
(materiais e 

físicos) 

20/10/2022 
“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. 

3º 
4º 

- Departamento de 
Educação Especial. 

- Comunidade 
escolar. 

------ 

- Professores; 
- Diretores de 
Turma; 
- Professores 
Titulares de Turma; 
- Computador e 
projetor. 

02 e 05/12/2022 
“Dia Internacional 

da Pessoa com 
Deficiência” 

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

3º 
4º 

- Departamento de 
Educação Especial. 

- Comunidade 
escolar. 

------ 

- Professores; 
- Diretores de 
Turma; 
- Professores 
Titulares de Turma; 
- Computador e 
projetor; 
- Materiais 
reutilizáveis. 

19/12/2022 

Viagem de 
comboio e ida ao 
Cinema – Centro 
Comercial Vasco 

da Gama 

- Estimular o 
autoconhecimento e a 
comunicação; 
- Favorecer a interação 
entre os alunos e a 
comunidade. 

1º 
2º 
3º 
4º 

- Departamento de 
Educação Especial. 

- Alunos com 
Medidas 

Adicionais. 

- 10€ por 
aluno. 

- Docentes de 
Educação Especial; 
- Transportes. 

25/01/2023 
Almoço convívio – 
Final de Semestre 

- Promover o convívio 
entre alunos e 
professores. 

3º 
4º 

- Departamento de 
Educação Especial. 

- Alunos com 
Medidas 

Adicionais. 
------ 

- Docentes de 
Educação Especial. 

29/03/2023 

“Dia Aberto” no 
Centro de 

Recursos (CR) da 
EB Aveiras de 

- Proporcionar 
experiências diversas a 
todos os alunos; 

- Dar a conhecer as 

1º 
2º 
3º 
4º 

- Departamento de 
Educação Especial. 

- Comunidade 
escolar. 

------ 
- Professores 
Titulares de Turma. 
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Cima atividades realizadas 
na sala (CR) à 
comunidade escolar;  

- Experienciar os 
recursos existentes na 
sala (CR). 

24/05/2023 
Hippotrip – 
passeio de 

turismo anfíbio 

- Promover o convívio 
entre alunos e 
professores; 
- Explorar e conhecer 
alguns lugares 
emblemáticos da 
capital. 

1º 
2º 
3º 
4º 

- Departamento de 
Educação Especial. 

- Alunos com 
Medidas 

Adicionais. 

- 16€ por 
aluno. 

- Docentes de 
Educação Especial; 
- Transportes. 

14/06/2023 Almoço convívio 
- Promover o convívio 
entre alunos e 
professores. 

3º 
4º 

- Departamento de 
Educação Especial. 

- Alunos com 
Medidas 

Adicionais. 
------ 

- Docentes de 
Educação Especial. 

Transversal aos 2 
semestres 

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. 

1º 
2º 
3º 
4º 

- Departamento de 
Educação Especial. 

- Alunos com 
Medidas 

Adicionais. 
------ 

- Docentes de 
Educação Especial. 
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PLANO ANUAL DE ATIVIDADES – DEPARTAMENTO MATEMÁTICA E CIÊNCIAS EXPERIMENTAIS 

Calendarização 
Atividade 

(designação) 
Objetivos 

Operacionalização 
PEA 

(1º;2º,3º e 4º) 

Dinamizador(es) Público-Alvo Custos 
Recursos 

(materiais e 
físicos) 

17 de outubro  

Comemoração 
do Dia Mundial 
da Alimentação 
Peddy Paper  
 

-  Incentivar a aquisição 
de hábitos alimentares 
saudáveis; 
 - Aumentar o consumo 
de alimentos benéficos 
para a saúde;  
- Identificar e suprimir 
atitudes alimentares 
incorretas. 

1º;3º e 4º 

Grupo disciplinar 
230 + Grupo 
disciplinar 520 
(em articulação 
com o PES) 

Alunos 2º e 3º 
Ciclo 

40 euros 

 

 

Computador, 
projetor, recursos 
dos espaços comuns 
da escola sede (BE, 
sala de alunos, entre 
outros) 

24 de Novembro  

Comemoração 
do Dia Nacional 
da Cultura 
Científica: 
Exposição com a 
vida e obra de 
cientistas e 
mostra de 
materiais 
resultantes das 
suas 
descobertas. 

-Sensibilizar para a 
importância do 
conhecimento científico;  
- Diversificar as 
estratégias de ensino 
aprendizagem;  
-Reconhecer o mérito de 
cientistas nacionais;  
-Divulgar 
acontecimentos 
científicos relevantes;  
-Aprofundar 
conhecimentos 
adquiridos nas aulas; 
 - Desenvolver o espírito 
crítico e científico.  
- Colaborar com os 
docentes na 
concretização das 
atividades curriculares 

1º,3º e 4º 

 

Grupo disciplinar 
230 + Grupo 
disciplinar 520 + 
510 
 
Em articulação com 
o Clube de Ciência 
Viva na Escola 

Comunidade 
escolar 

40 euros 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Materiais de 
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desenvolvidas no espaço 
da B.E. ou tendo por 
base os seus recursos.  

desenho, 
cartolinas... 

 

Dia 14 de 

dezembro 

 

 

Circo 
Matemático 

- Maravilhar, divertir e 
atrair para a Matemática 
mediante a realização de 
atividades lúdicas 
variadas. Tornar a 
Matemática mais 
recreativa, levando a um 
espaço de degustação 
intelectual baseada na 
magia matemática. 

 

1º, 3º e 4º  

 

David Parente 

 

Comunidade 
escolar 

(2º e 3º ciclo) 

 

+/- 250 
euros 

 

 

Sala de espetáculos 
da Casa do Povo de 
Aveiras de Cima. 

 

 

14 de Março 

Comemoração 
do Dia do Pi 
 
Concurso “Pi-
Mnemónicas” 
Exposição 

-Desenvolver nos alunos, 
de uma forma lúdica, o 
gosto pelos conteúdos 
matemáticos, -Melhorar 
o desempenho escolar 
dos alunos na disciplina 
de matemática. 

1º 3º e 4º  
Grupo disciplinar 
230 + Grupo 
disciplinar 500  

Alunos 2º e 3º 
Ciclos 

20 euros 

 

 

 

Fevereiro 

Visita ao 
oceanário e 
pavilhão do 
conhecimento 

-Melhorar o 
desempenho escolar dos 
alunos na disciplina de 
Ciências. 
- Desenvolver o espírito 
crítico e científico. 

1.º, 3.º e 4.º 

Grupo disciplinar 
230 + Grupo 
disciplinar 520 + 
Ecoescolas 

Alunos 2º e 3º 
Ciclos (5.º e 7.º) 

+/- 12 eur 
por aluno + 
transporte 

 

 

 

Autocarro para 
transporte 

Fevereiro Visita de estudo 
ao Museu da 
Eletricidade e 
Museu do 
Dinheiro 

- Diversificar as 
estratégias de ensino 
aprendizagem; 
-Aprofundar 
conhecimentos 
adquiridos nas aulas; 
 - Desenvolver o espírito 

 

 

 

 

 

 

Grupo disciplinar 
510 

Em articulação com 

 

 

Alunos 9º ano 

 

 

+/- 8 euros 
por aluno 
(transporte 

 

 

Autocarro para 
transporte 
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crítico e científico.  
-Desenvolver nos alunos, 
de uma forma lúdica, o 
gosto pelos conteúdos 
científicos. 

1º,3º e 4º 

 

o Grupo disciplinar 
500 

e entrada) 

Abril Visita de estudo 
ao Museu 
Nacional de 
História Natural 
e da Ciência  

 

- Diversificar as 
estratégias de ensino 
aprendizagem; 
-Aprofundar 
conhecimentos 
adquiridos nas aulas; 
 - Desenvolver o espírito 
crítico e científico.  
-Desenvolver nos alunos, 
de uma forma lúdica, o 
gosto pelos conteúdos 
científicos. 

 

 

 

1º,3º e 4º 

 

 

 

Grupo disciplinar 
510  

Em articulação com 
o Grupo disciplinar 
520 

 

 

 

Alunos 8º ano 

 

 

 

+/- 15 euros 
por aluno 
(transporte 
e entrada) 

Em 
articulação 
com o Grupo 
disciplinar 
de História 

 

 

Autocarro para 
transporte 

Abril Feira de Rochas 
e Minerais 

- Contactar com rochas, 
minerais e fósseis 
diferentes dos 
existentes no 
laboratório; 

- Conhecer aplicações 
das rochas, minerais e 
fósseis; 

- Motivar os alunos para 
o estudo da Geologia 

 

 

1º, 3º e 4º 

Grupos 
disciplinares: 

 

230 e 520 

 Comunidade 
escolar 

---------------- - Espaço para a 
dinamização da 
feira 

- Mesas 

 

 

 

 



 
                                                                                                                                        “Juntos, construímos Escola”          2022/2023 

 
                                                                                 Agrupamento de Escolas Vale Aveiras| Plano Anual de Atividades – Anexo 1                                                       Pág. 30 

 

Objetivos e Metas do Projeto Educativo do Agrupamento (PEA): 1º Promover o sucesso escolar; 2º Promover práticas de avaliação e auto-avaliação; 3º Promover a participação e o desenvolvimento da comunidade educativa; 4º Melhorar a comunicação no Agrupamento e com a comunidade educativa.  

