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Nota introdutória
O Plano Anual de Atividades (PAA) é um instrumento de organização e gestão, que contextualiza as
diversas atividades a desenvolver ao longo do ano letivo, tanto na sua componente curricular, como
em todas as atividades de complemento e enriquecimento curriculares, ou extracurriculares.
Com o presente documento pretende-se criar um auxiliar da ação de gestão pedagógica,
organizativa e formativa do Agrupamento, não um documento redutor de outras iniciativas aqui não
contempladas. Representa um guia de atividades, que se pretende que seja executado com qualidade
e, ao mesmo tempo, sirva de identificação de todo o Agrupamento.

Nele estão incluídas todas as

atividades propostas pelos diferentes Departamentos, Conselhos de Turma, Titulares de
grupo/turma, bem como pelas equipas pedagógicas responsáveis por atividades de complemento
e/ou de apoio ao currículo.
O Conselho Pedagógico apreciou as propostas de atividades emanadas pelos vários órgãos
intermédios, as apresentadas pelas equipas educativas com representação no Conselho Pedagógico,
e empenhou-se em aferir a sua consonância e o seu contributo para o alcance dos objetivos
preconizados no Projeto Educativo.
Para além das atividades pedagógicas e sociais a dinamizar pelas várias estruturas do agrupamento,
este documento apresenta as ações a concretizar por alguns clubes, projetos e complementos
educativos, bem como as reuniões e as atividades previstas, para todo ao ano, das várias estruturas.
Pretende-se motivar os alunos para as aprendizagens, elevando os seus níveis de interesse,
recorrendo à sua participação, criatividade, autonomia e responsabilidade. A criação de conceitos de
identidade coletiva, hábitos de trabalho, de pesquisa e de entreajuda serão, inquestionavelmente, as
fundações da construção destas atividades que, singularmente, são a face visível da dinâmica da
Escola, espelhadas em diversos planos e projetos interdisciplinares e interciclos como são exemplos:
•

Projeto “Includ-ed” (Comunidades de Aprendizagem);

•

Eco-Escolas;

•

Plano Nacional das Artes;

•

Plano Nacional de Leitura;

•

eTwinning;

•

Erasmus+;

•

Plano de Melhoria TEIP;
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•

Unidade de Apoio Aos Atletas de Alto Rendimento;

•

Milage Aprender+ ;

•

Projeto Escola Aprender +;

•

Clube do Desporto Escolar;

entre outros, espelhados no anexo do presente documento, que serviram de âncora para as
propostas de atividades do PAA.
Deseja-se assim uma escola inclusiva, aberta e inovadora, com a participação de e para toda a
comunidade educativa. Pretende-se que os instrumentos utilizados clarifiquem as mais-valias das
iniciativas propostas por cada estrutura e prevejam a sua monitorização/ avaliação.
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1. Princípios orientadores
Este Plano Anual de Atividades assenta nos Eixos TEIP e respetivas áreas de intervenção, nos
objetivos do Projeto Educativo, bem como no plano de ação do contrato de autonomia.

Eixos TEIP

Áreas de
intervenção

Cultura de Escolas
e Lideranças
Pedagógicas

Medidas
Organizacionais

Gestão Curricular

Sucesso Escolar na
avaliação Interna/
externa

Parcerias e
comunidade

Interrupção
precoce do
percurso escolar

Práticas
Pedagógicas

Envolvimento da
Comunidade

Envolvimento dos
parceiros
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2. Calendarização de Reuniões
Na agenda relativa à organização do ano letivo aparecem calendarizadas as reuniões dos órgãos de
administração e gestão, das estruturas de orientação educativa e outras que a seguir se apresentam.

Órgãos de administração e gestão
Reuniões

Calendarização

Conselho Geral

uma vez por período

Conselho Pedagógico

Mensal, segunda sexta-feira

Conselho Administrativo

até ao dia 8 de cada mês

Coordenadores de estabelecimento

uma vez por período

Estruturas educativas
Reuniões

Calendarização

Departamentos

Mínimo duas vezes por período

Diretores de Turma

Até duas reuniões por período

Conselhos de Turma

Reunião inicial
Reuniões intercalares
Reuniões de avaliação

Grupos disciplinares

Semanais / Quinzenais

Articulação curricular
Reuniões

Calendarização

AEC + 1ºciclo

Início do ano letivo
Final de cada período

Pré escolar + 1º ano

No mínimo uma vez por período

Conselho de ano – 1º ciclo

Mensal

Docentes de PORT e MAT 2º e 3º ciclos, no Semanal ou quinzenalmente
âmbito do projeto “+ Turma…”
1º ciclo + 2º ciclo

Início de ano letivo

Trabalho colaborativo (grupos disciplinares)

Semanal ou quinzenalmente
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Equipas / projetos
Reuniões

Calendarização

Desporto escolar

No mínimo uma vez por período

Biblioteca / CRE

No mínimo uma vez por período

Saúde

A definir

Observatório de Qualidade

Semanal

Secretariado
Reuniões

Calendarização

Provas finais nacionais 9º anos

A definir – a partir de março / abril

Provas de aferição 2º, 5º e 8º anos

A definir – a partir de março / abril

Outras
•

Avaliação de desempenho docente e não docente

Serão agendadas as reuniões necessárias ao desenvolvimento da avaliação do pessoal docente e não
docente, de acordo com o calendário necessário.

3. ATIVIDADES A DESENVOLVER
3.1. DEPARTAMENTOS / DIREÇÃO
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EIXO 1 – CULTURA DE ESCOLA E LIDERANÇAS PEDAGÓGICAS
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PLANO ANUAL DE ATIVIDADES DA DIREÇÃO
EIXO 1: CULTURA DE ESCOLA E LIDERANÇAS PEDAGÓGICAS

ATIVIDADE

RESPONSÁVEIS

ÁREA DE INTERVENÇÃO: MEDIDAS ORGANIZACIONAIS

PÚBLICO-ALVO

(BREVE DESCRIÇÃO)
Melhoria dos espaços
interiores/ exteriores das
escolas e/ou condições de
trabalho.

Aquisição de equipamentos
informáticos no âmbito do
PPM – TEIP para as
atividades pedagógicas

Aquisição de equipamentos
para refeitório escolar

Implementação do plano
de melhoria do selo de
Segurança Digital

RECURSOS (MATERIAIS E

CALEND

OBJETIVOS

Ao longo do
ano letivo

Melhorar as condições
trabalho
Renovar os equipamentos

AVALIAÇÃO

PARCEIROS

FINANCEIROS)

Direção

Conselho
Administrativo

Direção

Pessoal
Docente
Pessoal não
docente
Alunos
Docentes
Não docentes
Alunos

6 000 €

de Grau de
satisfação dos
utilizadores

25 000 €

Ao longo do
ano letivo

- Melhorar as condições para a
implementação de ações do
PPM TEIP;
- Desenvolver as competências
digitais dos alunos;

Pessoal não
docente

3 500 €

Ao longo do
ano letivo

Melhorar as condições de
trabalho no refeitório escolar
substituindo equipamentos em
fim de vida útil

Comunidade
escolar

Computadores/tablets
Ligação à internet

Ao longo do
ano letivo

DGEstEDSRAL
Autarquia

Promover um ambiente seguro e
enriquecedor e o acesso seguro
às tecnologias digitais, como
parte da experiência de ensino e
aprendizagem.

Direção
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Grau de
concretização
da aquisição
dos
equipamento
s
Aquisição de Direção
equipamento
s
para
refeitório
escolar
Implementaçã Direção
o do plano de
melhoria do
selo de
Segurança
Digital

Avaliar a sua escola com base
num conjunto de critérios,
analisando os pontos fortes e
pontos fracos, identificando os
aspetos de segurança digital que
carecem
de
mais
desenvolvimento.

Comunidade
Educativa
Direção
Observatório da
qualidade
Equipa CAF Educação

Computadores com
ligação à internet

Implementação da CAF
Educação
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1º, 2º e 3º
período

Manter a classificação do selo
de segurança digital Prata
- Utilizar o modelo de
autoavaliação CAF Educação;
- Introduzir uma cultura de
excelência e os Princípios de
Gestão da Qualidade;
- Melhorar os processos
existentes;
- Orientar o processo de gestão
da instituição de ensino e
formação para aluno/formando;
- Melhorar o desempenho/
resultados;
- Promover o reconhecimento
da instituição de ensino e
formação;
-Monitorizar sistematicamente
o cumprimento das metas
mensuráveis de cada ação;
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Direção
Observatório
da qualidade
Equipa CAF Educação

Implementaçã
o da CAF
Educação

DEPARTAMENTO PRÉ-ESCOLAR
EIXO1: CULTURA DE ESCOLA E LIDERANÇAS PEDAGÓGICAS

ÁREA DE INTERVENÇÃO: MEDIDAS ORGANIZACIONAIS

RECURSOS

ATIVIDADE (BREVE DESCRIÇÃO)

RESPONSÁVEIS

PÚBLICO-ALVO

(MATERIAIS E

PARCEIROS
CALEND

OBJETIVOS

AVALIAÇÃO

ENVOLVIDOS

FINANCEIROS)

Atividades de articulação e
continuidade educativa
Articulação entre docentes:
Momentos de encontro para
definição e
operacionalização de
procedimentos de transição;
comunicação e debate entre
educadores e professores;
trabalho conjunto entre
educadores e professores
com o desenvolvimento de
projetos comuns (caracter
sistemático e institucional);
Envolvimento das crianças:
Debates com as crianças
sobre a transição de ciclo;
Familiarização das crianças
com a escola do 1º ciclo
(Visitas, Comemorações

Coord. Da

Comunidade

Material:

Ao longo

atividade:

Educativa

Material da sala e

do ano

Coordenadoras

material de

letivo

dos

desgaste

departamentos
Pré-escolar e 1º

Local da realização:

ciclo;

Estabelecimentos

Colaboradores:

de Ensino;

Docentes
Orçamento:

- Promover uma maior
articulação horizontal e
vertical através da
partilha de estratégias e
atividades, visando a
diversificação de
metodologias de ensino
e aprendizagem, entre
pares.
- Consolidar práticas de
trabalho colaborativo;
- Contribuir para o
sucesso educativo.

Em função dos
projetos/
atividades
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Metas propostas:
Realização de 1
atividade de
articulação e
continuidade
educativa em cada
período;
Desenvolvimento de
um projeto de
articulação vertical
em cada unidade
orgânica.
Indicadores:
Atividades e projetos
desenvolvidos;
Observação,
individual e em
contexto de grupo,
de cada criança;

Departamento
1ºCiclo

festivas, Apresentação de
projetos, Troca de
trabalhos,…);

Material:
Material existente
nas salas
TRABALHO COLABORATIVO
Reuniões semanais para
partilha, planeamento e
avaliação da intervenção
educativa, incluindo a
dinamização do blog do
departamento;

Coord. da
atividade:
Coordenadora
do
departamento
Colaboradores:
Docentes do
departamento

Educadores de
Infância

Ao longo - Promover o
do
ano desenvolvimento
letivo
profissional dos
docentes;
- Planear e avaliar a
Local da realização:
intervenção educativa;
Online ou
- Diversificar as
presencial
estratégias de
intervenção pedagógica;
Estabelecimentos
- Valorizar o trabalho
de Ensino
colaborativo entre
departamentos e
Orçamento:
equipas pedagógicas
0 euros
como potenciador da
melhoria e organização
da gestão escolar
- Dinamização do blog;
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Apreciação
qualitativa da
participação e do
interesse das
crianças;
Metas propostas:
- Envolvimento de
todos os docentes no
trabalho
colaborativo;
Indicadores:
- Planificações
mensais e outros
registos;
- Dinamização do
Blog do
Departamento;

DEPARTAMENTO DO 1º CICLO
EIXO Nº 1 – CULTURA DE ESCOLA E LIDERANÇAS PEDAGÓGICAS

ÁREA DE INTERVENÇÃO: MEDIDAS ORGANIZACIONAIS

ATIVIDADE

RECURSOS (MATERIAIS
E FINANCEIROS)

RESPONSÁVEIS

(BREVE DESCRIÇÃO)

AERA em articulação
Reuniões:
- Estabelecimento
- Conselho de Ano
- Departamento
Articulação com
outros ciclos de
Ensino (Préescolar/1º Ciclo)

PÚBLICOALVO

Coord. da atividade:
Coordenadores de
Estabelecimento
Coordenadoras de Ano
Coordenadora de
Departamento
Colaboradores:
Ass.
operacionais/Tarefeiras

Material:

Docentes

CALEND

OBJETIVOS

AVALIAÇÃO

ENVOLVIDOS

-Promover uma
cultura de articulação
e reflexão entre pares

-Manter o trabalho
Ao
longo do colaborativo entre os
colegas dos vários
Estabelecimentos de
ano
ciclos, de forma a
ensino
promover e consolidar
as aprendizagens dos
Online -Plataforma
alunos
Teams
Local da realização:

Participantes:
Professores do
Departamento
Docentes da Educação
Pré-escolar
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PARCEIROS

- Promover uma maior
articulação horizontal
e vertical através da
partilha de estratégias
e atividades, visando a
diversificação de
metodologias de
ensino e
aprendizagem, entre
pares.

13

Metas propostas:

Indicadores de Medida:
Número de medidas
apresentadas/implementadas
resultantes do trabalho
colaborativo que visem o
sucesso escolar

DEPARTAMENTO DE PORTUGUÊS
EIXO 1: CULTURA DE ESCOLA E LIDERANÇAS PEDAGÓGICAS
ATIVIDADE

RESPONSÁVEIS

(BREVE DESCRIÇÃO)
Entre nós
Partilha pedagógica
(Apresentação,
em
departamento,
de
práticas e experiências
pedagógicas
com
interesse
para
a
melhoria
do
desempenho docente.).

PÚBLICO-ALVO

ÁREA DE INTERVENÇÃO: MEDIDAS ORGANIZACIONAIS
RECURSOS (MATERIAIS E

CALEND

OBJETIVOS

AVALIAÇÃO

FINANCEIROS)

ENVOLVIDOS

Coord. da atividade:

Professores
de português
do 2º e 3º Local da realização:
Colaboradores:
Todos os elementos ciclos
Sala disponível para
do Departamento
reuniões ou via
Teams

Ao longo do ano Partilhar
pequenos
momentos de práticas
pedagógicas, gestão de
conflitos ou ideias de
Data:
Conforme
as atividades inovadoras.
disponibilidades

Metas
propostas:
Partilha anual de
3
ideias.
Inovadoras.
Indicadores de
Medida:
número
de
apresentações

Coord. da atividade:

Ao longo do ano Planear e executar ações de
observação de aulas.
Planear e executar ações de
aplicação de atividades
Data:
Conforme
as conjuntas em aula.
disponibilidades Refletir sobre atividades,
funcionamento e interação
nas aulas.
Partilhar experiências e
boas práticas letivas.