 
 

PLANO ANUAL DE ATIVIDADES – DEPARTAMENTO DE EXPRESSÕES 

Calendarização 
Atividade 

(designação) 
Objetivos 

Operacionalização 
PEA 

(1º;2º,3º e 4º) 

Dinamizador(es) Público-Alvo Custos 
Recursos 

(materiais e 
físicos) 

30 de Setembro 
Dia Europeu do 
Desporto na Escola 

Desenvolver o gosto 
pelo desporto; 
Promoção de hábitos 
de vida saudáveis.  

3º e 4º 
 

Luís Jorge 
Carlos Tavares 

Comunidade; 
Alunos do 2º e 3º 
ciclo 

(zero) 

 

Outubro 
Comemoração do 
Dia Mundial da 
Música 

 
-Cantar e tocar 
individualmente e/ou 
em grupo repertório 
variado  

-Apresentar 
publicamente 
atividades artísticas em 
que se articula a 
música com outras 
áreas do 
conhecimento, com 
rigor artístico e 
controle emocional. 

 

1º; 3º e 4º 
 

Lélio Reis 
 

  

 

16 de 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 

1º; 2º e 3º 

Luís Jorge 
Carlos Tavares 
Filipe Faria 
Alunos do 9ºano 

Todos os alunos 
do Agrupamento 

(zero) 
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19 de Dezembro 
Torneio de 
Basquetebol 3x3 

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

1º; 2º e 3º  

Luís Jorge 
Carlos Tavares 
Filipe Faria 
Alunos do 9ºano 

Alunos do 2º e 3º 
ciclo 

(zero) 

 

Dezembro 
Decoração de 
Espaços Comuns 
 

Participação ativa no 
espaço/comunidade 
 

1º; 3º e 4º 

Maria Fátima 
Fonseca 
Pedro Marcos 
Alunos 

Alunos 2º ciclo 
 

 

 

Dezembro 

Intercâmbio de 
grupos de 
percussão 
(Orquestra de 
Bombos) 

 

-Cantar e tocar 
individualmente e/ou 
em grupo repertório 
variado  

-Apresentar 
publicamente 
atividades artísticas em 
que se articula a 
música com outras 
áreas do 
conhecimento, com 
rigor artístico e 
controle emocional. 

 

1º; 3º e 4º 
 

Lélio Reis 
Alunos do 2º e 3º 
ciclo 

50 € 

 

Janeiro 
(Final do 1º 
Semestre) 

Got a talent - 
revelação  de 
talentos nas mais 
variadas 
habilidades que os 
alunos tenham.        

 

-Apresentar 
publicamente 
atividades artísticas em 
que se articula a 
música com outras 
áreas do 
conhecimento, com 
rigor artístico e 
controle emocional. 

1º; 2º; 3º e 4º 
 

Lélio Reis 
Alunos do 2º e 3º 
ciclo 
 

(Zero) 

 

 
Janeiro 

 
Exposição/ mostra 

 
Valorizar as produções 

 
1º; 3º e 4º 

Maria Fátima 
Fonseca 

Alunos 2º ciclo 
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 de trabalhos 
realizados na 
disciplina 
 

e projetos 
desenvolvidos 
 

Pedro Marcos 
Alunos 

 
Janeiro 

Ao longo do ano 
letivo 

(final do 
1ºsemestre 

Exposição/ mostra 
de trabalhos 
realizados 
 

Valorizar as produções 
e projetos 
desenvolvidos 
 

 
1º; 3º e 4º 

Pedro Marcos 
Alunos 

Alunos 
 

 

 

24 de Fevereiro 
Megasprinter 
(Fase Escolar) 

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

1º; 2º e 3º 

Luís Jorge 
Carlos Tavares 
Filipe Faria 
Alunos do 9ºano 

Alunos do 2º e 3º 
ciclo 

(zero) 

 

31 de Março 
Torneio de 
Voleibol 

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

1º; 2º e 3º 

Luís Jorge 
Carlos Tavares 
Filipe Faria 
Alunos do 9ºano 

Alunos do 2º e 3º 
ciclo 

(zero) 

 

Maio 

Concurso 
interescolar de 
Flauta de Bisel 

 

-Apresentar 
publicamente 
atividades artísticas em 
que se articula a 
música com outras 
áreas do 
conhecimento, com 
rigor artístico e 
controle emocional. 

1º; 2º; 3º e 4º 
 

Lélio Reis 
Alunos do 2º e 3º 
ciclo 
 

50 

 

5 de Junho Torneio de Fusal 

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

1º; 2º e 3º 

Luís Jorge 
Carlos Tavares 
Filipe Faria 
Alunos do 9ºano 

Alunos do 2º e 3º 
ciclo 

(zero) 
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Junho 

Ao longo do ano 
letivo 

(final do 
2ºsemestre 

Exposição/ mostra 
de trabalhos 
realizados 
 

Valorizar as produções 
e projetos 
desenvolvidos 
 

 
1º; 3º e 4º 

Pedro Marcos 
Alunos 

Alunos 
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 PROJETOS/ATELIERS/CLUBES 

 

PLANO ANUAL DE ATIVIDADES – PROJETO: ECO ESCOLAS 

Calendarização 
Atividade 

(designação) 
Objetivos 

Operacionalização 
PEA 

(1º;2º,3º e 4º) 

Dinamizador(es) Público-Alvo Custos 
Recursos 

(materiais e 
físicos) 

1º Semestre - 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 
escolar. 

1.º, 3.º e 4.º Direção, 
Professores, alunos 
e auxiliares;  
Eco Escolas 

Toda a 
Comunidade 
Educativa 

Não definido Não definido 

1º Semestre - 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;  

3.º e 4.º Direção, 
Professores, alunos 
e auxiliares 

Todos os ciclos  Não 
definido 
 
 

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 
 

Ao longo de 
todo o ano 

letivo. 
 

- 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. 

3.º e 4.º Direção, 
Professores, alunos 
e auxiliares Eco 
Escolas, 

Todos os ciclos 
 

Não definido Não definido 

Ao longo de 
todo o ano 

letivo 

- Água, Energia e 
Resíduos; 
 - Brigadas Eco 
Escolas;  
_Manutenção dos 
ecopontos e 
papeleiras e 
colocação de 
maior número 
destes recipientes 

- Sensibilizar a 
Comunidade Educativa 
para comportamentos 
que protejam a 
Natureza;  
- Sensibilizar os alunos 
para a preservação dos 
espaços; 
- Manter os espaços 
cuidados; 

3.º e 4.º 
 

Professores, alunos 
e auxiliares Eco 
Escolas, 

Todos os ciclos  Não 
definido 
 

 Não definido 
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nas escolas. - Embelezar a escola; 
- Desenvolver o 
espírito de equipa; 
- Desenvolver hábitos 
de trabalho de grupo e 
intervenção no meio 
escolar. 

Ao longo de 
todo o ano 

letivo 

-Floresta, Água e 
Espaços Exteriores 

- Manutenção da horta 
e espaços verdes das 
escolas 

1.º, 3.º e 4.º Professores, alunos 
e auxiliares Eco 
Escolas 
 

1.º ciclo A definir Terra, sementes, 
plantas. 

Ao longo de 
todo o ano 

letivo. 
 

- Floresta, Água e 
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. 

1.º, 3.º e 4.º Professores, alunos 
e auxiliares Eco 
Escolas 

2º e 3º Ciclos A definir A definir 

Dezembro - Comemoração do 
Natal: “Natal 
Ecológico”; 
- Decoração 
deárvores de Natal 
com Material 
reutilizado; 

- Alertar para a 
necessidade de se 
reutilizar materiais; 
- Exemplificar algumas 
utilizações de produtos 
reutilizados.  
 

1.º, 3.º e 4.º Dep. De 
Matemática e 
Ciências 
Experimentais    
Dep. De Expressões  
Dep.  De Línguas 
Dep. C. S. e 

Todos os ciclos Não definido Não definido 
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- Construção de 
adornos natalícios 
com frases 
alusivas ao natal 
em várias línguas. 

Humanas 
Eco Escolas 

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. 
 

1.º, 3.º e 4.º Dep. De 
Matemática e 
Ciências 
Experimentais 
 Dep. C. S. e 
Humanas 
- Eco escolas 

Todos os ciclos A definir   A definir   

2º semestre - Água, 
sustentabilidade e 
reciclagem; 
- Visita de Estudo 
ao Oceanário e 
Pavilhão do 
Conhecimento; 
 

- Sensibilizar a 
Comunidade Educativa 
para comportamentos 
que protejam a 
Natureza e a vida 
saudável. 
 

1.º, 3.º e 4.º Dep. De 
Matemática e 
Ciências 
Experimentais 
Dep. C. S. e 
Humanas 
Eco escolas 

5.º e 7.º anos A definir   A definir   

2º semestre - Aula na Natureza; 
- Preservação da 
natureza e dos 
rios;  
- Visita de estudo 
ao Alviela e Centro 
de Ciência Viva de 
Alviela. 
 

- Sensibilizar os alunos 
para a importância da 
Natureza e do Meio 
Ambiente. - 
Estudar/reconhecer o 
período Cársico; 
- Observar as 
estruturas de relevo do 
leito de um Rio;  
- Observar o 
ecossistema 
circundante. 

1.º, 3.º e 4.º Dep. De 
Matemática e 
Ciências 
Experimentais 
Dep. C. S. e 
Humanas 
Eco escolas   

6.º e 8.ºano A definir A definir 

2º semestre - Dia do Ambiente: 
5 de junho; 
- Exposição de 

- Sensibilizar a 
Comunidade Educativa 
para comportamentos 

1.º, 3.º e 4.º Dep. De 
Matemática e 
Ciências 

Todos os ciclos Não definido   Não definido   
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trabalhos no 
âmbito do 
programa: água; 
resíduos; energia; 
floresta.  

que protejam a 
Natureza; 
- Sensibilizar os alunos 
para as questões 
ambientais. 
- Alertar para a 
necessidade de se 
utilizar energias 
renováveis. 

Experimentais 
Dep.  De 
Expressões 
Dep.  De Línguas 
Dep. De C.  S.  e 
Humana- Dep. Do 
1ºciclo. 
PES 
Eco escolas 

2º semestre 
 

- Transportes 
/Mobilidade 
Sustentável;  
  
 – IV 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.  

1.º, 3.º e 4.º Todos os 
Departamentos 
Eco escolas 

Todos os ciclos A definir A definir 

2º semestre 
 

- 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. 

 Todos os 
departamentos- 
Eco escolas 

Todos os ciclos Não definido Não definido 
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PLANO ANUAL DE ATIVIDADES – CLUBE CIÊNCIA VIVA  

Calendarização Atividade 
(designação) Objetivos 

Operacionalização 
PEA 

(1º;2º,3º e 4º) 
Dinamizador(es) Público-Alvo Custos 

Recursos 
(materiais e 

físicos) 

Outubro de 
2022 

“Concurso: Criação 
do logotipo do 

Clube” 

 Incentivar os alunos  
para a participação no 
Clube; 
Divulgar o Clube na 
comunidade educativa; 
Explorar ferramentas 
digitais. 

3º; 4º Docentes do Clube 
de Ciência Viva 

Todos os alunos 
1º, 2º e 3º Ciclos 

---- - Material diverso. 

Durante todo o 
ano 

 
 
 
 
 
 
 

“Oficinas de 
Ciência” 

Desenvolver a 
curiosidade e gosto 
pela ciência;  
Desenvolver a cultura 
da literacia científica; 
Relacionar a ciência 
com atividades do dia-
a-dia; 
Proporcionar aos 
alunos a possibilidade 
de serem os próprios 
protagonistas das 
atividades 
desenvolvidas; 
Compreender 
fenómenos científicos. 

1º, 3º e 4º Docentes e alunos 
do Clube de Ciência 
Viva 

Alunos do pré-
escolar e 4º ano 

do 1º Ciclo 

Aprox. 500 € - Materiais de uso 
comum. 

Outubro e 
Novembro de 

2022 
(Manutenção ao 

longo do ano) 

Criação do site do 
CCVnE no domínio 

Wix 

Divulgar o CCVnE e as 
suas atividades; 
Desenvolver a 
curiosidade e gosto 
pela ciência;  
Desenvolver a cultura 
da literacia científica; 
Relacionar a ciência 

1º, 2º, 3º e 4º Docentes e alunos 
do Clube de Ciência 
Viva 
 

Todos os alunos e 
comunidade 

educativa 

 
---- 

- Computador; 
- internet. 
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com atividades do dia-
a-dia. 

24 de Novembro 
de 2022 

Comemoração do 
“Dia Mundial da 

Ciência” 
Exposição sobre a 

vida e obra de 
cientistas 

Desenvolver a cultura 
da literacia científica; 
Relacionar a ciência 
com atividades do dia-
a-dia; 
Reconhecer o papel do 
investigador na 
proteção do ambiente 
e no desenvolvimento 
da sociedade; 
Estimular a curiosidade 
e a busca do 
conhecimento através 
da investigação 
científica 

1º, 2º, 3º e 4º Docentes e alunos 
do Clube de Ciência 
Viva 
 

Todos os alunos 
1º, 2º e 3º Ciclos 
e comunidade 
educativa 

---- - Material diverso. 

30 de Novembro 
de 2022 

“A Astronomia vai 
à Escola” 

com o Centro de 
Ciência Viva de 

Constância 
 

Compreender a 
organização dos corpos 
celestes, localizando a 
Terra no Universo. 
Reconhecer a 
importância, e o papel, 
da observação e dos 
instrumentos utilizados 
na evolução histórica 
do conhecimento do 
Universo. 
Estabelecer relações 
entre as estruturas do 
Universo. 
Motivar os alunos para 
a área da Astronomia. 

1º, 3º e 4º Docentes e alunos 
do Clube de Ciência 
Viva 
 

7º ano (aprox. 60 
alunos) 

Aprox. 250 € - Planetário 
insuflável do CCV 
Constância. 

1º Semestre 

Palestra 
“Prevenção e 

Segurança nos 
Laboratórios” com 

Conhecer e 
compreender as 
normas de segurança; 
Conhecer os 

1º, 2º, 3º e 4º Docentes do Clube 
de Ciência Viva 

3º Ciclo 
(aprox. 180 

alunos) 

---- Eventuais recursos 
dos Bombeiros 
Voluntários da 
Azambuja 
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o apoio técnico 
dos Bombeiros 
Voluntários da 

Azambuja 

equipamentos de 
segurança e como 
atuar em caso de 
emergência. 

1º Semestre 
Workshop sobre 
“Movimentos do 

Planeta” * 

Interpretar fenómenos 
que ocorrem na Terra 
como resultado dos 
movimentos no 
sistema Sol-Terra-Lua: 
sucessão dos dias e das 
noites, estações do 
ano, fases da Lua e 
eclipses 

1º, 3º e 4º Docentes do Clube 
de Ciência Viva 

7º Ano  
(aprox. 60 alunos) 

Aprox.  
400 € 

Telúrio 

Semana do 
Clube Ciência 

Viva 
27 de Fevereiro 

a 3 de Março 

“Lab Móvel” 

Desenvolver a cultura 
da literacia científica; 
Relacionar a ciência 
com atividades do dia-
a-dia; 
Proporcionar aos 
alunos a possibilidade 
de serem os próprios 
protagonistas das 
atividades 
desenvolvidas. 

1º, 3º e 4º Câmara Municipal 
da Azambuja 
Docentes do Clube 
de Ciência Viva 

Todos os alunos ----- - Lab Móvel 

Semana do 
Clube Ciência 

Viva 
27 de Fevereiro 

a 3 de Março 

Palestra da 
QUERCUS sobre a 
importância dos 

polinizadores para 
a biodiversidade e 

a espécie 
humana* 

Sensibilizar para a 
importância do grupo 
dos polinizadores, em 
particular dos insetos, 
para o ecossistema e 
para o ser humano. 
ODS 15 

1º, 3º e 4º Docentes do Clube 
de Ciência Viva 

8º ano (aprox. 60 
alunos) 

Encargos 
com 

aquisição de 
serviços 

especializad
os: 150€ 

Recursos 
disponibilizados pela 
QUERCUS 

Semana do 
Clube Ciência 

Viva 
27 de Fevereiro 

a 3 de Março 
 

Workshop da 
QUERCUS 

“Construção de 
hotéis para 

insetos” 

Sensibilizar para a 
importância do grupo 
dos polinizadores, em 
particular dos insetos, 
para o ecossistema e 
para o ser humano. 

1º, 3º e 4º Docentes do Clube 
de Ciência Viva 

5º ano (aprox. 40 
alunos) 

Encargos 
com 

aquisição de 
serviços 

especializad
os: 200€ 

Recursos 
disponibilizados pela 
QUERCUS 
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ODS 15 
 

Semana do 
Clube Ciência 

Viva 
27 de Fevereiro 

a 3 de Março 

Sessão Narrativa 
do CCV Fábrica, 

Aveiro: “Histórias 
com Ciência” 

 

Despertar a 
curiosidade e o 
interesse dos 
pequenos cientistas 
por conceitos básicos 
de ciência, que serão 
explorados em 
momentos 
demonstrativos e 
divertidos. 

1º, 3º e 4º Docentes do Clube 
de Ciência Viva 

1.º ano (aprox. 60 
alunos) 

Encargos 
com a 

realização 
de 

encontros, 
seminários e 
workshops: 

410€ 

Recursos da Fábrica 
de Ciência Viva de 
Aveiro 

Semana do 
Clube Ciência 

Viva 
27 de Fevereiro 

a 3 de Março 

Workshop do CCV 
Fábrica, Aveiro: 

Ciência na 
Bagagem “A vida 

numa gota de 
água...do oceano” 

Desvendar a 
importância destes 
pequenos seres vivos e 
ficar a conhecer mais 
sobre a sua 
biodiversidade. 