Metas
propostas:
Pelo menos uma
colaboração no
departamento.
Indicadores de
Medida:
número
de
apresentações

Professores
de português
Colaboração
entre
do 2º e 3º Local da realização:
Colaboradores:
pares
ciclos
Os
elementos
que
Supervisão Pedagógica
(Interação ou assistência revelarem
a aulas de colegas do disponibilidade
departamento).
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DEPARTAMENTO DE LÍNGUAS ESTRANGEIRAS
EIXO 1: CULTURA DE ESCOLAS E LIDERANÇAS PEDAGÓGICAS
ATIVIDADE

RESPONSÁVEIS

PÚBLICO-ALVO

(BREVE DESCRIÇÃO)
COLABORAÇÃO DE PARES
• Momentos de encontro
para planear, realizar,
avaliar e reorientar as
estratégias de ensino e a
organização do trabalho;
• Reflexões conjuntas,
entre o par, pós
observação de aulas;
• Divulgação do trabalho
desenvolvido pelos pares
em reunião de
departamento ou
conselhos de turma/ano.
ARTICULAÇÃO CURRICULAR
• Articulação e reflexão
entre pares;
• Trabalho colaborativo
intra e entre
departamentos;
• Discussão de práticas
pedagógicas
e

ÁREA DE INTERVENÇÃO: MEDIDAS ORGANIZACIONAIS
RECURSOS (MATERIAIS

CALEND

OBJETIVOS

AVALIAÇÃO

E FINANCEIROS)

Coord. da atividade:
Coordenadora

Docentes

Colaboradores:
Todos os docentes
Participantes:

Material:
quadro interativo,
músicas temáticas,
jogos online, jogos
lúdico didáticos,
cartazes, fichas de
trabalho e fichas de
avaliação

ENVOLVIDOS

Ao longo do
ano

Impulsionar processos de
partilha e de aprendizagem
profissional através da
supervisão
pedagógica
entre pares;

Metas
propostas:
1 par
participante
voluntariamente
Indicadores de
Medida:
número de
participantes

Ao longo do
ano

Promover
articulação
horizontal e vertical através
da partilha de estratégias e
atividades, proporcionando
uma estreita colaboração
entre pares

Metas
propostas:

Local da realização:
Sala
Orçamento:
Coord. da atividade:
Coordenadora

Docentes

Colaboradores:
Todos os docentes
Participantes:

Material:
Local da realização:
Sala / online
Orçamento:

Melhorar a qualidade do
sucesso educativo dos
alunos;
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Registos das
Reuniões de
reflexão e
partilha
Indicadores de
Medida:

metodologias de trabalho
adequadas aos alunos.

Reconhecimento
da eficácia do
trabalho
colaborativo
pela maioria dos
docentes

DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS SOCIAIS E HUMANAS
EIXO 1: Cultura de Escola e Liderança Pedagógica
ATIVIDADE
(BREVE

RESPONSÁVEIS

DESCRIÇÃO)
Coord. da
atividade:
Supervisão pedagógica Departamento
(Colaboração
entre Colaboradores:
departamento
pares)
Participantes:
Departamento
Coord. da
atividade:
Colaboração
entre Departamento
Colaboradores:
pares
departamento
Participantes:
Departamento

ÁREA DE INTERVENÇÃO: MEDIDAS ORGANIZACIONAIS

PÚBLICO-

RECURSOS (MATERIAIS E

ALVO

FINANCEIROS)

Material:
Docentes
2º e 3º ciclo
do Ensino
Básico

Docentes
2º e 3º ciclo
do Ensino
Básico

CALEND

OBJETIVOS

PARCEIROS
ENVOLVIDOS

- Impulsionar processos de
partilha e de aprendizagem
profissional
através
da
Local da realização:
Escola Básica Professor Data:
a supervisão pedagógica entre
João Cónim
definir
de Pares.
acordo com
os horários
Orçamento:
Material:
Anual
Partilhar
materiais,
pedagogias entre pares
Local da realização:
Escola Básica Professor
João Cónim e/ou Rio
Arade

2º e 3º
Período

Orçamento:
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Metas propostas:
4 pares participantes
voluntariamente
Indicadores de Medida:
Número de professores
participantes
Metas propostas:
Todo o departamento
Indicadores de Medida:
Número de professores
participantes

DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICA
EIXO 1: CULTURA DE ESCOLA E LIDERANÇAS PEDAGÓGICAS
ATIVIDADE

RESPONSÁVEIS

PÚBLICO-ALVO

(BREVE DESCRIÇÃO)
▪Currículo

Coord. da
atividade:
(articulação
Ana Pacheco
vertical)
Colaboradores
: todos os
_reorganização/planeament
profs.do
o/evolução do currículo para
departº
garantir a sequencialidade
das
aprendizagens
–
Conselho Turma, Conselho
Participantes:
Ano ou departamento

PROFESSORES
DO 1º,2º E 3º

ÁREA DE INTERVENÇÃO: MEDIDAS ORGANIZACIONAIS
RECURSOS
(MATERIAIS E
FINANCEIROS)
Material:

CICLOS

Local da
realização:

Orçamento:

▪ Avaliação de
alunos
- discussão de práticas
pedagógicas
e
metodologias de trabalho
adequadas ao aluno –
Conselho
Turma,
Conselho Ano
ou
departamento
- definição de perfis de
desempenho do aluno
que transita de ciclo (1º

CALEND

OBJETIVOS

Data:
Ao longo do
ano letivo

_Organizar o currículo da
disciplina por domínios/
conteúdos /objetivos por
ciclo;
Temas/Objetivos Essenciais
de Aprendizagem/Conteúdos
_Refletir sobre práticas
pedagógicas e metodologias
de trabalho no
departamento;
_ Definir perfis de
desempenho do aluno
interciclos;
_Promover
o
trabalho
colaborativo entre pares do
departamento.

Plano Anual de Atividades 2021 / 2022

17

AVALIAÇÃO

PARCEIROS
ENVOLVIDOS

ciclo/2º
ciclo;
2ºciclo/3ºciclo;
3ºciclo/secundário)
–
reuniões de articulação
vertical 1º ciclo/2º ciclo;
2ºciclo/3ºciclo;
▪
Trabalho
colaborativo
▪Trabalho
colaborativo
entre
Pares (supervisão
pedagógicacoadjuvaçõesdocentes 6º/7º
anos)

DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS SOCIAIS E HUMANAS
EIXO 1: CULTURA DE ESCOLA E LIDERANÇAS PEDAGÓGICAS
ATIVIDADE
(BREVE DESCRIÇÃO)

RESPONSÁVEIS

Coord. da
atividade:
Supervisão pedagógica Departamento
(Colaboração
entre Colaboradores:
pares)
departamento

ÁREA DE INTERVENÇÃO: MEDIDAS ORGANIZACIONAIS (AÇÕES Nº 1 E 2)

RECURSOS (MATERIAIS E
CALEND
FINANCEIROS)
Material:
1.º,2.º e 3.º
Docentes 2º e
Período
3º ciclo do Local da realização:
Ensino Básico Escola
Básica
Professor João Cónim
PÚBLICO-ALVO

Orçamento:
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OBJETIVOS

AVALIAÇÃO

- Impulsionar processos de Metas propostas:
partilha e de aprendizagem 4 pares participantes
profissional
através
da voluntariamente
supervisão pedagógica entre
Pares.
Indicadores de Medida:
Número
de
professores
participantes
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PARCEIROS
ENVOLVIDOS

Coord. da
atividade:
Colaboração entre pares Departamento
Colaboradores:
departamento

Docentes 2º e Material:
3º ciclo do
Ensino Básico Local da realização:
Escola
Básica
Professor
João Cónim e/ou Rio
Arade

Participantes:
Departamento

Anual

Partilhar
materiais, Metas propostas:
pedagogias entre pares
Todo o departamento
Indicadores de Medida:
Número
de
professores
participantes

Orçamento:

BIBLIOTECA ESCOLAR
ÁREA DE INTERVENÇÃO: MEDIDAS ORGANIZACIONAIS

EIXO 1 – CULTURA DE ESCOLA E LIDERANÇAS PEDAGÓGICAS
Atividade
(breve Descrição)
Vamos conhecer …

Responsáveis
Professores
Bibliotecários

Público-Alvo
Alunos
3ºciclos

2ºe

Recursos (materiais e
financeiros)

Calendário

Materiais: Impressões
março
Orçamento: 5€
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Objetivos Específicos

Avaliação

Parceiros
Envolvidos
Nº de visitas ao BML
Promover o livro, a leitura e o
agrupamento
escritor
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SPO – SERVIÇO DE PSICOLOGIA E ORIENTAÇÃO
GAAF – GABINETE DE APOIO AO ALUNO E À FAMÍLIA
EIXO 1-CULTURA DE ESCOLA E LIDERANÇAS PEDAGÓGICAS
ATIVIDADE
(BREVE DESCRIÇÃO)
Ciclo de Webinars
- Síndrome de Asperger:
Características e estratégias
de atuação

ÁREA DE INTERVENÇÃO: MEDIDAS ORGANIZACIONAIS

RESPONSÁVEIS

PÚBLICO-ALVO

Psicóloga: Edna Franco
Coordenadora da
EMAEI: Susana
Calvário

Docentes do
conselho de
turma do
7ºBE

RECURSOS (MATERIAIS E
FINANCEIROS)

CALEND

OBJETIVOS

AVALIAÇÃO

PARCEIROS
ENVOLVIDOS

Outubro

Saber intervir e promover
o desenvolvimento de
crianças e jovens com
Síndrome de Asperger.

Nº de
participantes

Mediadora EPIS:
Ana Ferreira

PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PARA A SAÚDE
EIXO 1-CULTURA DE ESCOLA E LIDERANÇAS PEDAGÓGICAS
ATIVIDADE
RESPONSÁVEIS
(BREVE DESCRIÇÃO)
Trabalho colaborativo entre

ÁREA DE INTERVENÇÃO: MEDIDAS ORGANIZACIONAIS

PÚBLICOALVO

pares

RECURSOS (MATERIAIS E
FINANCEIROS)
Verba disponibilizada para
o PES

CALEND

(Educadoras; profs titulares;
diretores de turma; outros
professores CT; educadora Coord. PES
social;

Mediadora

EPIS;

Comunidade
escolar

psicólogas; EMAEI)
_Articulação
pares/disciplinas

OBJETIVOS

AVALIAÇÃO

Organizar o
planeamento de
atividades a
dinamizar por
sala/turma.

Grau
satisfação
realização
trabalhos

Ao longo do
Refletir sobre
ano letivo
metodologias de
trabalho.
Promover o trabalho
colaborativo entre
pares.

entre
na
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PARCEIROS
ENVOLVIDOS
de
na
dos

Equipa saúde da
UCC D`Alagoa
Recetividade da
GAJE
comunidade
CML
educativa
Grau de
desempenho

dinamização de atividades/

Articular com os
parceiros
envolventes
na
resolução
de
situações com vista
ao sucesso do aluno.

PAA dos departamentos;
_Apoiar na resolução de
problemas visando o sucesso
escolar do aluno;

Plano Anual de Atividades 2021 / 2022
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SUCESSO ESCOLAR NA AVALIAÇÃO INTERNA / EXTERNA
EIXO 2 – GESTÃO CURRICULAR

PRATICAS PEDAGÓGICAS

Plano Anual de Atividades 2021 / 2022
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DIREÇÃO
EIXO 2: GESTÃO CURRICULAR

ATIVIDADE
(BREVE DESCRIÇÃO)

ÁREA DE INTERVENÇÃO: SUCESSO ESCOLAR NA AVALIAÇÃO INTERNA/ EXTERNA

RESPONSÁVEIS

PÚBLICO-ALVO

Apetrechamento
das Direção
salas
de
estudo CML
Aprender+ no âmbito do
Projeto UAARE

Alunos de alto
rendimento
desportivo

Quadros de Excelência e Direção
Valor

Alunos do
4ºano; 2º e 3º
ciclos

Plano Anual de Atividades 2021 / 2022

RECURSOS (MATERIAIS E
FINANCEIROS)

15 000 €

CALEND

AVALIAÇÃO

PARCEIROS

Durante o
ano letivo

Conciliar com sucesso a Sucesso dos
atividade escolar com a alunos/
prática desportiva de alunos/ atletas
atletas

1º Período

Promover resultados de Nº de alunos
excelência.
premiados
Reconhecer o valor de ações
praticadas com os membros
da comunidade escolar.

Associações
Desportivas
(CheLagoense;
Portinado,
Lagoa
Académico
Clube; Cab
La Goa;
Natação de
Silves;
Castores do
Arade)
CML
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OBJETIVOS

EIXO 2: GESTÃO CURRICULAR

ATIVIDADE
(BREVE DESCRIÇÃO)

ÁREA DE INTERVENÇÃO: PRÁTICAS PEDAGÓGICAS

RESPONSÁVEIS

PÚBLICO-ALVO

Candidatura de todos os Direção
estabelecimentos
ao Docentes envolvidos
Programa
Eco-Escolas
21/22

Comunidade
escolar

Direção
EPIA
Docentes envolvidos

Docentes
20
mobilidades

Projeto Erasmus+

RECURSOS (MATERIAIS E
FINANCEIROS)

A definir

CALEND
1º período

A definir
Ao longo do
ano

Plano Anual de Atividades 2021 / 2022
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OBJETIVOS
Encorajar ações e reconhecer
o trabalho de qualidade
desenvolvido pela escola no
âmbito
da
educação
ambiental
para
a
sustentabilidade
Promover
a
internacionalização
do
Agrupamento;
Promover o desenvolvimento
profissional
do
pessoal
docente e não docente;
Promover a melhoria da
qualidade do ensino e das
aprendizagens;
Facilitar o acesso do pessoal
docente e não docente a
formação diversificada, de
acordo com as
necessidades identificadas;
Facilitar a implementação da
flexibilização curricular e de
metodologias focadas em
projetos e
centradas no/a aluno/a;
Melhorar os resultados
escolares dos/as alunos/as.

AVALIAÇÃO

PARCEIROS

Evidências:
ABAE
trabalhos
CML
realizados
pelos alunos
encarregados
de educação
Adesão dos A definir
professores à
ação
Resultados
obtidos da
mobilidade e
da
disseminação
do projeto

Implementação
Projeto Academia
Líderes Ubuntu

do Direção
de Equipa de Educadores
Ubuntu

Comunidade
escolar
(3ºCiclo)

Ao longo do
ano

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, ajudem a
disseminá-lo
promovendo
uma cultura de construção de
pontes, onde os líderes
servidores tenham um papel
cada vez mais relevante;
Promover o diálogo entre e
dentro das comunidades
para a promoção da paz e
construção
da
justiça,
contribuindo
para
o
desenvolvimento
de
sociedades mais inclusivas e
resilientes;
Desenvolver uma ética do
cuidado, focada na empatia,
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Academia de
Líderes
Ubuntu

atenção e responsabilidade,
considerando
três
dimensões: eu, eu-outro, eumundo.
Aumentar a literacia em
saúde
nos temas da
prevenção da infeção e da
boa
utilização
dos
antibióticos na comunidade;
Promover a saúde do/a
Cidadão/ã e a prevenção da
resistência aos antibióticos,
através de escolhas mais
informadas e adequadas em
saúde.

Ao longo do
ano letivo
Projeto e-bug

Direção
Docentes envolvidos no
projeto
PES

Plataforma e-bug
Comunidade
escolar

Participação
nas
atividades
propostas
pela
plataforma;

DGS
DGE
INFARMED
EEA Grants
Portugal
Centro de
Saúde

DEPARTAMENTO PRÉ-ESCOLAR
EIXO 2: GESTÃO CURRICULAR
ATIVIDADE
(BREVE DESCRIÇÃO)
PROJETO
“A Era da infância”
- Exploração livre dos
espaços e equipamentos do
Jardim de Infância;

ÁREA DE INTERVENÇÃO: PRÁTICAS PEDAGÓGICAS

RESPONSÁVEIS

PÚBLICOALVO

Coord. da
Crianças e
atividade:
comunidade
Coord.
departamento educativa.
Docentes
Colaboradores:

RECURSOS
(MATERIAIS E

PARCEIROS
CALENDÁRIO

OBJETIVOS

AVALIAÇÃO

FINANCEIROS)

Recursos: Salas
de atividades
Material de
desgaste
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Ao longo do
ano letivo

- Promover o
desenvolvimento da
criança através da
melhoria da qualidade,
eficácia e diversificação
das aprendizagens.;
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Metas propostas:
- Aprendizagens a promover
de acordo com as OCEP;

ENVOLVIDOS

- Organização do ambiente
educativo com as crianças;
- Realização de projetos de
descoberta do “EU” e do
“OUTRO”, privilegiando os
conhecimentos adquiridos
mediante processos de
exploração e pesquisa por
parte das crianças;
- Dinamização do Blog
aeradainfancia.blogspot.com
- Celebração de efemérides e
datas festivas significativas
para os grupos;

PROJETO
“A Era da infância”
- Exploração livre dos
espaços e equipamentos do
Jardim de Infância;
- Organização do ambiente
educativo com as crianças;

Ass.
Operacionais
Tarefeiras
Famílias
Autarquia e
outros
parceiros

Material
lúdico/pedagógico
Máquina
fotográfica
Computadores
Locais de
realização:
Jardins de
infância;

Ambiente
informal próximo,
bem como outros
recursos: parques
naturais,
itinerários
urbanos, museus,
etc.
Orçamento:
Em função dos
projetos.
Coord. da
Crianças e Recursos: Salas
atividade:
comunidade de atividades
Coord..
Material de
departamento educativa.
desgaste
Docentes
Material
Colaboradores:
lúdico/pedagógico
Ass.
Operacionais
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Ao longo do
ano letivo

- Capacitar a criança para
fazer escolhas, tomar
decisões e assumir
responsabilidades, tendo
em conta o seu bem-estar
e o dos outros.
- Promover a
competência da criança
para avaliar
compreensivamente
situações ambientais, de
modo a poder participar
de forma positiva;
- Desenvolver, em cada
criança, a capacidade
para saber cuidar de si e
responsabilizar-se pela
sua segurança e bemestar.

- Dinamização do blog do

- Promover o
desenvolvimento da
criança através da
melhoria da qualidade,
eficácia e diversificação
das aprendizagens.;
- Capacitar a criança para
fazer escolhas, tomar

Metas propostas:
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departamento;
Indicadores:
- Avaliação formativa:
Observação, individual
e em contexto de
grupo, de cada
criança;
Apreciação qualitativa
da participação e do
interesse das crianças;
Portefólio;
Registos fotográficos.
- Dinamização do blog
aeradainfancia.blogspot.com

- Aprendizagens a promover
de acordo com as OCEP;
- Dinamização do blog do
departamento;
Indicadores:

- Realização de projetos de
descoberta do “EU” e do
“OUTRO”, privilegiando os
conhecimentos adquiridos
mediante processos de
exploração e pesquisa por
parte das crianças;
- Dinamização do Blog
aeradainfancia.blogspot.com
- Celebração de efemérides e
datas festivas significativas
para os grupos;

Tarefeiras
Famílias
Autarquia e
outros
parceiros

Máquina
fotográfica
Computadores
Locais de
realização:
Jardins de
infância;
Ambiente
informal próximo,
bem como outros
recursos: parques
naturais,
itinerários
urbanos, museus,
etc.
Orçamento:
Em função dos
projetos.
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decisões e assumir
responsabilidades, tendo
em conta o seu bem-estar
e o dos outros.
- Promover a
competência da criança
para avaliar
compreensivamente
situações ambientais, de
modo a poder participar
de forma positiva;
- Desenvolver, em cada
criança, a capacidade
para saber cuidar de si e
responsabilizar-se pela
sua segurança e bemestar.
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- Avaliação formativa:
Observação, individual
e em contexto de
grupo, de cada
criança;
Apreciação qualitativa
da participação e do
interesse das crianças;
Portefólio;
Registos fotográficos.
- Dinamização do blog
aeradainfancia.blogspot.com

DEPARTAMENTO DO 1º CICLO
EIXO Nº 2 – GESTÃO CURRICULAR
ATIVIDADE
(BREVE DESCRIÇÃO)

RESPONSÁVEIS

+ Turma, + Sucesso
- Laboratório
escrita
- Laboratório dos
números

Coord. da atividade:
Coordenador de
departamento

de
Colaboradores:
Professores titulares
turma
Participantes:
Prof.

ÁREA DE INTERVENÇÃO: SUCESSO ESCOLAR NA AVALIAÇÃO INTERNA/EXTERNA

PÚBLICOALVO

RECURSOS (MATERIAIS
E FINANCEIROS)

CALEND

-Melhorar o sucesso nas
disciplinas de Português
e Matemática

Alunos do 1º

escolaridade

Local da realização:
Sala de aula

Ao longo
do ano

Orçamento:

- Melhorar a qualidade
das aprendizagens nas
disciplinas de Português
e Matemática
-Potenciar facilidades e
superar dificuldades

Assessoria da
matemática

Coord. da atividade:
Coordenador de
departamento

Material:

Alunos do 3º
Colaboradores:
Professores titulares
turma

e 4º ano de

Local da realização:
Sala de aula

escolaridade
Orçamento:

Participantes:
3ºano
Clotilde Assunção
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AVALIAÇÃO

PARCEIROS
ENVOLVIDOS

Material:
e 2º ano de

OBJETIVOS

-Melhorar o sucesso na
disciplina de Matemática
Ao longo
do ano

- Melhorar a qualidade
das aprendizagens na
disciplina de Matemática
-Aperfeiçoar estratégias
de articulação do
currículo, de modo a
aplicar
conteúdos/competências
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Metas propostas:
- Melhorar o
sucesso nas
disciplinas de
Português (1º e 2º
ano) e Matemática
(2º ano)
Indicadores de
Medida:
Taxa de sucesso e
taxa de qualidade
do sucesso na
avaliação interna
Metas propostas:
- Melhorar o
sucesso na
disciplina de
matemática

Indicadores de
Medida:

4ºano
Ana Pacheco
Rui António
Mário Sintra
Angélica Cabrita
Material:
Coadjuvação
Educação Física

Coord. da atividade:
Coordenador de
departamento
Colaboradores:
Professores titulares
turma
Profs. de Educação Física

Alunos do 1º
ciclo

Local da realização:
Estabelecimento de
ensino

Ao longo
do ano

Orçamento:

Participantes:
Professores titulares
turma

Coadjuvação

Coord. da atividade:
Coordenador de
departamento

Material:

Música
Colaboradores:
Professores titulares
turma
Profs. de Música
Participantes:
Professores titulares
turma

Alunos do 2º
ano

Local da realização:
Estabelecimento de
ensino

Ao longo
do ano

de Matemática noutras
disciplinas

Taxa de sucesso e
taxa de qualidade
do sucesso na
avaliação interna

- Garantir o
desenvolvimento das
capacidades
psicomotoras
fundamentais
- Proporcionar aos alunos
uma aprendizagem mais
especializada
assegurando o
aperfeiçoamento nas
atividades físicas

Metas propostas:
- Melhorar o
desempenho
psicomotor nas
atividades físicas

- Proporcionar aos alunos
uma aprendizagem mais
especializada
assegurando o
aperfeiçoamento nas
atividades musicais

Metas propostas:
- Melhorar o
desempenho na
área de música

Indicadores de
Medida:
Taxa de qualidade
do sucesso

Orçamento:
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Indicadores de
Medida:
Taxa de qualidade
do sucesso
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“Canguru
Matemático”

Coord. da atividade:
Coordenador de
departamento
Colaboradores:
Professores titulares
turma

Material:
Provas externas do
Canguru
Matemático
Alunos do 3º
ano

outubro

Local da realização:
Sala de aula
Orçamento:

Participantes:
Alunos
Plano Nacional de
Leitura – Ler+
- Dinamização de
atividades de leitura
- Encontros literários
- Realização de
atividades em
articulação com a
Biblioteca Escolar e
Municipal de Lagoa

Plano Nacional das
Artes
Tema:
“Gastronomia
típica (local e
regional)”

Coord. da atividade:
Professores titulares
turma
Prof.ª Bibliotecária

Material:
Alunos do 1º
ciclo

Colaboradores:
Enc. de educação
Ass.
operacionais/Tarefeiras
Participantes:
Alunos
Pais/enc. de educação
Coord. da atividade:
Professores titulares
turma
Coordenadora do PNA
Colaboradores:
Enc. de educação

Ao longo
do ano
Local da realização:
Estabelecimento de
ensino

Orçamento:

Material:
Alunos 1º
ciclo

Local da realização:
Estabelecimento de
ensino
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Ao longo
do ano

-Estimular o gosto e o
estudo pela Matemática
através do jogo (parte
lúdica)
-Tentar que os alunos se
divirtam a resolver
questões matemáticas e
percebam que conseguir
resolver os problemas
propostos é uma
conquista pessoal muito
recompensadora
- Promover o gosto pela
leitura
- Utilizar a linguagem
como meio de expressão
criativa
- Divulgar a literatura
nacional e internacional
- Promover encontros
com autores literários
- Promover a
comunicação entre a BE
e a comunidade

Metas propostas:

- Consciencializar para o
valor do património
cultural como fator de
coesão e de pertença, e
para as artes como
promotoras da formação
integral do cidadão

Metas propostas:
100% de
participação dos
alunos
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Indicadores de
Medida:
Número de
turmas/alunos que
desenvolvem as
atividades
promovidas
Metas propostas:
100% de
participação dos
alunos
Indicadores de
Medida:
Número de
turmas/alunos que
desenvolvem as
atividades
promovidas

Biblioteca
Municipal

Autarquia

PES
“Nutrir e Educar”

Ass.
operacionais/Tarefeiras
Artistas/artesãos locais

Orçamento:

Participantes:
Alunos
Pais/Enc. de educação
Coord. da atividade:
Professores titulares
turma
Coordenadora do PES

Material:
Alunos do 1º
ciclo
Local da realização:
Estabelecimento de
ensino

Colaboradores:
Assistentes
operacionais/Tarefeiras
Pais/Enc. de educação

Material: A definir
por estabelecimento

Programa
Colaboradores:
Professores titulares
turma
Ass.
operacionais/Tarefeiras
Participantes:
Alunos
Pais/Enc. de educação

Ao longo
do ano

Orçamento:

Participantes:
Alunos
Pais/enc. de educação
Coord. da atividade:
Coordenador do Programa
Eco Escolas
Eco Escolas

Indicadores de
Medida:
Número de alunos
que desenvolvem
as atividades

Alunos 1º
ciclo

Local da realização:
Estabelecimento de
ensino
Orçamento:
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Ao longo
do ano

- Dotar as crianças de
conhecimentos, atitudes
e valores que as ajudem
a fazer opções e a tomar
decisões adequadas à
sua saúde, ao seu bemestar físico, social e
mental, bem como a
saúde dos que as
rodeiam, conferindo-lhes
assim um papel
interventivo

Metas propostas:
100% de
participação dos
alunos

- Promover uma
cidadania responsável
- Contribuir para uma
escola e uma
comunidade mais
sustentáveis
- Garantir a participação
das crianças na tomada
de decisões

Metas propostas:
100% de
participação dos
alunos das turmas
envolvidas
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Câmara Municipal
de lagoa

Indicadores de
Medida:
Número de alunos
que desenvolvem a
atividade

Indicadores de
Medida:
Número de alunos
que desenvolvem a
atividade

ABAE
Autarquia

Plano Nacional das
Artes
Tema:
“Gastronomia
típica (local e
regional)”

Coord. da atividade:
Professores titulares
turma
Coordenadora do PNA

Material:
Alunos 1º
ciclo

Colaboradores:
Enc. de educação
Ass.
operacionais/Tarefeiras
Artistas/artesãos locais

Orçamento:

Participantes:
Alunos
Pais/Enc. de educação
Coord. da atividade:
Coordenador do Programa
Eco Escolas
Programa
Eco Escolas

Colaboradores:
Professores titulares
turma
Ass.
operacionais/Tarefeiras

Local da realização:
Estabelecimento de
ensino

Ao longo
do ano

- Consciencializar para o
valor do património
cultural como fator de
coesão e de pertença, e
para as artes como
promotoras da formação
integral do cidadão

Material: A definir
por estabelecimento
Alunos 1º
ciclo

Local da realização:
Estabelecimento de
ensino
Orçamento:

Participantes:
Alunos
Pais/Enc. de educação
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Ao longo
do ano

- Promover uma
cidadania responsável
- Contribuir para uma
escola e uma
comunidade mais
sustentáveis
- Garantir a participação
das crianças na tomada
de decisões
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Metas propostas:
100% de
participação dos
alunos

Autarquia

Indicadores de
Medida:
Número de alunos
que desenvolvem
as atividades

Metas propostas:
100% de
participação dos
alunos das turmas
envolvidas
Indicadores de
Medida:
Número de alunos
que desenvolvem a
atividade

ABAE
Autarquia

Coord. da atividade:
Coordenadora do Projeto
INCLUD-ED
Tertúlias Dialógicas
Literárias e Artísticas

Colaboradores:
Professores titulares
turma
Ass.
operacionais/Tarefeiras

Material:

Alunos 1º
ciclo

Coord. da atividade:
Professores titulares
turma

Visitas de Estudo

Participantes:
Alunos

Ao longo
do ano

Orçamento:

Participantes:
Alunos
Pais/Enc. de educação

Colaboradores:
Ass.
operacionais/Tarefeiras

Local da realização:
Estabelecimento de
ensino

Material:

Alunos 1º
ciclo

Local da realização:
De acordo com o
Mapa de Visitas de
Estudo, em anexo ao
plano de atividades
Orçamento:
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Ao longo
do ano

- Melhorar a
aprendizagem e a
convivência de todos os
estudantes
- Contribuir para uma
escola e uma
comunidade mais
inclusivas
- Garantir a participação
de todos os
intervenientes no
processo educativo
- Consciencializar para o
valor do património
natural e cultural como
fator de coesão e de
pertença
- Melhorar a
aprendizagem e a
convivência de todos os
alunos;
- Melhorar a taxa e a
qualidade do sucesso
educativo dos alunos.
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Metas propostas:
100% de
participação dos
alunos das turmas
envolvidas
Indicadores de
Medida:
Número de alunos
que desenvolvem
as atividades

Metas propostas:
100% de
participação dos
alunos/turmas
envolvidas
Indicadores de
Medida:
Número de alunos
que participam nas
atividades

Câmara Municipal

DEPARTAMENTO DE PORTUGUÊS
EIXO 2: GESTÃO CURRICULAR
ATIVIDADE
(BREVE DESCRIÇÃO)

ÁREA DE INTERVENÇÃO: SUCESSO ESCOLAR NA AVALIAÇÃO / PRÁTICAS PEDAGÓGICAS
RECURSOS

RESPONSÁVEIS

PÚBLICO-ALVO

(MATERIAIS E

CALEND

OBJETIVOS

AVALIAÇÃO

Melhorar a qualidade
da expressão oral.
Desbloquear
situações
comunicacionais,
através da oralidade.