1º, 3º e 4º Docentes do Clube 
de Ciência Viva 

9º ano (aprox. 60 
alunos) 

Encargos 
com a 

realização 
de 

encontros, 
seminários e 
workshops: 

410€ 

Recursos da Fábrica 
de Ciência Viva de 
Aveiro 

Maio de 2023 

Atividade de 
divulgação do 
Clube: Feira da 

Ciência no 
Mercado 

Municipal de 
Aveiras 

(com a parceria do 
Instituto 

Politécnico de 
Santarém e da 

Cruz Vermelha de 
Aveiras de Cima) 

 

Contribuir para a 
literacia científica da 
comunidade escolar e 
local; 
Educar para a saúde; 
Aprofundar a ligação 
do Agrupamento com 
a comunidade e com 
entidades parceiras 

3º e 4º Docentes e alunos 
do Clube de Ciência 
Viva 

Comunidade 
escolar e 

comunidade local 

Aprox.  
350 € 

Consumíveis e 
materiais 

Junho de 2023 
Visita aos Centros 

de Recuperação de 
Animais Selvagens 

Sensibilizar para a 
proteção da vida 
selvagem; 

3º e 4º Docentes e alunos 
do Clube de Ciência 
Viva 

Alunos do Clube 
(aprox. 20 alunos) 

Encargos 
com 
transporte: 

Recursos 
disponibilizados pela 
QUERCUS 
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Montejunto e 
apadrinhamento 

de um animal: 
atividade com a 

QUERCUS 

Potenciar o 
desenvolvimento de 
estratégias de 
conservação da 
Biodiversidade 

350€ 
Encargos 
com 
entradas: 
150€ 
Total: 500 € 
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PLANO ANUAL DE ATIVIDADES – CLUBE EUROPEU AEVA 

Calendarização 
Atividade 

(designação) 
Objetivos 

Operacionalização 
PEA 

(1º;2º,3º e 4º) 
Dinamizador(es) Público-Alvo Custos 

Recursos (materiais 
e físicos) 

/Observações 

27 de setembro Comemoração do 
Dia Europeu das 
Línguas com a 
partilha da 
experiência do 
projeto de e-
Twinning  

- Consciencializar os 
alunos para a 
importância da 
aprendizagem das 
línguas na 
aproximação dos 
diferentes povos 
europeus 
- Reconhecer a 
importância das 
línguas na participação 
nos projetos E-
twinning  

1º; 
2º 

Equipa 
dinamizadora do 
Clube 
Em articulação com 
a Biblioteca Escolar 
 
 

 
Turmas 7.ºA e 
7.ºC 
 
 
 

 
 
     ------ 

 
Retroprojetor  
PPT 

outubro Visita ao 
Património do 
Concelho 

- Conhecer o 
património 
arquitetónico, cultural 
e Natural do Concelho 

1º; 
2º 

Membros do Clube Professores e 
alunos do Clube 

 A definir 

outubro 
 
 
 

Concurso para a 
criação do 
logotipo do clube 
 

-Estimular a 
criatividade e a 
imaginação dos alunos. 

1º; 
2º 

 

Equipa 
dinamizadora do 
Clube; 
Em articulação com 
professores de EVT, 
EV  
Júri composto por 1 
aluno + 1 prof. 
EVT,EV +1 
Assistente 
Operacional    

Alunos 
 
 
 
Comunidade 
escolar 

 
 
 
10 euros 

 
Fotocópias a cores  
Cartolinas  

20 de outubro  Intercâmbio com 
alunos do 7ºano 
da Escola: “ 

- Promover o contacto 
com outras realidades 
culturais europeias; 

1º; 
3º 

Equipa 
dinamizadora do 
Clube 

Alunos e 
professores 
envolvidos no 

 
 
A definir 

 
 
A definir 
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Institution Saint 
Jude” (Paris-
França) envolvidos 
no projeto e-
Twinning : “Let´s 
build a 2050 
Utopian Smart 
City” 

- Aperfeiçoar o uso da 
língua inglesa como 
meio de comunicação; 
- Contribuir para o 
desenvolvimento da 
cidadania, tolerância e 
espírito europeu. 

em articulação com 
as professoras 
envolvidas no 
projeto projeto e-
Twinning: “ Let’s 
build a 2050 
Utopian Smart City” 

projeto e-
twinning no ano 
letivo 2021/2022 
 
 

24 de outubro 
 

Dia das Nações 
Unidas: 
elaboração de 
uma Exposição e 
respetiva 
divulgação da 
mesma 
 

-Divulgar os ideais e a 
atividade da ONU e das 
suas agências. 
 

1º 
2º 
3º 
4º 

 
Membros do clube 
em articulação com 
a Biblioteca Escolar 
e professora de 
Geo e CD do 9.ºano 
 
 

 
Comunidade 
escolar 

 
20 euros 

Cartolinas, colas e 
outros materiais  

10 de novembro 
 

Dia Mundial da 
Ciência pela Paz e 
pelo 
Desenvolvimento: 
Palestra sobre o 
Programa: Ciência 
Viva” 
 

- Dar a conhecer as 
influências que a 
Ciência tem na Paz e 
no Desenvolvimento.   

1º 
2º 
3º 
4º 

Membros do clube 
Em articulação com 
os professores do 
projeto Eco-Escolas 
 

Turmas 9.ºB  
 

     
     ------- 

Equipamento 
áudio/vídeo 
Auditório 

21 de novembro 
 

Dia Internacional 
dos Direitos da 
Criança: 
Exposição e 
divulgação da 
Carta dos Direitos 
da Criança; 
Visionamento de 
um documentário, 
seguido de debate. 

- Dar a conhecer a 
Carta dos Direitos da 
criança; 
-Mostrar diferentes 
realidades vividas por 
crianças no Mundo; 
- Consciencializar os 
jovens para os diversos 
problemas que afetam 
as crianças em 
diferentes partes da 
Europa. 

1º 
2º 

 

Membros 
dinamizadores do 
clube 
Em articulação com 
a Biblioteca Escolar 
e a docente de CD 
da turma 7.ºA 
 

 
Turmas 7.ºA e B 

 
10 euros 

 Cartolinas, colas e 
outros materiais  

5 de dezembro Dia Internacional - Cativar os alunos para 1º Membros   Equipamento 



 
                                                                                                                                        “Juntos, construímos Escola”          2022/2023 

 
                                                                                 Agrupamento de Escolas Vale Aveiras| Plano Anual de Atividades – Anexo 1                                                       Pág. 46 

 

Objetivos e Metas do Projeto Educativo do Agrupamento (PEA): 1º Promover o sucesso escolar; 2º Promover práticas de avaliação e auto-avaliação; 3º Promover a participação e o desenvolvimento da comunidade educativa; 4º Melhorar a comunicação no Agrupamento e com a comunidade educativa.  

 
 

 do Voluntariado: 
Divulgação de 
projetos 
locais/nacionais/in
ternacionais de 
voluntariado para 
jovens  

participação em ações 
de voluntariado e 
sensibilizá-los para a 
sua importância; 
- Incutir nos alunos 
atitudes de 
solidariedade, 
fraternidade e 
educação para os 
valores; 
- Desenvolver 
competências sociais. 
 

2º 
3º 
4º 

dinamizadores do 
clube 
Em articulação com 
a Biblioteca Escolar 

Turmas de 8.ºano  
    -------- 

áudio/vídeo/comput
adores 
Biblioteca Escolar 

dezembro 
 
 
 
 
 

Pesquisa e 
realização de 
trabalhos sobre o 
Natal em diversos 
países da Europa; 
Mostra 
Gastronómica 

- Divulgar tradições 
natalícias de várias 
culturas de 
estrangeiros residentes 
no concelho. 

1º 
2º 
3º 

Membros 
dinamizadores do 
clube/ BE 
Encarregados de 
educação 
 
 
 

Comunidade 
escolar 

 
20 euros 

Computadores; 
Cartolinas, colas e 
outros materiais  
 
 

27 de janeiro 
 

Dia Internacional 
em Memória das 
Vítimas do 
Holocausto: 
Elaboração de 
uma exposição 
sobre o tema;  
Visionamento de 
um filme alusivo à 
temática, seguido 
de reflexão. 

- Dar a conhecer 
fragmentos da 2ª 
Guerra Mundial 
através de relatos 
históricos. 
 
   

1º 
2º 

 

Membros 
dinamizadores do 
clube 
Em articulação com 
a Biblioteca Escolar 
e as docentes de 
História 

Comunidade 
escolar 

 
20 euros 

Computadores; 
Cartolinas, colas e 
outros materiais 
usados em trabalhos 
manuais; 
Equipamento 
áudio/video 
 

21 e 22 de 
março 

 

Dia Mundial da 
Árvore / Dia 
Mundial da Água: 
Concurso de 
composições 

- Consciencializar a 
comunidade sobre a 
importância da árvore 
e da água no nosso dia-
a-dia e em todo o 

1º 
2º 
3º 
4º 

Membros 
dinamizadores do 
Clube; 
  
Em articulação com 

Comunidade 
escolar 

 
  --------- 

 
       --------------- 
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sobre o tema; 
Plantação de 
árvores; 
Divulgação de 
medidas para 
redução do 
consumo da água 
na página, FB e, se 
possível, rádio 
local. 
 

planeta; o clube Eco-Escolas 

22 de abril Dia Mundial da 
Terra  
Palestra e mostra 
de vídeos sobre o 
efeito da poluição 
no património. 

- Divulgar os efeitos da 
poluição na Terra, 
tanto no património 
Natural como no 
património construído 
pelo Homem. 

1º 
2º 

Membros 
dinamizadores do 
Clube; 
Em articulação com 
o clube Eco-Escolas  

Comunidade 
escolar 

 
 

-------- 

Equipamento 
audio/video 

9 de maio 
 

 Dia da Europa  
Elaboração de 
uma exposição 
sobre os 
diferentes países 
europeus (aspetos 
geográficos, 
históricos, 
culturais, 
económicos, entre 
outros); 
Visionamento de 
vídeos/apresentaç
ões PowerPoint 
alusivos à criação 
da EU, Estados 
membros e 
respetivas 
Instituições. 