Metas propostas: 100%
de participação dos
alunos envolvidos.

FINANCEIROS)

O meu minuto de
antena
(comunicações orais
de curta duração, com
vista
ao
desbloqueamento da
produção
oral
e
preparação para as
comunicações
trimestrais
em
articulação
vertical
com todos os níveis de
ensino).

Coord.
atividade:

da Articulação
Ao longo do ano
vertical de todos
(1
vez
por
os níveis de Local
período,
no
da
Colaboradores: ensino
realização: sala mínimo)
Todos
os
de aula
professores
envolvidos no
projeto

Caderno de Escrita
(caderno individual e
personalizado onde os
alunos escrevem, de
forma lúdica, sem a
preocupação
da
avaliação sumativa,
mas com vista à
progressão das suas
competências).

Coord. da
atividade:

Material:
caderno

Indicadores de Medida:
número de alunos que
desenvolvem a atividade
por turma.

Metas propostas: 100%
Promover o gosto de participação dos
Turmas de 2º e
alunos envolvidos.
pela escrita
3º ciclo em que
Colaboradores:
Ao longo do ano, Desenvolver
a
se
julgue
Indicadores de Medida:
Todos
os
Local
da (3 vezes por criatividade
vantajoso
o
professores
realização: sala período,
no Praticar a expressão número de alunos que
desenvolvimento
desenvolvem a atividade
envolvidos no
de aula
mínimo)
escrita
da
atividade
projeto
Exercitar
várias nas turmas envolvidas.
(exceto 9º ano)
tipologias textuais
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PARCEIROS

SpeakOut Chalenge
(participação
dos
alunos na formação de
oratória,
com
supervisão
e
orientação
dos
professores do 9º
ano).

Coord. da
atividade:

Material:

Colaboradores:
Turma do 9º ano
Todos os
professores do
9º ano

Local da
realização: sala
de aula
disponibilizada
e arrumada
para o efeito

Segundo
período

Melhorar a qualidade
da expressão oral.
Desbloquear
situações
comunicacionais,
através da oralidade.

Metas propostas: 100% CML
de participação dos Associação
alunos.
Skills
Indic.
de
Medida:
qualidade
das
comunicações
e
progressão dos alunos
até à final.

DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICA
EIXO 2 - GESTÃO CURRICULAR
ATIVIDADE

PRÁTICAS PEDAGÓGICAS

RESPONSÁVEIS

PÚBLICO-ALVO

(BREVE DESCRIÇÃO)

RECURSOS

CALEND

OBJETIVOS

AVALIAÇÃO

(MATERIAIS E

ENVOLVIDOS

FINANCEIROS)

Coadjuvações
Dando continuidade à
experiência já iniciada
em anos anteriores,
propõe-se que:
a)
O
professor
coadjuvante prepare,
em conjunto, com o
prof
titular,
os
materiais e tarefas a
aplicar.
b)O
professor
coadjuvante apoia os

Coord. da
atividade: Ana
Pacheco
Colaboradores:
5ºano: Ana
Pacheco; Rui
António
6ºano: Cláudia
Gageiro;
7ºano: Rui
António(7CE);
Mário
Sintra(7C);

Alunos do 5º ao 9º
anos

Material:
computador;
material
manipulável;
manual;

Local da
realização:

•Promover o sucesso Metas propostas PPM:
escolarmelhoria • Taxa de sucesso
resultados
Data: ao dos
longo do educativos;
• Taxa de Qualidade
ano
letivo
Indicadores de Medida:
Taxa de sucesso/taxa de
Qualidade do sucesso
NOTA: metas do
PE:75% no 2º e 3º ciclos

Sala de aula:
escolas
Professor João
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PARCEIROS
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Prime

alunos de forma
individual sempre que
possível (presencial
ou online).
c)O professor
coadjuvante poderá
lecionar os conteúdos
planificados.

8ºano: Sónia
Sendão; Milena
Silvestre
9ºano: Ana
Coto; Sónia
Sendão;

Participantes:
todos os
professores do
departº
Assessorias (4ºano)
Coord. da
atividade:
O professor assessor Rui António
irá trabalhar em
parceria
com
o Colaboradores:
professor titular na Rui António
preparação
e (Mexilhoeira)
realização de tarefas. Ana Pacheco
O
prof
assessor (Parchal)
poderá trabalhar com Mário Sintra
um grupo reduzido de (Ferragudo)
alunos fora da sala de Angélica Cabrita
aula; poderá dar um (Estômbar)
apoio individualizado
na sala de aula ou Participantes :-poderá trabalhar em ----coadjuvação com o
professor titular.
O
apoio
mais
individualizado
(trabalho em pequeno

Cónim e Rio
Arade
Orçamento: -------

Alunos do 4º ano

Material:
o
material
escolar
essencial
às
aulas
de
matemática
ou outro a
designar para
tarefas
específicas.

Data: Ao •Melhorar a Taxa de
longo do Sucesso na avaliação
ano
interna e externa;
letivo.
•Melhorar a Taxa de
qualidade do
Sucesso na avaliação
interna e externa.

•

Taxa de
Qualidade

NOTA: metas do
PE:90% no 2º e 3º ciclos

Local da
realização:
Sala de aula
da turma ou
outra.
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Metas propostas:
• Taxa de sucesso
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grupo), dentro e/ou
fora da sala de aula,
será prestado aos
alunos
que
manifestam
dificuldades
nos
vários domínios (Nºs e
Operações, Álgebra,
Geometria e Medida e
OTD) ou na resolução
de exercícios/tarefas.
No final de cada
período
será
elaborado
um
relatório
com
o
balanço
desta
modalidade.
APOIO+/Apoio ao
Coord. da
Alunos de todos os
estudo
atividade:
anos
(RA)Ana
Poderão frequentar as Pacheco
aulas de apoio+ os
alunos do 5º, 6º e 9º Colaboradores:
anos propostos.
(JC)Angélica
A
frequência
é Correia
obrigatória aos alunos
propostos.
(UAARE)
Este apoio destina-se Tati
a alunos dos anos Loureiro(2ºciclo)
anteriormente
Manuela
referidos e deverá ser Torrinha(3ºciclo)
dado em pequeno

Material:
o
material
escolar
essencial
às
aulas
de
matemática
ou outro a
designar para
tarefas
específicas.

Local da
realização:
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Data: Ao •Melhorar a Taxa de Metas propostas:
longo do Sucesso na avaliação
ano
interna;
Taxa de sucesso dos
letivo
alunos propostos que
•Melhorar a Taxa de frequentaram
qualidade
do
Sucesso na avaliação
interna
Indicadores de Medida
•Desenvolver
(20/21):
competências
ao
nível do raciocínio Taxa de sucesso
matemático/
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grupo e apenas aos
alunos
que
manifestam
dificuldades e não têm
sucesso.
Deverão ser formados
grupos pequenos e
trabalhados
conteúdos
que
permitam a aquisição
de
competências,
tanto para os alunos
com mais dificuldades
como para aqueles
que
pretendam
melhorar o nível de
aproveitamento.
As estratégias e
materiais deverão ser
diversificados
de
acordo
com
as
características
dos
alunos.
Concurso Canguru
Matemático Sem
Fronteiras

Sala de aula /
plataforma
Teams

de

•Adquirir hábitos de
estudo e de
trabalho.

Participantes:---

Coord. da
atividade:
Ana Cruz (JC)
Manuela
Realização de uma Torrinha (RA)
prova com problemas Mário Sintra (RA
matemáticos
com e JC)
diferente grau de
exigência
por

Resolução
problemas

Alunos do 5º ao 9º
anos

Material:
provas
dos Data:
anos letivos Outubro
anteriores;
computador;
provas
em
papel
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•Estimular o gosto e
o
estudo
pela
Matemática através
do
jogo
(parte
lúdica);
•Fazer
conexões
matemáticas;
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Metas propostas: em
cada categoria, obter
classificações nos 1ºs
cem lugares

Departamento de
Matemática da Faculdade
de Ciências e
Tecnologia da Universidade
de Coimbra com o apoio
da Sociedade Portuguesa
de Matemática.

categoria (5º/6º anoscategoria ESCOLAR;
7º/8º
anosBENJAMIM; 9ºanocategoria CADETE).
A prova com a
duração de noventa
minutos, é realizada a
nível internacional no
mesmo dia, presencial
ou online.
A preparação para a
prova passa pela
realização de provas
dos anos anteriores.

Colaboradores:
Todos os
professores de
Matemática

•Tentar que os Indicadores de Medida
alunos se divirtam a (19/20): classificação
resolver
questões obtida
matemáticas
e
percebam
que
conseguir resolver os
problemas propostos
é uma conquista
pessoal
muito
recompensadora;

Local da
realização:
Sala de aula

Participantes:---

•Desenvolver
competências
ao
nível do Raciocínio
matemático/
Resolução
de
problemas;
•Promover o sucesso
escolarmelhoria
dos
resultados
educativos.

• Plano Cultural
das
Artes:
projeto cultural
de
escola
(trabalho
a
desenvolver nos
conselhos
de
turma)

Coord. da
atividade:
Cláudia Gageiro
Colaboradores:
profs
Matemática
Participantes:---

Todos os anos

Material:
diversos
Local da
realização:
Sala de
aula/outro
espaço
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Ao
longo do
ano
letivo

Plano Cultural das
Artes: projeto cultural
de escola (trabalho a
desenvolver nos
conselhos de turma)
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Jogo do 24
• Consiste na
sucessiva
combinação de
quatro números
predefinidos
de forma a atingir
um total igual a
24. Cada aluno
poderá para tal
utilizar qualquer
uma
das operações
correntes da
Matemática
(soma, subtração,
divisão e
multiplicação),
ganhando aquele
que mais vezes
atingir o resultado
24 corretamente.
Projeto
MilageAprender+

Coord. da
atividade:
Mário Sintra
Colaboradores:
profs
Matemática

Todos os anos

Coord. da
atividade:
Ana Pacheco

Alunos
Material:
5º/6º/7º/8º/9ºanos TM;PC

_Formação
(novos
profs)
• _Aplicação da app Colaboradores:
profs
Matemática

Material:
Local da
realização:
Sala de aula

Local da
realização:
Sala de
aula/sala de
informática
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Ao
•Estimular
as
longo do aprendizagens
ano
jogando;
letivo
•Estimular
o
racíocinio;
•Desenvolver
e
praticar o cálculo
mental;
•Utilizar as novas
tecnologias
como
recurso
às
aprendizagens;
•Promover o gosto
pela disciplina;

Jogo do 24
Consiste na sucessiva
combinação de quatro
números predefinidos
de forma a atingir um
total igual a 24. Cada
aluno poderá para tal
utilizar qualquer uma
das operações correntes
da Matemática (soma,
subtração, divisão e
multiplicação),
ganhando aquele que
mais vezes atingir o
resultado 24
corretamente.

Ao
•Desenvolver
a Interesse e participação Universidade do Alarve
longo do autonomia;
dos alunos;
Câmara Municipal Lagoa
ano
•Estimular
as
letivo
Resultados obtidos
aprendizagens
jogando;
•Utilizar as novas
tecnologias
como
recurso
às
aprendizagens;
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•Promover o gosto
pela disciplina;
Participantes:---

Campeonato
Nacional de Jogos
Matemáticos:
Rastros
Avanço
• Produto

Coord. da
atividade:
Taty Loureiro;
Colaboradores:
profs
Matemática
Participantes:---

Alunos
Material:
5º/6º/7º/8º/9ºanos
Local da
realização:
campeonato
interno
(AERA)

•Estimular o
trabalho
colaborativo.
Ao
•Estimular o gosto e Interesse e participação Associação Ludus
longo do o
estudo
pela dos alunos;
Associação de Professores
ano
Matemática através
de Matemática
letivo
do
jogo
(parte Resultados obtidos
Sociedade Portuguesa de
lúdica);
Matemática
•Fazer
conexões
matemáticas;
•Tentar que os
alunos se divirtam a
resolver
questões
matemáticas
e
percebam
que
conseguir resolver os
problemas propostos
é uma conquista
pessoal
muito
recompensadora;
•Desenvolver
competências
ao
nível do raciocínio
matemático/
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Museu Ciência Viva

Resolução
problemas

Teatro Educa
Coord. da
“Matematicomania 2” atividade:
(2º ciclo) - ao vivo
Ana Coto (RA)
Sónia Sendão;
Ana Cruz (JC)
“M@tmática Tour”
Colaboradores:
(3º ciclo)-ao vivo
profs
Matemática
Participantes:-

Alunos
2ºciclo(6ºano)
3º ciclo(8ºano)

JFED-Jogos de Fuga
Educativos Digitais
Os JFED são uma
adaptação digital e
educativa
dos
conhecidos
Escape
Rooms, onde um
grupo fica fechado
num
determinado
espaço e tem 60
minutos para resolver

Alunos do 5º ao 9º
anos

Material:

Comunidade
educativa

Local da
realização:

Coord. da
atividade: Rui
António
Colaboradores:
profs
Matemática

Material:
apoio
financeiro da
CML (bilhetes)
Local da
realização:
Auditório
Carlos do
Carmo-Lagoa

Participantes:--
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de

•Promover o sucesso
escolarmelhoria
dos
resultados
educativos;
•Adquirir hábitos de
estudo;
•Melhorar a Taxa de
Sucesso na avaliação
interna;
•Estimular o gosto e
o
estudo
pela
Matemática (parte
cultural e lúdica);

Teatro Educa

•Fazer
conexões
matemáticas;
Ao
•Promover as
longo do aprendizagens;
ano
letivo
•Aumentar a
motivação para a
resolução de
problemas/enigmas;
•Promover a
interdisciplinaridade;
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Interesse e participação
dos alunos;
Nº de participação dos
destinatários;

•Desenvolver
o
raciocínio
lógicomatemático e a
criatividade.

um
conjunto
diversificado
de
enigmas até conseguir
escapar.
Os alunos deparamse com uma narrativa,
com
base
numa
história de ação ou
mistério,
e
individualmente ou
em
grupo
vão
desvendando
uma
sequência de enigmas
relacionados
com
conteúdos
curriculares de uma
ou mais disciplinas
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DEPARTAMENTO DE LÍNGUAS ESTRANGEIRAS
EIXO 2 - GESTÃO CURRICULAR

PRÁTICAS PEDAGÓGICAS

ATIVIDADE
(BREVE DESCRIÇÃO)

RESPONSÁVEIS

PÚBLICOALVO

RECURSOS

CALEND

Alunos
Todos de
Espanhol

Material:
Material de
desgaste

Promover e divulgar a
cultura hispana.

Data: de 11 a
15 de
outubro

•

Realização de
exposição
com
trabalhos alusivos ao
tema
•
Projeção
do
filme “O Livro da Vida”

Todos os
docentes de
Inglês e
Espanhol do
departamento

Alunos
1.º ciclo
2.ºciclo
3.º ciclo

Material:
Material de
desgaste
Local da
realização:
Atrio RA/sala de
aula
Atrio JC/sala de
aula
Orçamento:

Plano Anual de Atividades 2021 / 2022

Metas propostas:
Envolver toda a
comunidade e contribuir
para a sua cultura geral
ao nível da Geografia e da
língua espanhola.
Indicadores de Medida:
Participação de 80% da
comunidade escolar na
visita à exposição.

Orçamento:
HALLOWEEN + DÍA DE
LOS MUERTOS
articulação
interdisciplinar

PARCEIROS
ENVOLVIDOS

Local da
realização:
Átrio da JC
Átrio da RA

:

AVALIAÇÃO

(MATERIAIS E
FINANCEIROS)
1.º Período

DÍA DE LA HISPANIDAD Patrícia
• Exposição alusiva Samarro
aos países de língua
oficial espanhola

OBJETIVOS

1º Período

Data: de
28/10/21 a
03/11/21

Promover e divulgar a
cultura de países anglosaxónicos e hispânicos;
Desenvolver a
Criatividade;
Promover a diversidade
Cultural.
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Metas propostas:
Envolver todos alunos
1.º/2.º/3.ºciclos na
participação desta
atividade.
Indicadores de Medida:
Participação de 80% dos
alunos de forma
empenhada.

NOËL / XMAS /
NAVIDAD

Todos os
docentes do
departamento

• Realização de uma

Alunos
1.º ciclo
2.ºciclo
3.º ciclo

exposição
com
trabalhos alusivos
ao
tema
(em
ambas as escolas)

ST.VALENTINE’S DAY /
DIA DE LOS
ENAMORADOS

Todos os
docentes do
departamento

Alunos
1.º ciclo
2.ºciclo
3.º ciclo

Elaboração de um
postal para enviar a um
amigo
PEN FRIEND

Docentes do 2,º
ciclo de Inglês e
Fomentar o intercâmbio docente de
com
alunos
de Espanhol
diferentes regiões do
país

BOOK CROSSING
Fomentar o gosto
pela leitura

Docentes do 2.º
ciclo

Alunos do
2ºciclo

Alunos do
2ºciclo

Material:
Vitrines,
cartolinas, papel
crepe e lápis de
cor
Local da
realização:
Átrio RA
Biblioteca JC
Orçamento:
Material:
material de
desgaste
Envelope / selo
Local da
realização:
Sala de aula
Orçamento:
Material:
material de
desgaste
computador
Local da
realização:
Sala de aula e
sala TIC
Orçamento:
Material:
Material de
desgaste
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1º Período

Data: última
semana

2º Período

Data:
fevereiro

Anual

Anual

Promover e divulgar a
cultura de países
francófonos hispânicos e
anglo-saxónicos;
Desenvolver a
criatividade;
Promover a diversidade
cultural.

Metas propostas:
Envolver 90% dos alunos
na participação desta
atividade.
Indicadores de Medida:
Inquérito de satisfação grau de satisfação dos
alunos e número de
participantes.

Divulgar as datas
comemorativas
Promover o gosto pela
escrita

Metas propostas:
80%alunos manifestem
satisfação na participação
da atividade
Indicadores de Medida:
Inquérito de satisfação grau de satisfação dos
alunos e número de
participantes.
Promover o gosto pela
Metas propostas:
escrita
80%alunos manifestem
Divulgar aspetos culturais satisfação na participação
e património
da atividade
Indicadores de Medida:
Inquérito de satisfação grau de satisfação dos
alunos e número de
participantes.
Promover a leitura
Metas propostas:
extensiva na língua
80%alunos manifestem
inglesa
satisfação na participação
da atividade
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Agrupamento
Vasco Santana
Instituto
Bárbara de
Bragança

Biblioteca
escolar

CLUBE DE INGLÊS

•

Coord. da
atividade:
Ana Luís

• Divulgar
conhecimentos
Colaboradores:
sobre a cultura e Ana Luís
tradição de outros
países.
Participantes:
• Concurso
supertmatik
Jogos didáticos

DIA MUNDIAL DO
Todos os
LIVRO
docentes do
• Reconhecer
a departamento
riqueza cultural e
histórica das línguas
inglesa, francesa e
espanhola;
• Incentivar a leitura e
os conhecimentos de
nomes da literatura
inglesa, francesa e
espanhola

Alunos do
2º/3º ciclos

Livros de leitura
extensiva
Local da
realização:
Sala de aula
Orçamento:
150 €
Material:
Computador,
NET
Cartas
supertmatik

Indicadores de Medida:
Inquérito de satisfação grau de satisfação dos
alunos e número de
participantes.

Ao longo do
ano

Local da
realização:
Sala

Alunos do
1.º ciclo
2.ºciclo
3.º ciclo

Orçamento:
25euros
Material:
Material de
desgaste
Local da
realização:
Átrios da RA e JC

3.º Período
(22 de abril)

Incentivar aprendizagens
linguísticas e culturais de
forma lúdica e atrativa;
Incentivar o gosto pela
aprendizagem da Língua
estrangeira;
Promover o convívio
entre
alunos, professores e
restante
comunidade
escolar.

Metas propostas:
Assiduidade a 90% das
sessões do clube

Promover e divulgar a
língua e a cultura dos
referidos países.
Promover a diversidade
cultural.

Metas propostas:
Envolver toda a
comunidade e contribuir
para a sua cultura geral
ao nível da língua e da
cultura espanhola.
Indicadores de Medida:
Participação de 80% da
comunidade escolar na
visita à exposição.

Orçamento:
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Indicadores de Medida:
Número total de sessões
anuais.
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•

•

TIME TO LEARN
Desdobramento das
turmas de Inglês: no
bloco
semanal
todos os alunos têm
aulas juntos e no
outro tempo a
turma
divide-se,
ficando cada grupo
com um professor
de Inglês distinto.
Este projeto tem
por
objetivo
privilegiar
o
trabalho
nos
domínios
da
oralidade e da
expressão escrita.

Coord. da
atividade:
Coord.
Departamento

Material:
Alunos das
turmas:
3ºciclo

Colaboradores:
Docentes
3ºciclo de Inglês

Material de
desgaste
Fotocópias

Local da
realização:

Data:
Ao longo do
ano

Incentivar aprendizagens
linguísticas e culturais de
forma lúdica e atrativa;
Incentivar o gosto pela
aprendizagem
da
Língua estrangeira;
Promover o gosto pela
escrita e pela oralidade

Participantes:
Sala de aula
Orçamento:

Metas propostas:
Envolver todos alunos na
participação desta
atividade.
Indicadores de Medida:
• Melhorar os resultados
na disciplina em, pelo
menos, 2% face aos
resultados do ano
anterior, quer a nível da
taxa de sucesso, quer da
taxa de qualidade do
sucesso.

DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS SOCIAIS E HUMANAS
EIXO 2: Gestão Curricular
ATIVIDADE
(BREVE DESCRIÇÃO)
Exposição Rosa dos Ventos

ÁREA DE INTERVENÇÃO: SUCESSO ESCOLAR NA AVALIAÇÃO INTERNA /EXTERNA

RESPONSÁVEIS
Coord. da
atividade
Alda Rolim
Henrique Silva

RECURSOS (MATERIAIS
CALEND
E FINANCEIROS)
Rio Material;
1º Período
Local da realização:
Escola Básica Rio Data:
Arade eJoão Cónim
Orçamento

PÚBLICO-ALVO
5ºanos
Arade

OBJETIVOS

AVALIAÇÃO

- Visualizar os rumos da
rosa-dos-ventos para
orientação (pontos
cardeais e colaterais).

Metas propostas:
Participação de 90% de
alunos do 5.º ano da escola
Rio Arade.
Indicadores de Medida:
- Qualidade dos trabalhos e
adequação ao tema.

Cristina Correia
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PARCEIROS
ENVOLVIDOS

Exposição
de trabalhos sobre os
monumentos alusivos
expansão.

Paula Simão

8º Ano

à

XIV
Campeonato Supertmatik de
Geografia;
História e
História de Portugal

Coord. da
Alunos do 3º
atividade:
ciclo do
Docentes do
agrupamento
departamento
Colaboradores:
Diretores de
Turma
Participantes:
Alunos 7º, 8º e
9º anos
Coord. da
atividade:
José Duarte
Marco Floro
Telmo
Assunção
Colaboradores:
Diretores de
Turma
Participantes:
Alunos 7º, 8º e
9º anos

Material; Diverso
1º e 2º -Consolidar
os
Local da realização: períodos
conhecimentos e
Escola
Básica
as
competências
João Cónim
adquiridas nas aulas
Orçamento
sobre
a
Expansão
Portuguesa.

Metas propostas:
Participação de 90% dos
alunos

Indicadores de Medida:
- Qualidade dos trabalhos
em exposição.
aterial:
2 e 3º A presente edição dos XIV
- Baralhos de cartas Período
Campeonatos Escolares Campeonato Supertmatik de
do supertmatik;
SUPERTMATIK
as HGP, História e Geografia
- Fotocópias
das
escolas poderão optar
grelhas
das
por dois modelos de
classificações
por
seleção de finalistas:
- Resultados obtidos pelos
turma.
Opção A – Usando a
alunos
Local da realização:
APP SUPERTMATIK
Sala de aula
ONLINE
Orçamento:
- 54 euros para
Etapa 3: GRANDE FINAL
inscrição dos alunos
(entre 2 e 16 maio
na Grande Final
2022)
Online;
- 50 euros em
prémios para os
alunos que fiquem
eventualmente nos
10 primeiros lugares
da grande final
nacional online.
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Entrevistas a familiares /
amigos que vivenciaram o
período do Estado Novo e 25
de abril ou Guerra Colonial e
apresentação das mesmas.

Coord. da
atividade:
Helder Correia
Alda Rolim
Cristina Correia
Colaboradores:
Familiares dos
alunos de 6ºano
e 9º ano
Participantes:
Alunos
Coord. da
atividade:

Visita de Estudo ao PalácioCristina Correia
Convento de Mafra

Árvore
Humanos

dos

Direitos Coord. da
atividade:
Alda Rolim
Cristina Correia
Henrique Silva

Alunos do 6º
ano da escola
Professor
João Cónim

Material: caderno,
folhas A4, máquina
fotográfica / filmar
caneta

Local da realização:
Vários (de acordo
Alunos do 6º com o entrevistado)
A da escola do
Parchal
Orçamento:

Alunos do 6º Material: folhas A4,
A da escola do Guião de trabalho,
Parchal
máquina fotográfica
/ filmar
caneta
Local da realização:
Mafra
Orçamento: a
definir
Alunos do 6º Material: folhas A4,
ano
canetas ou lápis de
cor, papel de
cenário,
Local da realização:
Escolas Parchal e
de Estômbar
Orçamento:
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2º /3º
Períodos

Data:
março
maio

- Aprofundar os
conhecimentos sobre o
25 de Abril;

/

2º Período

dezembro

Metas propostas:
Participação de 90% dos
alunos

Indicadores de Medida:
- Qualidade dos trabalhos
apresentados.
-Motivação / envolvimento
dos alunos.

Fomentar o interesse
pela aprendizagem da
História;
- reforçar a componente
lúdica no processo
ensino-aprendizagem;
- promover o convívio
entre alunos e
professores
Aprofundar o
conhecimento sobre os
conteúdos visados.
Desenvolver a
capacidade de
expressão, o espírito
crítico e o trabalho de
grupo.
Promover a
interdisciplinaridade.
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Metas propostas:
Participação de 90% dos
alunos
Indicadores de Medida:
- Qualidade dos trabalhos
em exposição.

Metas propostas:
Participação de 90% dos
alunos
Indicadores de Medida:
- Qualidade dos trabalhos
em exposição.

DEPARTAMENTO DE ARTES E TECNOLOGIAS
EIXO 2: GESTÃO CURRICULAR

ÁREA DE INTERVENÇÃO: SUCESSO ESCOLAR NA AVALIAÇÃO INTERNA/EXTERNA

ATIVIDADE
RESPONSÁVEIS
(BREVE
DESCRIÇÃO)
Exposições Coord. da atividade:
Temporárias
EV 3ºciclo
EV e ET 2ºciclo

Semana
Internet
segura.

da

PÚBLICO-ALVO

Comunidade
escolar

RECURSOS (MATERIAIS E
FINANCEIROS)
Material:

Colaboradores:

Local da realização:
Escola do Parchal e Estômbar

Participantes:

Orçamento:

Coord. da atividade:
Docentes de TIC

Comunidade
escolar

Material:
Material informático;
internet;

CALENDARIZAÇÃO

OBJETIVOS

AVALIAÇÃO

Ao Longo do
ano letivo

-Animar a comunidade
educativa com atividades
que
suscitem
a
integração da escola com
o meio;
-Criar
uma
escola
agradável
e
com
qualidade de vida;
-Proporcionar o convívio
entre
alunos,
professores, funcionários
e pais/E.E.