- Divulgar a génese da 
UE, bem como o seu 
património social e 
cultural; 
- Contribuir para a 
formação e 
consolidação de uma 
consciência europeia. 
 

1º 
2º 

Membros 
dinamizadores do 
Clube; 
Em articulação com 
professores, alunos 
e membros do 
Parlamento Jovem 

 

Comunidade 
escolar 

 
 
10 euros 

Computadores; 
Cartolinas, colas e 
outros materiais 
usados em trabalhos 
manuais; 
Equipamento 
áudio/video 
 
 

Ao longo do ano Participação em - Reconhecer a 1º Membros do Clube Comunidade  A definir 
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letivo Projetos e-
Twinning 

importância das 
línguas na participação 
nos projetos e-
Twinning; 
 - Promover o contacto 
com outras realidades 
culturais europeias; 
- Contribuir para o 
desenvolvimento da 
cidadania, tolerância e 
espírito europeu. 

2º 
 

Em articulação com 
professores e 
alunos envolvidos 
em projetos e-
Twinning 

escolar 

Ao longo do ano 
letivo 

Desenvolvimento 
da temática: 
“Juventude – O 
Futuro da 
Europa”.  

-Promover o 
empreendedorismo;   
- Desenvolver o 
espírito crítico e a 
criatividade. 
 
- Promover o contacto 
com outras realidades 
culturais europeias; 
- Contribuir para o 
desenvolvimento da 
cidadania, tolerância e 
espírito europeu. 

1º 
2º 
3º 

Membros do Clube 
Europeu 

Comunidade 
escolar 

 A definir 
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PLANO ANUAL DE ATIVIDADES – PROJETO: PES 

Calendarização 
Atividade 

(designação) 
Objetivos 

Operacionalização 
PEA 

(1º;2º,3º e 4º) 

Dinamizador(es) Público-Alvo Custos 
Recursos 

(materiais e 
físicos) 

Semana de 14 a 
18 de novembro 

Dia Mundial do Dia 
Não Fumador  

- 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. 

1º 
2º 
3º 

Equipa PES 
Em articulação: 
Docentes de 
CN/alunos 9º ano 

Alunos 2º e 3º 
Ciclo 

 A definir 

Fevereiro Dia do Amigo - Fomentar relações 
positivas e interação 
entre pares;  
 

1º 
2º 
3º 
4º 

Equipa PES 
Em articulação:  
ETT/PTT 

Alunos Pré-
escolar e 1º Ciclo 

 A definir 

Maio Maio, mês do 
coração/  
Rastreio 
Hipertensão 
arterial 

- Alertar a comunidade 
escolar para o 
problema do aumento 
da Diabetes em 
Portugal, em especial 
na camada mais jovem; 
- Promover práticas 
saudáveis entre os 
elementos da 
comunidade escolar. 
 

1º 
2º 
3º 
4º 

Equipa PES 
Professores de CN 
Alunos do 9º ano 

Comunidade 
escolar 

 A definir 

Abril Mass Training em 

Suporte Básico de 

Vida 

 

- Conhecer e aplicar os 
procedimentos básicos 
em caso de doença 
súbita, 
nomeadamente: 

 
1º 
2º 
3º 

 

 

Equipa PES 
Em articulação: 
Cruz Vermelha 

Alunos do 9º ano  A definir 
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paragem 
cardiorrespiratória e 
obstrução da via aérea. 

2º Semestre Programa 

educativo sobre a 

Adolescência 

- Compreender as 

mudanças da 

adolescência; 

- Aumentar a confiança 

e autoestima; 

- Divulgar opções de 
higiene feminina nas 
gerações mais jovens. 

 
 

1º 
2º 
3º 

 

Equipa PES 
/Professores de CN 

Alunas do 6.º e 
7.º anos 

 
 

A definir 

Ao longo do ano 
letivo 

Projeto de 

Educação sexual 

de Turma 

 

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

1º 
2º 
3º 
4º 

Equipa PES 
 
Em articulação: 
Diretores de 
turma/ Professores 
de CD e CN. 

2ºe 3º ciclo  A definir 

Ao longo do ano 
letivo 

Projeto "A minha 
lancheira" 

- 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 

 
 
 
 

1º 
2º 
3º 

Equipa PES 
Em articulação:  
ETT/PTT 

Alunos Pré-
escolar e 1º Ciclo 

 A definir 
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princípios da 
alimentação saudável, 
nomeadamente a 
ingestão de fruta e 
cereais integrais. 

Ao longo do ano 
letivo 

Gabinete de saúde - Prestar informações 
diversas; 
- Sugerir, sempre que 
se entender oportuno, 
o encaminhamento 
dos alunos para as 
estruturas de saúde da 
comunidade e Serviços 
de Psicologia e 
Orientação; 
- Facultar escuta ativa 
e orientação,   
promovendo o 
desenvolvimento 
harmonioso dos 
alunos a todos os 
níveis, assim como a 
sua plena integração 
na escola; 

 
 

 
 

1º 
2º 
3º 
4º 

Equipa PES 
 

Alunos 2º e 3º 
Ciclo 

 A definir 
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 OUTRAS ESTRUTURAS 

 

PLANO ANUAL DE ATIVIDADES – DIREÇÃO 

Calendarização 
Atividade 

(designação) 
Objetivos 

Operacionalização 
PEA 

(1º;2º,3º e 4º) 

Dinamizador(es) Público-Alvo Custos 
Recursos 

(materiais e 
físicos) 

16 de setembro 
2022 

 

Apadrinhamento 
das turmas 

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

2º; 3º; 4º Direção 

Alunos: pré-
escolar, 1º Ciclo, 
2º ciclo, 7º e 8º 

ano. 

30 euros 

Papel de cenário, 
marcadores, tintas, 
fotocópias, rolos de 
lã. 

6 de outubro 
2022 

Dia do 
agrupamento: 
Caminhada e 

almoço partilhado 

- Promover a 
participação dos 
alunos e dos restantes 
membros da 
comunidade; 
- Promover a 
divulgação da cultura 
de pertença ao 
agrupamento; 
- Promover atividades 
lúdico-educativas 
alusivas à 
comemoração. 

2º; 3º; 4º Direção 

Alunos do 
Agrupamento; 
Comunidade 

educativa. 

30 euros 
Mapa, t-shirt, 

folheto, 

4 de novembro 
2022 

Gala AEVA 
- Promover a 
divulgação da cultura 

3º; 4º Direção 
Comunidade 

educativa. 
350 euros 

Convites, prémios 
material audiovisual.  
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de pertença ao 
agrupamento; 
- Promover atividades 
lúdico-educativas 
alusivas à 
comemoração. 

11 de novembro 
2022 

Dia de S. 
Martinho/ 
Magusto na Escola 

- Descobrir o 
Património Cultural; 
- Comemorar o S. 
Martinho; 
- Viver a lenda como 
exemplo de 
solidariedade social; 
- Reviver a tradição; 
- Proporcionar 
momentos de partilha 
e de confraternização. 

2º; 3º; 4º Direção 
Alunos do 

Agrupamento. 
200 euros 

Castanhas, assador, 
carvão. 

21 a 25 de 
novembro 2022 

Semana UBUNTU 

- Capacitar jovens 
enquanto agentes de 
transformação ao 
serviço das 
comunidades, 
promovendo o 
desenvolvimento 
integrado de 
competências, com 
enfoque nas 
capacidades para a 
liderança servidora; 
- Capacitar educadores 
que, demonstrando ter 
experiência e aptidão 
como formadores, 
reconhecendo o 
potencial de 
transformação do 
método Ubuntu, 

1º; 2º; 3º; 4º Direção Alunos 9ºano.  Sem custos. 
Docentes do projeto   
Alunos  
IPAV 
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ajudem a disseminá-lo 
promovendo uma 
cultura de construção 
de pontes, onde os 
líderes servidores 
tenham um papel cada 
vez mais relevante; 
- Desenvolver uma 
ética do cuidado, 
focada na empatia, 
atenção e 
responsabilidade, 
considerando três 
dimensões: eu, eu-
outro, eu-mundo. 

19 a 21 de 
dezembro 2022 

Já é Natal 

- Partilhar a mensagem 
Natalícia;  
- Conhecer a tradição;  
- Viver o Natal em 
solidariedade. 

2º; 3º; 4º Direção 

Alunos do 
Agrupamento,  

Assistentes 
operacionais  

Docentes 

Sem custos 

Alunos 
Docentes  
Assistentes 
operacionais 

17 de fevereiro 
2023 

Festejar o Carnaval 

- Contribuir para a 
formação pessoal e 
social dos alunos; - 
Criar condições de 
cooperação, partilha e 
amizade entre alunos, 
pessoal docente e não 
docente e comunidade 
local. 

2º; 3º; 4º Direção 
Alunos do 

Agrupamento. 
Sem custos 

Alunos 
Docentes  
Assistentes 
operacionais 

12 de abril 2023 Dia D 

- Dar visibilidade aos 
projetos desenvolvidos 
pelos alunos e pelos 
grupos disciplinares; 
- Promover atividades 
lúdico-educativas. 