2º Período

-Reflexão sobre questões
problemáticas ligadas à
utilização da internet;
-Atividades lúdicas sobre
o tema no portal
da Seguranet;
- Criação de artefactos
digitais
sobre
os seguintes temas:

Metas
propostas:
-Realização
mínima de uma
exposição
por
período.
Indicadores de
Medida:
-Registo
fotográfico
da
atividade,
na
página Facebook
do Agrupamento
-Nº
de
participantes
Metas
propostas:
Participação de
pelo menos 300
pessoas
Indicadores de
Medida:
- Nº de
participantes;

Colaboradores:
Local da realização:
Escola do Parchal e Estômbar
Participantes:
Orçamento: Sem custos
Alunos
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PARCEIROS
ENVOLVIDOS

Informação
desinformação?
Discurso de ódio
Sexting
Palavras-Passe
Compras Online

- Dia
da
alimentação:
- Desenho de
observação de
frutos
e
legumes,
utilizando
diferentes
materiais
riscadores

Coord. da atividade:
Docentes de E.V.,
E.T. (2º Ciclo)

Alunos

Colaboradores:

Participantes: alunos
do 2º ciclo

Material:
Cadernos; cartolinas;
Papel de desenho A4;
Lápis de grafite;
Sépia;
Pastel de óleo;
Lápis de cor;

- Participação,
empenho e
interesse dos
alunos;
- Divulgação dos
trabalhos num
mural (Paddlet) e
na página do
agrupamento.
-Promover hábitos de Metas
alimentação saudável.
propostas:
Participação de
pelo menos 11
turmas

1º Período

ou

Local da realização:
Escola do Parchal e Estômbar
Orçamento:

Material:
Fotografias/vídeos/computador

Coord. da atividade:
EV 3ºciclo
- Exposições
Online

Colaboradores:
Participantes:

Comunidade
escolar

Local da realização:
Facebook da escola

Desenvolver o gosto pela
arte.
Ao Longo do
Ano

Consolidar
aprendizagens efetuadas
nas disciplinas de
Educação Visual.

Orçamento:
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Indicadores de
Medida:
- Nº de
participantes;
- Interesse;
-Avaliação dos
resultados dos
trabalhos;
Metas
propostas:
-Realização de
uma / ou mais
exposições por
cada ano escolar
do 3º ciclo.

Valorizar o trabalho dos
alunos na disciplina.
Divulgar trabalhos
realizados pelos alunos
na disciplina.
Promover a disciplina de
Educação Visual.

Conferência –
Tradição Oral

Coord. da atividade:
Docentes de
Educação Visual 3º
Ciclo (Rio Arade e
João Cónim)

Alunos do 9º
ano

Material:
Computador, plataforma
Microsoft Teams

2º Período

-Estimular o gosto dos
alunos pela cultura
local.

Local da realização:
On-line

-Enriquecer o
conhecimento dos
alunos sobre a tradição
oral local.

Colaboradores:
Formadora
convidada
Participantes:
Alunos do 9º ano das
escolas Rio Arade e
João Cónim
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Indicadores de
Medida:
-Divulgação de
trabalhos na
página do
Facebook do
Agrupamento;
- Nº de
participantes;
- Interesse e
participação na
atividade.
Metas
propostas:
Participação das
turmas de 9º ano
Indicadores de
Medida:
Nº de
participantes;
Participação,
interesse e
empenho dos
alunos

DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS FÍSICAS E NATURAIS
EIXO 2: GESTÃO CURRICULAR

ÁREA DE INTERVENÇÃO: SUCESSO ESCOLAR NA AVALIAÇÃO INTERNA/EXTERNA

ATIVIDADE
(BREVE DESCRIÇÃO)

RESPONSÁVEIS

Comemoração do Dia
da Alimentação
- Exposição de cartazes

Coord. da
atividade:

e/ou
individuais

folhetos
sobre

a

alimentação.

Planetário Móvel vai à
escola

Colaboradores:

PÚBLICO-ALVO

RECURSOS

Comunidade

(MATERIAIS E
FINANCEIROS)
Material:
Computador,
fotocópias,
cartolinas,
material de
escrito, etc.

escolar.

Participantes:
Professores e
alunos de
Ciências
Naturais do 6.ºe
9º ano do
Agrupamento.
Coord. da
atividade:
Susana Varela

Alunos
ano

7º Planetário
Móvel

Colaboradores:
Prof. de FQ a
lecionar 7º anos

CALEND

OBJETIVOS

16 de
Sensibilização para a
outubro
importância de uma
Dia
da alimentação saudável e
equilibrada em prol da
Alimentaçã
saúde.
o

1º Período

realizados.
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PARCEIROS
ENVOLVIDOS

Metas propostas:
Sensibilização para a
importância de uma
alimentação saudável e
equilibrada em prol da
saúde.
Indicadores de Medida:
Interesse e empenho dos
alunos.
Avaliação dos trabalhos
realizados.

Explorar a posição dos
Metas propostas:
astros no céu e seus
movimentos ao longo do
Indicadores de Medida:
tempo (de diário a anual)
Interesse e empenho dos
e
observação
de
alunos.
constelações
Avaliação dos trabalhos

Participantes:
Susana Varela
Susana Ramos
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AVALIAÇÃO

Planetário Monito
r
da
empresa/ C.C.Viv
a
contratado

Newton Gostava de Coord.
da Alunos
Ler! No espaço
atividade:
ano
“3,2,1,…lançar sonda Susana Varela –
JC
na biblioteca”
Susana Ramos RA
Colaboradores:
Prof. de CN/FQ a
lecionar 7º anos
Participantes:
Susana Varela
Susana Ramos
Holografia (e outras
atividades
relacionadas com a
luz)
Serviços de Educação
do Zoomarine,
no
sentido de promoverem
a atividade EDUCar Educação
em
Movimento
do
Zoomarine,
Associação
Ambiental “A Rocha”
1-Os habitats da Ria de
Alvor

Coord. da
atividade: As
docentes de
Físico-química
de 8º ano
Colaboradores:
Participantes:
Coord. da
atividade:
Colaboradores:
Participantes:

Coord. da
atividade:
Professores de
CN e FQ

7º

Professoras
bibliotecárias
Kits educativos
1 ovo por
grupos
Balões

Alunos do 8º Computador e
projetor. Sessão
ano
nas
escolas
Professor
João Cónim e Rio
Arade.

1º Período

Promover o gosto pela
leitura
Promover
a
cultura
científica e tecnológica
Possibilitar momentos de
experimentação
Promover a colaboração
entre entidades de ensino
não-formal das ciências e
entidades de ensino
informal

Escolar

Indicadores de Medida:
Interesse e empenho dos
alunos.
Avaliação dos trabalhos
realizados.

Sensibilização,
Metas propostas:
Centro de Ciência
esclarecimento, formação
Viva de Lagos
individual dos alunos Indicadores de Medida:
sobre a produção e Interesse e empenho dos
alunos.
criação de hologramas 3D,
Avaliação dos trabalhos
visível à luz branca
realizados.
Alunos de 7º Computador e
2º/3º
Despertar a curiosidade
Metas propostas:
Zoomarine
Período
científica
Obter uma maior
e 8º e 9º anos projetor. Sessão
Sensibilizar os alunos para motivação por parte dos
nas escolas.
alunos para o estudo das
problemas ambientais
questões ambientais.
Indicadores de
Medida: Participação e
interesse dos alunos.
Alunos
de
Material:
2º e 3º Estimular os alunos pelo
Metas propostas:
Associação
comboio
gosto das ciências
Obter
uma
maior
Ambiental “A
CN de
5º
Período
Despertar a curiosidade
Rocha”
motivação por parte dos
científica

Plano Anual de Atividades 2021 / 2022

2º ou 3º
Período

Biblioteca
Metas propostas:
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2-Microplásticos e
lixo no Mar

o

LABORATÓRIO ABERTOS

ano e FQ./CN
Colaboradores

COORD. DA
ATIVIDADE:
PROFESSORES DO
DEPARTAMENTO
COLABORADORES:
Docentes
titulares das
turmas de 4º
ano

Palestras nas escolas
pela Equipa da UALG

COORD. DA
ATIVIDADE: ROSÁR
IO FIGUEIREDO
COLABORADORES:
Docentes do
Departamento
PARTICIPANTES:

de 8º ano

Alunos do 3º
ciclo e alunos
de 4º ano e
do

pré-

escolar do
Agrupamento

Alunos do 3º
ciclo

Local da
realização:
Escolas e/ou
Mexilhoeira
Grande
Orçamento:
Material:
3º PERÍODO
Material de
laboratório;
produtos do dia
a dia: álcool,
vinagre, lixívia,
cola, etc.
Autocarro
da CML
Local
da
realização: Labor
atórios
de
Química
das
escolas Rio Arade
e Professor João
Cónim
Orçamento:
50 €
Material: compu 3º PERÍODO
tador, projetor
Local da
realização: Sala
de aula
das escolas Rio
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Sensibilizar os alunos para alunos para o estudo das
problemas ambientais
ciências.
Indicadores
de
Medida: Participação e
interesse dos alunos.
Despertar a curiosidade
científica através de
experiências educativas
diferenciadas

Metas propostas:
Promover a articulação
entre alunos de 1ºciclo
(4º ano), jardim de
infância e 3º ciclo.
Indicadores
de

C.M.LAGOA COM O
TRANSPORTE

Medida: Questionário de
satisfação.

Estreitar relações entre o
ensino superior e os
ensinos básicos e
secundários.
proporcionar a alunos e
professores das escolas
básicas um conhecimento
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Metas propostas:
Obter uma maior
motivação por parte dos
alunos para o estudo das
ciências.

EQUIPA DA UALG

Visitas de estudo
ao Centro de Ciência
Viva de Lagos

Coord. da
atividade:
docentes de FQ

Alunos
de 8ºano

Arade e
João Cónim
Orçamento:

aprofundado em áreas
científicas diversificadas

Material: materi
al de laboratório
de Física, como
lentes, espelhos,
leds.

Despertar a curiosidade
científica através de
experiências educativas
diferenciadas.
Estimular os alunos pelo
gosto das ciências
-Despertar a curiosidade
científica através de
experiências educativas
diferenciadas, tendo em
vista os fenómenos
óticos.
-Realizar uma oficina
experimental

Colaboradores:

Coord. da
atividade:
Susana Varela
Laboratório
Itinerante

Projeto “Devolver à
Terra”,
sobre
compostagem,
promovido pela Zero -

Colaboradores:
Professores do
Departamento
que lecionam o
7º ano
PARTICIPANTES:
Rosário
Figueiredo
e
Cristina Jesus

Local da
realização:
Lagos
Orçamento: bilhet
e de comboio +
entrada
no C.C.Viva +
oficina de ciência
10€ por aluno
Alunos
do
Material:
Ao longo
Materiais de
pré-escolar e
do ano
laboratório
1ºciclo

Realização de atividades
experimentais de acordo
com os conteúdos
lecionados no 1º ciclo.

Local da
realização:
Salas das turmas
de 1º ciclo
Alunos
do 8º e
alunos
interessados

Local para
colocar
os compostores
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Sensibilizar os alunos do
1º Ciclo (1º, 2º e 3º anos)
para a ciência.

-Sensibilizar
longo para
ambientais
do ano
Ao

57

os alunos
problemas

Indicadores de
Medida: Participação e
interesse dos alunos.
Metas propostas:
Obter uma maior
motivação por parte dos
alunos para o estudo das
ciências.
Indicadores de
Medida: Participação e
interesse dos alunos.

Metas propostas:
Motivar os alunos de 1º
ciclo para o estudo das
Ciências.
Indicadores
de Medida: Participação,
interesse e empenho dos
alunos; opinião registada
por parte dos alunos de
1º ciclo.
Metas propostas:
Obter uma maior
motivação por parte dos

CC VIVA DE LAGOS

Zero - Associação
Sistema
Terrestre

Associação
Terrestre

Sistema

na temática,
na
E.B.Professor
João Cónim

Galeria das Ciências
Exposição
nas
bibliotecas e nos átrios
das
escolas sobre
curiosidades científicas
(biografias de cientistas,
fenómenos
físicos,
químicos, geológicos,
biológicos,
noticias,
entre outros...)

Todos os
docentes do
Departamento

Alunos de
Ciências
Naturais
e FísicoQuímica do
Agrupamento

3 compostores
Sacos Silvex para
recolha dos
resíduos
Resíduos
compostáveis do
refeitório
escolar
Material: Placar
ds na biblioteca e
nos átrios das
escolas
Local da
realização: Átrio
das escolas
básicas Rio Arade
e Prof.
João Cónim
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Ao longo
do ano

-Promoção da
Compostagem em meio
escolar
-Incentivar boas-práticas
ecológicas
-Reduzir e aproveitar os
desperdícios em meio
escolar
Conhecer e compreender
os
fenómenos
físicos/naturais e
os
contributos dos cientistas
no progresso da ciência
Estimular os alunos pelo
gosto das ciências
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alunos para o estudo das
questões ambientais.
Indicadores de
Medida: Participação e
interesse dos alunos.

Metas propostas:
Obter uma maior
motivação por parte dos
alunos para o estudo das
questões ambientais.
Indicadores de
Medida: Participação e
interesse dos alunos.

Sustentável

DEPARTAMENTO EDUCAÇÃO FÍSICA / DESPORTO ESCOLAR
EIXO 2: GESTÃO CURRICULAR
ATIVIDADE

Corta-Mato
Regional

Festa do
Atletismo
Regional

ÁREA DE INTERVENÇÃO: PRÁTICAS PEDAGÓGICAS

RESPONSÁVEIS
Coord. da atividade:
Coordenação
Regional do
Desporto Escolar
Colaboradores: Prof.
Educação Física
Participantes:
Coord. da atividade:
Coordenação
Regional do desporto
Escolar
Colaboradores:
Grupo de Educação
Física

PÚBLICOALVO

RECURSOS

CALENDÁRIO

OBJETIVOS

Material:
Alunos
apurados do
3º,4º anosº,
2.º e 3.º
ciclos

2º Período
Local da realização:
A definir
Orçamento: 1000
euros

Data:
A definir
(4ªF)

Fomentar
a
formação
desportiva, tanto na vertente
prática como organizativa.
Fomentar o intercâmbio entre
escolas.

2.º Período
Local da realização:
Estádio da Bela Vista
Orçamento:
250€

Data:
A definir

Fomentar a formação
desportiva, tanto na vertente
prática como organizativa.
Fomentar o intercâmbio entre
escolas.

Participantes:
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Metas
propostas:
Indicadores de
Medida:
N.º de alunos
envolvidos

PARCEIROS ENVOLVIDOS

Coordenação
Regional do
Desporto Escolar

Metas
propostas:

Material:
Alunos
apurados do
2.º e 3.º
ciclos

AVALIAÇÃO
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Indicadores de
Medida:
N.º de alunos
envolvidos

Coordenação
Regional do
Desporto Escolar

- Atividade “GiraVolei”
- Duatlo Jovem
Coord. da atividade:
Coordenador do DE
Dia Europeu do
Desporto
Escolar

Colaboradores:
Departamento de
Educação Física

Material:
Material logístico
(apito e cones
Alunos do
sinalizadores, Postes,
3º, 4º, 5º, 6º redes, bolas e te 7º anos
shirts); Bicicletas.
Local da realização:
Pavilhão da João
Coním e Rio Arade e
EB1 – Parchal.

Participantes:

1º Período

Data:
24 de
setembro (6.ª
feira)

Orçamento:
0€

Taça DE
Regional

Coord. da atividade:
Coordenação
Regional do desporto
Escolar
Colaboradores: Prof.
Educação Física
Participantes:

Material:

Alunos 7º
ano

Local da realização:
A designar
Orçamento:
700 €
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Data:
A definir
Local:
A designar

Proporcionar
aos
alunos
experiências que favoreçam o
seu desenvolvimento sócio
afetivo;
- Criar hábitos de vida saudáveis;
- Desenvolver nos alunos
atitudes
positivas,
de
solidariedade,
de
respeito
mútuo;
Estabelecer
regras
de
convivência que contribuam
para a sua educação cívica como
cidadãos
responsáveis
e
intervenientes;
- Comemorar o dia Europeu do
DE

- Criar hábitos de vida saudáveis;
- Desenvolver nos alunos
atitudes
positivas,
de
solidariedade,
de
respeito
mútuo;
- Estabelecer regras de
convivência que contribuam
para a sua educação cívica
como cidadãos responsáveis e
intervenientes.
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Metas
propostas:
Envolver a
comunidade
escolar

Indicadores de
Medida:
N.º de alunos
envolvidos e
grau de
satisfação

Metas
propostas:
Manter a
classificação do
ano letivo
anterior
Indicadores de
Medida:
Melhorar a
classificação a
nível nacional

Coordenação
Regional do
Desporto Escolar

2º Período
Coord. da atividade:
Coordenador do DE
Torneio Gira
Volei

Colaboradores:
Departamento de
Educação Física

Alunos 2º e
3º ciclo

Material:
Material logístico
(apito e cones
sinalizadores, Postes,
redes, bolas e tshirts);

Data: 27de
abril 4ªf
Local: Pavilhão
das escolas Rio
Arade e João
Cónim

- Criar hábitos de vida
saudáveis;
- Desenvolver nos alunos
atitudes positivas, de
solidariedade, de respeito
mútuo;
- Estabelecer regras de
convivência que contribuam
para a sua educação cívica
como cidadãos responsáveis e
intervenientes.

Metas
propostas:
Envolver o
máximo de
alunos possível
Indicadores de
Medida:
N.º de alunos
envolvidos

Associação de
Voleibol do Algarve e
Alentejo

DEPARTAMENTO EDUCAÇÃO ESPECIAL
ÁREA DE INTERVENÇÃO: SUCESSO ESCOLAR/PRÁTICAS PEDAGÓGICAS

EIXO 2: GESTÃO CURRICULAR
Atividade
(breve Descrição)
Projeto de Reeducação
Pedagógica
Dificuldades
de
Aprendizagem
Específicas
Semanalmente,
em
pequenos grupos, os
alunos com um quadro de
Dificuldades
de
Aprendizagem Específicas
(Dislexia; Disortografia;
Disgrafia e Discalculia)
irão realizar atividades

Responsáveis
Coord. da
atividade:
Docentes de
Educação
Especial
Colaboradores:
Professores das
diferentes
disciplinas
Participantes:
Alunos

Público-Alvo
- Alunos

Recursos
(materiais e
financeiros)
Recursos
materiais
- Livros
- Fichas
- Canetas
- Lápis
- Cores
- Outros
materiais
específicos
(calculadora,
computador,
etc)
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Calendário

Ao longo
do ano
letivo

Objetivos Específicos

Avaliação

- Melhorar o sucesso
educativo;
- Melhorar a qualidade do
sucesso escolar dos alunos;
- Interagir socialmente com os
outros;
- Adaptar as suas atitudes em
função das reações dos seus
pares e adultos;
- Partilhar tarefas, numa base
de intercâmbio mútuo;

Metas propostas:
- Realização das atividades
propostas.
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Indicadores de Medida:
- Participação e empenho
demonstrado pelos alunos
na
realização
das
atividades;
- Registos de assiduidade;
- Relatório Final de
Avaliação do Projeto.

Parceiros
Envolvidos

específicas promotoras
da reeducação da leitura,
da escrita e do cálculo, no
CAA.

Local da
realização:
Centro de Apoio
à Aprendizagem
Orçamento:
100 euros

- Manter os compromissos
que assumir e responsabilizarse pelos mesmos;
- Desenvolver atividades que
promovam o aumento de
competências nas áreas em
que os alunos apresentam
maiores dificuldades;
- Desenvolver competências
associadas aos processos
envolvidos na aprendizagem,
aquisição e processamento da
leitura e da escrita;
- Desenvolver competências
associadas aos processos da
linguagem, atenção, memória
auditiva,
lateralidade
e
orientação;
- Desenvolver a autoestima e o
autoconceito;
- Desenvolver o cálculo
mental;
- Desenvolver o raciocínio
lógico/abstrato;
- Desenvolver a capacidade
de
resolver
situações
problemáticas.
Na Leitura
– Aumentar o conhecimento
das
irregularidades
nas
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Projeto Jardim dos
Aromas

Coord. da
atividade:
Docentes de
Criação de um espaço Educação
pedagógico onde os Especial
alunos incrementam o
gosto pela natureza e Colaboradores:
aprendem os vários Professores da
processos de crescimento disciplina de
das plantas. Neste espaço Ciências Naturais
será
plantado
uma e outros;
variedade de produtos Auxiliares de
aromáticos e hortícolas Ação Educativa

- Alunos
Recursos
materiais
- Plantas
diversas
Terra/substrato
- Ferramentas
de cultivo
- Sementes
- Computador
- Material
reciclado
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Ao longo
do ano
letivo

correspondências
grafofonéticas;
- Aumentar a velocidade
leitora;
- Melhorar a qualidade da
leitura, no que respeita à
entoação e expressividade;
- Melhorar a compreensão da
leitura.
Na escrita
- Aumentar o conhecimento
das
correspondências
fonema-grafema
e
suas
irregularidades;
- Melhorar a correção
ortográfica nas tarefas de
cópia, escrita espontânea e de
ditado,
diminuindo
a
ocorrência dos erros.
- Melhorar o sucesso
educativo;
- Melhorar a qualidade do
sucesso escolar dos alunos;
- Interagir socialmente com os
outros;
- Adaptar as suas atitudes em
função das reações dos seus
pares e adultos;
- Partilhar tarefas, numa base
de intercâmbio mútuo;
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Metas propostas:
- Realização das atividades
propostas.
Indicadores de Medida:
- Participação e empenho
demonstrado pelos alunos
na
realização
das
atividades;
- Registos/atividades
alusivos ao tema.

que ficarão ao cuidado
dos alunos.
Construção de vasos,
usando garrafões ou
outros
materiais
recicláveis.

diversificado
(garrafas,
garrafões…)
- Material de
decoração
(tesoura, tintas,
pincel…)

Participantes:
Professores de
Educação
Especial;
Professores da
disciplina de
Ciências Naturais
e outros;
Auxiliares de
Ação Educativa;
Alunos.

Local da
realização:
Espaço exterior
da escola.
Orçamento:
100 euros

Projeto “Mãos na Arte”
Este Projeto, promovido
pela Câmara Municipal de
Lagoa, visa desenvolver
competências pessoais,
sociais e pedagógicas
através da Arte em
crianças da Educação PréEscolar e do Primeiro
Ciclo do Ensino Básico
que
apresentam
necessidades específicas.

Coord. da
atividade:
- Técnico/artista
plástico
- CML
Colaboradores:
- Técnica de
psicologia afeta
ao Serviço de
Educação;

- Alunos com
necessidades
específicas
do 1º C.E.B. e
Educação
Pré-Escolar

Local da
realização:
Escola de Artes
Mestre
Fernando
Rodrigues, em
Lagoa.
Recursos
materiais:
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Ao longo
do ano
letivo

- Manter os compromissos
que assumir e responsabilizarse pelos mesmos;
- Compreender a necessidade
de cuidar das plantas para a
sua sobrevivência;
- Identificar diferentes ervas
aromáticas e hortícolas;
- Reconhecer a possibilidade
de utilização de materiais
reciclados para o cultivo de
ervas aromáticas e hortícolas;
- Compreender a importância
da
reciclagem
para
a
preservação
do
meio
ambiente;
- Colaborar no Programa EcoEscolas.
- Colaborar na Horta-Bio com
os alunos do 8º ano.
- Promover a Escola como
espaço de cultura, de
aquisição e desenvolvimento
de competências científicas,
pedagógicas, de consciência
social e de cidadania;
- Contribuir para a promoção
de uma escola democrática e
inclusiva;
- Melhorar o sucesso
educativo;
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Metas propostas:
-Realização das atividades
propostas.

Indicadores de Medida:
- Participação e empenho
demonstrado pelos alunos
na
realização
das
atividades;
- Registo fotográfico.

O Projeto desenvolve-se
na Escola de Artes Mestre
Fernando Rodrigues, em
Lagoa. As atividades são
dinamizadas por um
técnico/artista plástico e
contam também com a
presença de uma técnica
de psicologia afeta ao
Serviço de Educação. O
transporte dos alunos
para frequência destas
atividades é assegurado
pelo Município.
De acordo com os
objetivos definidos e
trabalho a desenvolver
nas oficinas/sessões, e
tendo em conta a
situação atual, provocada
pela Covid-19, os alunos
de cada uma das escolas
deslocar-se-ão à Escola
de Artes, em grupos (seis
a oito alunos).
Os
alunos
são
acompanhados por uma
docente de Educação
Especial (e por uma
auxiliar de ação educativa
sempre que necessário).

- Docentes de
Educação
Especial
que
lecionam no 1º
C.E.B. e Educação
Pré-Escolar;
- Auxiliares de
ação educativa.

Todos
os
disponibilizados
pelo
técnico/artista
plástico

Orçamento:
Participantes:
- Alunos
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- Melhorar a qualidade do
sucesso escolar dos alunos;
- Desenvolver competências
pessoais,
sociais
e
pedagógicas através da Arte;
- Desenvolver a motricidade
fina;
- Desenvolver a criatividade, a
imaginação, o sentido estético
e o espírito crítico;
Promover
o
desenvolvimento
da
autoestima e do autoconceito.
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PSICÓLOGA E EDUCADORA SOCIAL
EIXO: GESTÃO CURRICULAR
ATIVIDADE
(BREVE DESCRIÇÃO)

ÁREA DE INTERVENÇÃO: PRÁTICAS PEDAGÓGICAS

RESPONSÁVEIS

Educadora
Social Filipa Alunos 3º ciclo
Ferreira;

Mediação

RECURSOS (MATERIAIS

PÚBLICO-ALVO

E FINANCEIROS)

Máquina de filmar,
máquina
fotográfica,
material
de
desgaste

CALEND
2º Período

OBJETIVOS

AVALIAÇÃO

PARCEIROS
ENVOLVIDOS

Indicadores | Metas
Rede BE
Promover a inovação nos
Participação
no
processos
de
concurso MEDIAÇAO
aprendizagem;

BIBLIOTECAS ESCOLARES
EIXO: GESTÃO CURRICULAR
ATIVIDADE
(BREVE DESCRIÇÃO)

Ler com amigos é
divertido

Workshop
Teams

ÁREA DE INTERVENÇÃO: SUCESSO ESCOLAR

RESPONSÁVEIS

PB e prof. De TP

PÚBLICO-ALVO

Alunos 2º
ciclo

RECURSOS (MATERIAIS E
FINANCEIROS)

100€

Coord. da atividade: Alunos do 5º Material:
Professoras
ano
PC, projetor, internet
bibliotecárias
Local da realização:
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CALEND

OBJETIVOS

AVALIAÇÃO

PARCEIROS
ENVOLVIDOS

Ao longo
do ano
letivo

Setembro
e outubro

Desenvolver
competências
leitoras;
Desenvolver a cooperação em
situações
de
comunicação;
desenvolver o gosto pela leitura
em voz alta.
Dar a conhecer o funcionamento
básico da plataforma Teams
(entrar no teams, entregar
tarefas,
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Avaliação na
disciplina de tempo
de projeto

Metas propostas:
Formar todos os
alunos

Colaboradores:
Prof. da Turma

Salas de aula

editar pdfs, ver avaliações, usar Indicadores
o one drive para entregar docs)
Medida:

de

Orçamento:
Nº de turmas que
fizeram
a
formação
"Escrever é cool" PBs
(Lançamento no
MIBE)
Ler 5 dias+
Equipa da Biblioteca
5minutos
(semana da
Leitura)

Formação
utilizadores

de

alunos 2º e 3º Material: fotocópias / posts
ciclos
Orçamento: 5€

Ao longo do Motivar para a escrita;
ano letivo
Desenvolver a criatividade

Comunidade
educativa

Semana da
leitura março

Envolver alunos e professores na
comemoração da semana/ mês
da leitura

Nº de turmas
/professores que
realizaram

Nº de turmas que
realizaram
a
atividade

Setembro

Dar a conhecer os recursos e os
serviços disponíveis assim como
as normas de utilização da BE a
todos os alunos

Novembro
e
dezembro

Desenvolver as competências de
pesquisa com o motor de
pesquisa Google Chrome

Nº de turmas que
realizaram a
atividade

Promover o uso correto das
novas tecnologias, comemorar o
MIBE (Mês Internacional das BE)

Nº de
participações

Material:
PC, projetor, internet
Local da realização:
Salas de aula
Orçamento:
Material:
PC, projetor, internet

Alunos 2º e 3º
Local da realização:
ciclo
Salas de aula

PB

Orçamento: 30€
Como pesquisar
na net

Descobre a
mensagem
(MIBE)

PB
e
Alunos
Prof. Helder (7ºanos)
ano

7º

guião
Material:
QRcodes para leitura pelos
alunos

Leonor Ramos e Elisa

Alunos 2º e 3º
ciclo
Local da realização:
Salas de aula

outubro

Orçamento: 5€
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Dia 25 de out.
DIBE - A BE é… Manuela/
Frases sobre a Elisa/ Alda
biblioteca.