1º; 2º; 3º; 4º Direção 
Alunos do 

Agrupamento. 
150 euros 

Material para a 
dinamização das 
atividades planeadas 
por cada 
Departamento. 
Docentes dos 
Departamentos 

junho 2023 Festa - Contribuir para a 2º; 3º; 4º Direção Comunidade 300 euros Material para a 
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Encerramento das 
Atividades letivas 

formação pessoal e 
social dos alunos;  
- Criar condições de 
cooperação, partilha e 
amizade entre alunos, 
pessoal docente e não 
docente e comunidade 
local. 

Educativa dinamização das 
atividades 
planeadas. 
Docentes  
Assistentes 
operacionais 
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PLANO ANUAL DE ATIVIDADES – SPO 

Calendarização 
Atividade 

(designação) 
Objetivos 

Operacionalização 
PEA 

(1º;2º,3º e 4º) 

Dinamizador(es) Público-Alvo Custos 
Recursos 

(materiais e 
físicos) 

outubro Concurso “O que é 
para ti a Saúde 
Mental?” 

Promover a reflexão e 
consciencialização 
acerca do tema, bem 
como, dotar os alunos 
de estratégias 
promotoras de saúde 
mental apostando na 
prevenção. 

1º SPO 2º e 3º ciclos A definir Fotocópias 

27 outubro “O que é para ti a 
Saúde Mental?” 

Atividade no átrio da 
Escola Sede, na qual se 
pretende promover a 
comunicação entre 
SPO e comunidade 
educativa, assim como 
o bem-estar 
psicológico desta. 

1º SPO 2º e 3º ciclos A definir Mesa, expositor, 
canetas e fotocópias 

outubro  “Eu e as Minhas 
Emoções” 

Promover a 
consciência 
socioemocional, 
aumentar o bem-estar 
psicológico e promover 
o sucesso escolar. 

1º SPO Pré-escolar e 1º 
ano 

A definir PowerPoint, canetas 
e papel 

outubro Sessão online 
“Prepara o teu 
futuro!” 

Permitir efetuar 
escolhas mais 
conscientes na tomada 
de decisão vocacional 
no final do ano letivo. 

3º SPO Encarregados de 
educação dos 
alunos do 9º ano 

A definir PowerPoint 

outubro a março Programa de 
Exploração e 
Orientação 

Contribuir para o 
desenvolvimento 
integral dos alunos e 

1º SPO 9º ano A definir PowerPoint e 
fotocópias 
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Vocacional 
“Prepara o teu 
futuro!” 

construção da sua 
identidade pessoal, 
com avaliação e 
intervenção psicológica 
vocacional. 

janeiro Sessão de 
Promoção de 
Autonomia no 
Estudo “Alcança o 
Teu Sucesso” 

Potenciar o processo 
de aprendizagem, 
dotando os alunos de 
estratégias que visem a 
melhoria efetiva dos 
resultados académicos 
e a gestão da 
ansiedade e stress. 

1º SPO 3º ano A definir PowerPoint  

fevereiro “Quem Eu Sou” Promover a 
autoconfiança e auto-
estima, aumentar a 
resiliência e transmitir 
ferramentas para lidar 
com o stress e 
ansiedade 

1º SPO 2º ano A definir PowerPoint 

fevereiro Atividade no átrio 
da Escola Sede 
sobre a Violência 
no Namoro 
“Namorar é 
Cuidar!” 

Promover relações 
afetivas saudáveis 
entre os pares. 

1º SPO 2º e 3º ciclos A definir Mesa, expositor, 
canetas e fotocópias 

março Sessão de 
Transição de Ciclo 
“Crescer com 
entusiasmo” 

Contribuir para a 
construção de uma 
atitude positiva face à 
escola. Promover a 
adequação de 
comportamentos e 
atitudes adequadas ao 
novo ciclo de ensino. 

1º SPO Pré-escolar e 4º 
ano 

A definir PowerPoint 

Ao longo do ano 
letivo 

Vitrina na sede do 
Agrupamento 

Criar um espaço de 
partilha de informação 
sobre temáticas 

4º SPO Comunidade 
educativa 

A definir Fotocópias  
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diversas. 

Ao longo do ano 
letivo 

Site e redes sociais 
do Agrupamento 

Criar um espaço de 
partilha de informação 
sobre temáticas 
diversas. 

4º SPO Comunidade 
educativa 

A definir PowerPoint e vídeos 

dezembro e abril “Informar para 
Decidir!” 

Informar e motivar a 
participação dos 
alunos no Programa de 
Exploração Vocacional 
a realizarem no 9º ano. 

1º SPO 8º ano A definir PowerPoint 

maio Visita à Futurália Contatar diretamente 
com alunos e docentes 
de diferentes 
instituições de 
formação escolar e 
profissional. Conhecer 
os cursos e as 
profissões nas áreas de 
interesses pessoais. 

1º SPO 9º ano A definir A definir 

maio Feira de 
Exploração 
Vocacional na 
Sede do 
Agrupamento 

Permitir o contacto aos 
nossos alunos com 
escolas e entidades 
que divulguem a sua 
oferta educativa. 

3º SPO Comunidade 
educativa 

A definir Mesas e expositores 

Ao longo do ano 
letivo 

Consultadoria 
Escolar – 
Newsletter 
SuficienteMente 
do Serviço de 
Psicologia e 
Orientação 

Sensibilizar, informar, 
aconselhar, participar e 
compreensão e na 
resolução conjunta de 
necessidades e 
preocupações de toda 
a comunidade 
educativa. 

4º SPO Comunidade 
educativa 

A definir  Fotocópias 

Final do 2º 
semestre 

Rastreios de 
psicologia 

Prevenção ao nível 
cognitivo, emocional e 
comportamental. 

1º SPO Pré-escolar A definir Fotocópias 
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PLANO ANUAL DE ATIVIDADES – BIBLIOTECA ESCOLAR 

Calendarização 
Atividade 

(designação) 
Objetivos 

Operacionalização 
PEA 

(1º;2º,3º e 4º) 

Dinamizador(es) Público-Alvo Custos 
Recursos 

(materiais e 
físicos) 

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. 

setembro 
 

Participação na 
receção aos alunos 
novos na escola no 
dia do 
apadrinhamento. 

Dinamizar a 
comunidade educativa 

3º,4º PB e equipa da BE 
Professores, DTS 

Alunos do 5º e 7º 
anos 

10€ 
(consumíveis 
e material 
de 
divulgação) 

Recursos da coleção 
e outros 
requisitados por 
meio de empréstimo 
interbibliotecário 
PPT, guião de 
utilizadores, vídeos 

outubro 
 

Participação no dia 
do Agrupamento e 
no dia dos 
departamentos 

Dinamizar a 
comunidade educativa 

3º,4º PB e equipa da BE 
Professores, 
DTS,PTTS, 
professores TIC 

Alunos do 
1º,2º,3ºciclos 

10€ 
(consumíveis 
e material 
de 
divulgação) 

Recursos da coleção 
e outros 
requisitados por 
meio de empréstimo 
interbibliotecário 
Cartazes, brochuras, 
guiões, tutoriais 

outubro 
 

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

Motivar os alunos para 
a utilização dos 
recursos e dos serviços 
das bibliotecas 
escolares 
Desenvolver a 
capacidade de usar de 
forma segura, 
responsável e ética a 
informação  

1º,2º PB e equipa da BE 
Professores, DTs, 
PTTs, Professore 
TIC 

Alunos e 
professores 

10€ 
(consumíveis 
e material 
de 
divulgação) 

Recursos da coleção 
e outros 
requisitados por 
meio de empréstimo 
interbibliotecário 
Guiões 

Ao longo do ano Apoio a 
alunos/Apoio a 
atividades na sala 
de aula 

Melhorar os resultados 
escolares e reduzir o 
absentismo escolar 
 Promover a cidadania 

1º,2º,3º PB e equipa da BE Alunos e 
Professores 

20€(consumí
veis e 
material de 
divulgação) 

Recursos da coleção 
e outros 
requisitados por 
meio de empréstimo 
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ativa, inclusiva e 
solidária 
Promover o 
desenvolvimento de 
competências do séc. 
XXI 

interbibliotecário 
Cartazes, brochuras, 
guiões, tutoriais 

Ao longo do ano Acompanhamento 
de 
grupos/turmas/alu
nos 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 

1º,2º,3º PB e equipa da BE Alunos 20€(consumí
veis e 
material de 
divulgação) 

Recursos da coleção 
e outros 
requisitados por 
meio de empréstimo 
interbibliotecário 
Cartazes, brochuras, 
guiões, tutoriais 

Ao longo do ano Divulgação de 
concursos, 
notícias, 
efemérides (Dia 
europeu das 
línguas, MIBE, Dia 
das Nações 
Unidas, 
Halloween, Dia 
internacional dos 
direitos da criança, 
Dia internacional 
do voluntariado, 
Dia internacional 
em memória das 
vítimas do 
holocausto, Dia 
dos Namorados, 
Dia mundial da 
árvore/ dia 
mundial da água, 

Fomentar uma prática 
estruturada e reflexiva 
dos valores 
Melhorar os resultados 
escolares e reduzir o 
absentismo escolar 
Promover a cidadania 
ativa, inclusiva, e 
solidária 
Promover o 
desenvolvimento de 
competências do séc. 
XXI 

1º,3º,4º PB e equipa da BE 
Clube europeu 
Professores de 
línguas, história, 
geografia, 
cidadania, TIC, EV,… 

Comunidade 
educativa  

50€ 
(consumíveis 
e material 
de 
divulgação) 

Recursos da coleção 
e outros 
requisitados por 
meio de empréstimo 
interbibliotecário 
Cartazes, brochuras, 
guiões, tutoriais, 
PPTs, vídeo, 
documentários, 
portáteis, auditório, 
etc. 
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Dia mundial da 
terra, Dia da 
Europa, etc… 

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 critica 
Desenvolver 
competências 
tecnológicas e digitais 

1º,2º,3º PB e equipa da BE 
Professores DTS 
PTTS, professores 
cidadania… 
Clubes 

Alunos do 
1º,2º,3º ciclos  

0€ Recursos da coleção 
e outros 
requisitados por 
meio de empréstimo 
interbibliotecário 
Cartazes, brochuras, 
guiões, tutoriais 

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

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

1º,2º,3º PB e equipa da BE 
Professores 
Professores TIC 

Alunos e 
professores  

0€ Recursos da coleção 
e outros 
requisitados por 
meio de empréstimo 
interbibliotecário 
Cartazes, brochuras, 
guiões, tutoriais 

Ao longo do ano Dinamização de 
workshops para 
pais/EEs, para 
alunos e para 
professores 

Desenvolver 
competências 
tecnológicas e digitais 

1º,3º,4º PB 
Equipa da BE 
Professores TIC 

Comunidade 
educativa 

20€(consumí
veis e 
material de 
divulgação) 
 

Portáteis 
Projetor 
Tutoriais 

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

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

1º,3º,4º PB e equipa da BE 
Professores línguas 

Alunos do 2ºe 3º 
ciclos 

20€(consumí
veis e 
material de 
divulgação) 
Materiais de 
desgaste 

Recursos da coleção 
e outros 
requisitados por 
meio de empréstimo 
interbibliotecário 
Cartazes 

Ao longo do ano Divulgação dos 
materiais 

Promover as atividades 
e os projetos 

1º,3º,4º PB e equipa da BE 
Professores TIC 

Comunidade 
educativa 

20€(consumí
veis e 

Recursos da coleção 
e outros 
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produzidos através 
das redes sociais 
(página do 
agrupamento, 
blogue...) 

desenvolvidos com e 
pela BE 
 

material de 
divulgação) 

requisitados por 
meio de empréstimo 
interbibliotecário 
Cartazes, brochuras 

Ao longo do ano Exposições 
bibliográficas e 
temáticas com 
recurso à coleção 
e trabalhos 
realizados pelos 
alunos em 
colaboração com 
turmas e 
professores de 
grupos 
disciplinares 
distintos e dos 
clubes 

Promover as atividades 
e os projetos 
desenvolvidos com e 
pela BE 
Promover o 
desenvolvimento de 
hábitos de consumo de 
bens culturais 

1º, 3º,4º PB e equipa da BE 
Turmas 
Professores de 
grupos disciplinares 
distintos clubes 

Comunidade 
educativa 

20€(consumí
veis e 
material de 
divulgação) 

Recursos da coleção 
e outros 
requisitados por 
meio de empréstimo 
interbibliotecário 
Cartazes, brochuras, 
guiões, tutoriais 

Ao longo do ano Dinamização de 
placards 
informativos 

Promover as atividades 
e projetos 
desenvolvidos com e 
pela BE 
 

1º,3º,4º PB e equipa da BE Comunidade 
educativa 

20€(consumí
veis e 
material de 
divulgação) 

Recursos da coleção 
e outros 
requisitados por 
meio de empréstimo 
interbibliotecário 
Cartazes, brochuras 

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, 
passagem pela 

Dar a conhecer os 
recursos existentes, a 
coleção e as regras de 
funcionamento da BE 

1º,3º,4º PB e professores 
TIC 

Alunos 20€(consumí
veis e 
material de 
divulgação) 

Recursos da coleção 
e outros 
requisitados por 
meio de empréstimo 
interbibliotecário 
Cartazes, brochuras, 
guiões, tutoriais 
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BE…) 

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. 

março Celebração da 
leitura na semana 
da leitura 

Incrementar o 
interesse e o gosto 
pela leitura e pelo livro 

3º, 4º PB 
Professores de 
línguas 
Equipa da BE 

Alunos A definir Recursos da coleção 
e outros 
requisitados por 
meio de empréstimo 
interbibliotecário 
Novas aquisições 

Ao longo do ano Dinamização do 
CNL: 
-organização e 
dinamização da 
fase escolar  
-participação na 
organização da 
fase municipal 
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 

1º, 2º, 3º PB 
Professores de 
português 
RBCMA 

Alunos A definir Vários exemplares 
das obras 
selecionadas para as 
diferentes fases 

Ao longo do ano Conta-me uma 
história: 
dinamização de 
sessões de leitura 
nos jardim-de-
infância e nas 
escolas do 1º ciclo 
para promover a 
coleção e a leitura 
orientada da ação 
ESCOLA A LER 

Incrementar o 
interesse e o gosto 
pela leitura e pelo livro 
Promover hábitos de 
leitura 

1º,3º PB Alunos do pré-
escolar e do 1º 
ciclo 

30€ Recursos da coleção 
e outros 
requisitados por 
meio de empréstimo 
interbibliotecário 
Novas aquisições 

Ao longo do ano A escola a ler: 
criação de espaços 
ricos em 
referências de 
leitura 

Incrementar e 
promover o interesse e 
o gosto pela leitura e 
pelo livro 
Promover o 

1º,3º PB 
Equipa da BE 

Professores 
Assistentes 
operacionais 
Alunos 

40€ Recursos da coleção 
e outros 
requisitados por 
meio de empréstimo 
interbibliotecário 
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desenvolvimento de 
hábitos de consumo de 
bens culturais 
Incrementar a 
requisição domiciliária 

Novas aquisições 

Ao longo do ano Leitores com 
visão: Leitura da 
revista visão júnior 
Leitura de textos 
de diferentes 
géneros: 
Realização de um 
teste de 
verificação de 
leitura com 
recurso a um quiz 
Destaque dos 
leitores com mais 
visão ou 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 critica sobre 
o papel dos media na 
sociedade 
Desenvolver a literacia 
da leitura e dos media, 
de acordo com o 
referencial Aprender 
com a BE (2017) 

1º, 2º, 3º PB 
Equipa da BE 

Alunos do 2º3º 
ciclos 

Valor da 
assinatura 
digital da 
visão júnior 

Computadores 
portáteis e 
assinatura digital da 
visão júnior 

Ao longo do ano Encontros com 
escritores/ilustrad
ores/contadores 
de histórias 

Dinamizar a 
comunidade educativa 
Desenvolver o gosto 
pela leitura 

3º, 4º PB Equipada BE Alunos A definir Consumíveis 
(divulgação) 

Ao longo do ano Vou levar-te 
comigo-
Empréstimo 
domiciliário 

Desenvolver o gosto 
pela leitura 
Incrementar a 
requisição domiciliária 

1º, 3º PB 
Equipa da BE 

Alunos do 1º, 2º, 
3º ciclo 

0€ Recursos da coleção 
e outros 
requisitados por 
meio de empréstimo 
interbibliotecário 
Novas aquisições 

Ao longo do ano Top-leitor: 
divulgação 
semestral dos 
leitores com mais 
requisições 

Dinamizar a 
comunidade educativa 
Desenvolver o gosto 
pela leitura 
Incrementar hábitos de 

1º, 3º, 4º PB Comunidade 
educativa 

10€ Consumíveis 
(Divulgação) 
 Recursos de coleção 
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domiciliárias leitura 

Ao longo do ano Sessões de leitura 
nas turmas do 
ensino básico para 
promover 
novidades e a 
coleção 
Dinamização de 
uma seção de 
“Novidades” na BE 

Divulgar novidades da 
literatura nacional e 
estrangeira 
Incrementar o gosto 
pela leitura e pelo livro 
Promover a leitura  
 

1º, 3º PB Comunidade 
educativa 

0€ Consumíveis 
(Divulgação) 
 Recursos de coleção 
e outros 
requisitados por 
meio de empréstimo 
interbibliotecário 

Ao longo do ano Exposições de 
livros/temáticas 

Dinamizar a 
comunidade educativa 
Desenvolver o gosto 
pela leitura 
Promover os recursos 
da coleção 
Incrementar as 
requisições e os 
hábitos de leitura 

1º, 3º, 4º PB 
Equipa da BE 

Comunidade 
educativa 

A definir Recursos da coleção 
e outros 
requisitados por 
meio de empréstimo 
interbibliotecário 

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. 

março  Feira do livro Incrementar o 
interesse e o gosto 
pela leitura e pelo livro 

1º, 3º, 4º PB 
Professores de 
línguas 
Equipa da BE 

Alunos  Novas aquisições 

Ao longo do ano Crescer a ler Aprofundar e 
desenvolver parcerias 

3º,4º Biblioteca 
municipal 

Alunos do pré-
escolar 

0€ Recursos da coleção 
e outros 
requisitados por 
meio de empréstimo 
interbibliotecário 

Ao longo do ano Hora do conto Aprofundar e 
desenvolver parcerias 

3º,4º Biblioteca 
municipal 

Alunos do 1º ciclo 0€ Recursos da coleção 
e outros 
requisitados por 
meio de empréstimo 
interbibliotecário 

Ao longo do ano Ler por prazer Aprofundar e 3º,4º Biblioteca Alunos do, 1º 2ºe 0€ Recursos da coleção 
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desenvolver parcerias municipal 3º ciclos e outros 
requisitados por 
meio de empréstimo 
interbibliotecário 

Ao longo do ano Concurso literário 
da CMA 

Aprofundar e 
desenvolver parcerias 

3º,4º PB 
Equipa da BE 
 Câmara municipal 
da Azambuja 
Biblioteca 
municipal da 
Azambuja 

Alunos A definir Verbas atribuídas 

Ao longo do ano Desenvolvimento 
de atividades no 
âmbito do 
programa a LER+ 
ou do plano de 
recuperação de 
Aprendizagens 
Escola+ 21-23 

Reforçar a parceria 
com a RBE e o PNL 

1º, 2º, 3º PB 
Equipada BE 
Professores de 
português 

 
Comunidade 
educativa  

0€ Verbas atribuídas 

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 

3º, 4º PB 
Equipa BE 
CMA 

Comunidade 
educativa 

0€  

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

Consolidar uma forte 
dinâmica relacional 
com a comunidade 
escolar 

4º PB 
CIBE 
BMA 
  

Professores 
bibliotecários 

0€  

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

Reforçar/Estabelecer 
parcerias e redes de 
cooperação, com 
outras escolas, 

4º Professores 
bibliotecários 

Comunidade 
educativa 

0€  
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bibliotecas e entidades 
do ensino. 
Desenvolver parcerias. 
Promover a interação 
entre a escola e o 
meio. 
Apoiar projetos de 
associações locais, 
nacionais e 
internacionais.  

Em data  a 
definir 

Organizar “saídas 
de campo”/ visitas 
de estudo em 
parceria com o 
Dep. De línguas ou 
outras estruturas 
educativas para se 
assistir a 
dramatizações, 
espetáculos 
culturais ou para 
visitar exposições. 

Desenvolver parcerias. 
Promover a interação 
entre a escola e o 
meio. 
Consolidar uma 
forte dinâmica 
relacional com a 
comunidade escolar 
 

1º,3º,4º PB 
Equipa da BE 

Comunidade 
educativa 

A definir A definir 

Ao longo do ano Organizar, com os 
alunos, momentos 
de partilha 
(online/presenciais
) de experiências 
relacionadas com 
a leitura  

Desenvolver parcerias. 
Promover a interação 
entre a escola e o 
meio. 
Consolidar uma 
forte dinâmica 
relacional com a 
comunidade escolar 
Incrementar o 
interesse e o gosto 
pela leitura e pelo livro 
 

1º,3º,4º PB 
Equipa da BE 

Comunidade 
educativa 

20€ Portáteis 
Recursos da coleção 
Papel cenário 

Ao longo do ano Organizar, com os 
pais e EEs, 
tertúlias 

Desenvolver parcerias. 
Promover a interação 
entre a escola e o 

1º,3º,4º PB 
Equipa da BE 

Comunidade 
educativa 

0€ Portáteis 
Recursos da coleção 
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(online/presenciais
) para partilha de 
experiências 
relacionadas com 
a leitura; 

meio. 
Consolidar uma 
forte dinâmica 
relacional com a 
comunidade escolar 
Incrementar o 
interesse e o gosto 
pela leitura e pelo livro 

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

setembro  Elaboração do PAA 
da BE 

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

1º, 3º, 4º PB Comunidade 
educativa 

0€  

setembro Atualização do 
Plano de 
contingência do 
agrupamento e do 
regimento interno 
da BE  
Elaboração de um 
documento de 
orientações e 
procedimentos da 
BE 

Assegurar um bom 
funcionamento da BE, 
dando resposta às 
necessidades da 
escola, e da 
comunidade educativa 
Contribuir para a 
missão da escola e da 
BE 
Cooperar com as 
estruturas e serviços 
de gestão pedagógica 

3º, 4º PB Comunidade 
educativa 

0€  

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

2º, 4º PB Comunidade 
educativa 

0€  

Ao longo do ano Dinamização da 
medida Leva-me 

Facilitar o acesso à 
coleção 

1º,3º PB 
Professores 

Alunos 1º, 2º, 3º 
ciclo 

0€  
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contigo no âmbito 
da ação ESCOLA A 
LER 

Responder às 
necessidades e 
interesses dos 
utilizadores 
Fomentar a requisição 
domiciliária 

Equipa BE 
Assistente 
operacional 
DTs 

Ao longo do ano Dinamização da 
medida Livr’á mão 
no âmbito da ação 
ESCOLA A LER  

Facilitar o acesso à 
coleção 
Responder às 
necessidades e 
interesses dos 
utilizadores 
Fomentar a requisição 
domiciliária e para a 
sala de aula 

1º,3º PB 
Equipa da BE 
Assistente 
operacional 
Professores 
DTs 

Alunos º e 3º ciclo 40€ Placard/Quadro para 
partilha de 
experiências de 
leitura 

Ao longo do ano Catalogação 
através do 
programa 
biblionet 

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

4º Assistente 
operacional 

Comunidade 
educativa 

A ler +  
 
PNL 

Biblionet  
Novas aquisições 

Ao longo do ano Atualização da 
base de dados 
2022-2023 

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

2º, 4º PB 
Equipa da BE 

 0€ Base de Dados 

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

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

1º, 4º PB Comunidade 
educativa 

0€  

Ao longo do ano Organização dos 
espaços e 
manutenção do 

Pôr ao dispor dos 
utilizadores boas 
condições de espaço, 

1º,3º PB 
Assistente 
operacional 

Comunidade 
educativa 

0€  
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equipamento bons equipamentos e 
um bom 
funcionamento, 
mobilizando a escola 
para o valor e para o 
trabalho com a BE 

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 

1º, 3º PB 
Equipa da BE 

Comunidade 
educativa 

0€  

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

Facilitar o acesso aos 
serviços e à coleção da 
BE 
Responder às 
necessidades e 
interesses dos 
utilizadores 

4º PB 
Equipa da BE 

Comunidade 
educativa 

0€ Coleção 

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 

4º PB 
Equipa da BE 
Representantes das 
estruturas 
educativas e locais 

Comunidade 
educativa 

0€ Coleção 

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

1º,4º PB 
Equipa da BE 

Comunidade 
educativa 

Em função 
do 
orçamento 
atribuído à 
BE e 
eventuais 
candidaturas 

Novas aquisições 

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 

4º PB 
Assistente 
Operacional 

Comunidade 
educativa 

Em função 
do 
orçamento 
atribuído à 
BE e 
eventuais 

Novas aquisições 
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Objetivos e Metas do Projeto Educativo do Agrupamento (PEA): 1º Promover o sucesso escolar; 2º Promover práticas de avaliação e auto-avaliação; 3º Promover a participação e o desenvolvimento da comunidade educativa; 4º Melhorar a comunicação no Agrupamento e com a comunidade educativa.  

 
 

Assegurar os 
tratamentos técnicos 
dos recursos 
integrados da coleção 

candidaturas 

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 
interbibliotecarios) 

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

4º PB 
Assistentes 
operacionais 
 
Grupo 
Intermunicipal de 
bibliotecas 

Comunidade 
educativa 

0€ Coleção 

Ao longo do ano Elaboração e 
aplicação dos 
questionários 
internos para 
avaliação das 
atividades 
constantes no PAA 

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

2º, 4º PB Comunidade 
educativa 

0€ Questionários 

Ao longo do ano Recolha de 
evidências/ 
levantamento 
estatístico para 
avaliar os serviços 
e atuação da BE 

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

2º, 4º PB Comunidade 
educativa 

0€ Fichas de registo de 
frequência 
Fichas de requisição 
bibliotecária 
Grelhas Excel 

Ao longo do ano Reuniões formais e 
informais para 
articulação da BE 
com as estruturas 
escolares: CG, 
direção escolar, 
CP, DTs, docentes, 

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

4º PB 
SABE 
Representantes das 
estruturas locais e 
educativas 

Comunidade 
educativa 

0€  
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Objetivos e Metas do Projeto Educativo do Agrupamento (PEA): 1º Promover o sucesso escolar; 2º Promover práticas de avaliação e auto-avaliação; 3º Promover a participação e o desenvolvimento da comunidade educativa; 4º Melhorar a comunicação no Agrupamento e com a comunidade educativa.  

 
 

EEs, Ass.  de pais e 
encarregados de 
educação) 

BE, promovendo a sua 
coleção e serviços 

Ao longo do ano Participação em 
concursos para 
apetrechamento 
da BE como o CNL 

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

1º, 4º PB 
Professores de 
Português 

Comunidade 
educativa 

0€ Concursos RBE e 
PNL 

Ao longo do ano Elaboração e 
aplicação de 
questionários 
internos para a 
avaliação  

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

1º,2º,3º,4º PB Comunidade 
educativa 

0€ Questionários 

Ao longo do ano Elaboração do 
plano de melhoria 
da BE para o 
biénio 2021/2022 
2022/2023 e 
elaboração do 
respetivo relatório 
intermédio 

Melhorar os serviços e 
os recursos da BE 

1º,  2º, 3º, 4º PB Comunidade 
educativa 

0€  

Ao longo do ano Disponibilizar um 
mural (Ex: padlet) 
para partilha de 
sugestões de 
melhoria dos 
recursos e serviços 
da BE 

 1º,3º,4º PB 
Equipa da BE 

Comunidade 
educativa 

0€ Padlet 

 

 