Leonor/ alunos 2º e
3º ciclos

25
de
Comemorar o MIBE
outubro

Material:
Blogue
Comentar
publicações no
Blogue da BE

PB

Alunos do 6º Local da realização:
ano
Bibliotecas escolares/ Sala de
aula
Orçamento: …€

novembro
2021
e
janeiro
2022

Material:
fotocópias / posts
Caça ao livro
Manuela/
Leonor/ Alunos 2º e 3º
Local da realização:
novembro
Elisa/ Alda
ciclo
Sala de aula/casa
Orçamento: 10€
Material:
Planificações (com links para
Sessões
de
os vídeos e para as fichas de
trabalho sobre a Professores
fevereiro e
Alunos do 7º trabalho)
literacia
dos Bibliotecários e DT
março
Local da realização:
media P/M
Sala de aula/casa
Orçamento: …€
Planificações (com links para
Sessões "Newton Susana
Varela
os vídeos e para as fichas de
alunos do 2º
fevereiro
gostava de Ler"
e Professores
trabalho)
e 3º ciclo
e março
P/M
Bibliotecários

Plano Anual de Atividades 2021 / 2022

Promover a leitura em suporte
digital;
Recuperar aprendizagens.

Metas propostas:
Aumentar o nº de
atividades de
articulação com
recurso às
tecnologias
Indicadores de
Medida:
Nº de sessões
realizadas

Sensibilizar os alunos para o uso
correto da BE; Comemorar o
MIBE
Familiarizar-se com o conceito
de media/ Identificar media
presentes no dia-a-dia. Interagir
com diferentes ambientes
mediático de forma informada

Promover simultaneamente a
leitura e a ciência; Motivar o
aluno para a procura de novos
saberes na sua BE; Incentivar o
aprofundamento de conceitos

68

Nº de
participações
nº de docentes
envolvidos; nº
de docs produzidos

científicos que constam dos
programas curriculares
Divulgação
de
livros digitais e Helder e
Henrique
audiolivros
de (preparar post para
acesso livre
colocação no Blogue)

Material:
tablet, internet, cartazes,
blogue)
Comunidade
educativa

Comunidade
educativa

Promover a leitura em suporte
digital

Local da realização:
Sala de aula/casa
Orçamento: 10€
Material:
fundo documental

Divulgação
de
novas aquisições
PB e funcionária

Ao longo
do ano

Ao longo
do ano

Local da realização:
Biblioteca

Promover o livro e a leitura

Nº de divulgações
realizadas / nº de
recursos
adquiridos

Nº de divulgações
realizadas / nº de
recursos
adquiridos

Orçamento: 150€
Material:
Fundo documental
Montra de livros

Faça lá um
poema…(concurs
o nacional)

PBs e funcionária

Comunidade
educativa

Local da realização:
Biblioteca

Ao longo
do ano

Promover o livro, a leitura e os
escritores

Nº de montras
realizadas

Orçamento: 10€
Material:
PC e Internet
PB e professores de
português/titulares
de turma

Alunos 2º 3º
ciclos

Local da realização:
Sala de aula/Casa

fevereiro

Incentivar o gosto pela leitura e
pela escrita de poesia

Orçamento: 10€
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nº de
participações

Criação
podcasts

de PB e professores de
português/titulares
de turma

Todos os
alunos

Material:
PC
portátil; Videos motivacionai
s
https://biteable.com/watch/
projeto-de-poesia-2587461

Criar canal no Castbox para
divulgação de podcasts
elaborados em articulação com o
departamento de Português

Nº de episódios;
Nº de
reproduções;
Nº de recursos
disponibilizados

Divulgar junto da comunidade as
atividades do PAA

nº de divulgações

janeiro

Local da realização:
Sala de aula/Casa
Orçamento: 500€
Material:
PC/Telemóvel/ tablets/ ferra
mentas digitais e Internet

Atualização
do
Site, Blogue, Face PB
book, …

Divulgação dos
resultados
obtidos na
avaliação da BE a
diferentes
destinatários

Comunidade
educativa

PB e equipa da BE

Participação no
Grupo
de
Trabalho da Rede
PB
de
Bibliotecas
Escolares
de
Lagoa

Comunidade
educativa

Local da realização:
Biblioteca
Orçamento: …€
Material:
PC/Telemóvel/ tablets/ ferra
menta digital e Internet
Local da realização:
Biblioteca
Orçamento: …€
Material:
PC/Telemóvel/ tablets/ ferra
menta digital e Internet
Local da realização:
Biblioteca
Orçamento: …€
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Ao longo
do ano

Utilizar e divulgar, junto dos
nº de divulgações
órgãos de administração e
gestão, os resultados da
setembro
avaliação como registo
/julho
justificativo da necessidade de
investimento na melhoria das
condições da biblioteca escolar.
Estabelecer
Nº de reuniões
parcerias inter e intra escolas/
Todos os bibliotecas com vista ao
meses
desenvolvimento cooperativo e à
circulação da coleção.
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Material:
PC/Telemóvel/ tablets/ ferra
menta digital e Internet
Avaliação da BE

Comunidade
educativa

PB e equipa

Local da realização:
Biblioteca

Novembro
e junho

Orçamento: 0€
Material:
PC/Telemóvel/ tablets/
Realização do
inventário

Biblioteca em
números

Atualização do
fundo
documental

Equipa da BE

Comunidade
educativa

Local da realização:
Biblioteca
Orçamento: 0€
Material:
Registos: entrada e
requisições

PB

PB

Comunidade
educativa

Comunidade
educativa

Local da realização:
Biblioteca
Orçamento: …0€
Material:
PC/Telemóvel/ tablets/ e
Internet
Local da realização:
Biblioteca

julho

Integrar o processo de avaliação
da biblioteca escolar nas práticas
de gestão corrente.

Preparar o desbaste da coleção;
verificar a existência dos
documentos

Final
de Divulgar junto da comunidade
cada
a estatística da BE
período

Reforçar as áreas com carências
identificadas
Anual (julh
o)

Orçamento: 500€
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Cumprimento dos
prazos

Cumprimento dos
prazos

Nº de divulgações

Preenchimento
das bases de
dados

Elaboração do
boletim mensal

Atualização do
fundo
documental

Preenchimento
das bases de
dados

Material:
PC/Telemóvel/ tablets/ e Inte
rnet
PB

Comunidade
educativa

Local da realização:
Biblioteca

Outubro
Junho
Julho

Orçamento: …0€
Material:
PC/Telemóvel/ tablets/ e
Internet
PB

Comunidade
educativa

Local da realização:
Biblioteca

Divulgar junto da comunidade as
atividades do PAA
Ao longo do
ano letivo

Orçamento: …0€
Material:
PC/Telemóvel/ tablets/ e
Internet
PB

Comunidade
educativa

Local da realização:
Biblioteca
Orçamento: 500€
Material:
PC/Telemóvel/ tablets/ e Inte
rnet

PB

Comunidade
educativa

Local da realização:
Biblioteca

Integrar o processo de avaliação
da biblioteca escolar nas práticas
de gestão corrente.

Reforçar as áreas com carências
identificadas
Anual (julh
o)

Outubro
Junho
Julho

Integrar o processo de avaliação
da biblioteca escolar nas práticas
de gestão corrente.

Orçamento: …0€
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Elaboração do
boletim mensal

Integração das
ações da BE nos
documentos
orientadores do
agrupamento (RI
e PE)
Atualizar o plano
de presença em
linha

Exposições
temáticas

Decoração do
Espaço da BE

Material:
PC/Telemóvel/ tablets/ e
Internet
Comunidade
educativa

PB

Comunidade
educativa

PB

PB

Comunidade
educativa

Manuela e Leonor
/Luis

comunidade
escolar

Manuela
Leonor/Luis

alunos 2º e
º3 ciclos

e

Local da realização:
Biblioteca
Orçamento: …0€
Material:
PC/Telemóvel/ tablets/ e
Internet
Local da realização:
Biblioteca
Orçamento: …0€
Material:
PC/Telemóvel/ tablets/ e
Internet
Local da realização:
Biblioteca
Orçamento: …0€
Material: Trabalhos
elaborados pelos alunos
Local da realização:
Biblioteca
Orçamento: 10€
Material:
Trabalhos elaborados pelos
alunos
Local da realização:
Biblioteca
Orçamento: 10€
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Divulgar junto da comunidade as
atividades do PAA
Ao longo do
ano letivo

Setembro
janeiro
junho

Setembro

Assegurar a integração da
biblioteca nos documentos
orientadores e reguladores da
vida na escola

Organizar a presença em
linha; Distribuir tarefas pela
equipa

Ao longo do Abrir a BE a eventos culturais
ano letivo

Festividade
s

Tornar o espaço apelativo para a
frequência da comunidade
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Nº de exposições
realizadas

Nº de decorações
realizadas

EIXO 2 – GESTÃO CURRICULAR
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INTERRUPÇÃO PRECOCE DO PERCURSO ESCOLAR
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DIREÇÃO
EIXO 2: GESTÃO CURRICULAR

ATIVIDADE
(BREVE DESCRIÇÃO)
EPIS – mediadores escolares

ÁREA DE INTERVENÇÃO: INTERRUPÇÃO PRECOCE DO PERCURSO ESCOLAR

RESPONSÁVEIS
Direção
Município
EPIS
Mediadora

PÚBLICO-ALVO
Alunos do 2º e
3º Ciclo

Reuniões de articulação com
a CPCJ, a Saúde Escolar, a
ELI, a autarquia e a DGesTE,
e o Centro de Recursos TIC
para a Educação Especial

Direção
Alunos em risco
Diretores de turma /
professores titulares de
turma
Equipa GPS
Equipa EMAEI
Equipa PES
Implementação do projeto Interlocutor
do Alunos em risco
Selo Protetor
Agrupamento
Equipa de promoção e
proteção
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RECURSOS (MATERIAIS E
FINANCEIROS)

CALEND

Sala
Material de desgaste

Durante o
ano letivo

Sala de GPS
Material de desgaste

durante o
ano letivo

Sala
Material de desgaste
Equipamento
informático

durante o
ano letivo
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OBJETIVOS

AVALIAÇÃO

Construir planos individuais
de
intervenção/
acompanhamento dos alunos
em situação de risco,
abrangidos pelo projeto
Prevenir o abandono escolar,
o absentismo e a indisciplina

Taxa
de
sucesso dos
alunos
identificados
Redução da
taxa
de
abandono e
de
indisciplina

PARCEIROS

CPCJ
Saúde
Escolar
Autarquia
ELI
DGesTE
CRTIC
Identificar e disseminar boas Relatório
CPCJ Lagoa
práticas de promoção dos trimestral de Escola
Direitos
execução do Segura
Humanos da Criança, numa Plano
ISS, I.P.
ótica
de
inovação
e Estratégico
Ministério
desenvolvimento de
de
Público
uma cultura colaborativa e Promoção e
preventiva;
Proteção dos
- Garantir um ambiente Direitos das
seguro, onde as crianças e Crianças e
jovens possam
Jovens;
Relatório
Anual
de

Ação Soft Skills
(Projeto 20)

Direção
ADR – Quinta de
S.Pedro
Tese

receber apoio e participar em
atividades essenciais ao seu
bom
desenvolvimento e bemestar

Execução do
Plano
Estratégico
de
Promoção e
Proteção dos
Direitos das
Crianças e
Jovens.

Ativação de competências
pessoais e sociais nos jovens,
estimulando a mudança
efetiva
das
dinâmicas
familiares.

Relatórios de
avaliação
intercalar e
avaliação
final

Alunos do 7ºano

Plano Anual de Atividades 2021 / 2022

Sala
Material informático

2ºperíodo
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EDUCAÇÃO FÍSICA / DESPORTO ESCOLAR
EIXO 2: GESTÃO CURRICULAR
ATIVIDADE
(BREVE DESCRIÇÃO)

ÁREA DE INTERVENÇÃO: INTERRUPÇÃO PRECOCE DO PERCURSO ESCOLAR

RESPONSÁVEIS

PÚBLICO-

RECURSOS

ALVO

(MATERIAIS E FINANCEIROS)

Coord. da
atividade:
Coordenador do
DE
Torneio InterAlunos do
Turmas de Andebol Colaboradores: 3.º ciclo
Professores com
AI-DE

Torneio InterTurmas de Mata
Piolho

Material:
Bolas, Coletes,
Cronómetro, Marcador e
Apito
Local da realização:
Pavilhão das EB 2,3

CALENDÁRIO

1.º Período

Data:
15 de
dezembro (4.ª
feira)

Participantes:

Orçamento:
0€

Coord. da
atividade:
Coordenador do
DE

Material:
Bolas, Coletes,
Cronómetro, Marcador e
Apito

1º Período

Alunos do
Colaboradores: 2.º ciclo
Professores com
AI-DE

Local da realização:
EB 2,3 Rio Arade e EB 2,3
Prof. João Cónim

Data:
13 de
dezembro (2.ª
feira)

Participantes:
Plano Anual de Atividades 2021 / 2022

OBJETIVOS
- Proporcionar aos alunos
experiências que favoreçam o
seu desenvolvimento sócio
afetivo;
- Criar hábitos de vida
saudáveis;
- Desenvolver nos alunos
atitudes
positivas,
de
solidariedade, de respeito
mútuo;
- Estabelecer regras de
convivência que contribuam
para a sua educação cívica
como cidadãos responsáveis e
intervenientes.
- Proporcionar aos alunos
experiências que favoreçam o
seu desenvolvimento sócio
afetivo;
- Criar hábitos de vida
saudáveis;
- Desenvolver nos alunos
atitudes
positivas,
de
solidariedade, de respeito
mútuo;
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AVALIAÇÃO

Metas
propostas:
80% das turmas
participem

Indicadores de
Medida:
N.º de turmas
envolvidas

Metas
propostas:
Participação de
13 turmas

Indicadores de
Medida:

PARCEIROS ENVOLVIDOS

Orçamento:
0€

Taça DE
Torneio
Turmas

Inter-

Coord. da
atividade:
Coordenador do
DE

Material:
Bolas, Coletes,
Cronómetro, Marcador e
Apito

Alunos do
Colaboradores: 7º ano
Professores com
AI-DE

Local da realização:
Pavilhão

Participantes:

Coord. da
atividade:
Coordenador do
DE
Taça DE Fase
Agrupamento

Turmas
vencedoras
de cada
Colaboradores:
escola dos
Professores com
7º anos
AI-DE
Participantes:

Orçamento:
0€

Material:
Bolas, Coletes,
Cronómetro, Marcador e
Apito
Local da realização:
Pavilhão da Escola Rio
Arade
Orçamento:
0€
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1.º e 2.º
Períodos

Data:
Durante o 1.º
período e 2. º
Período

2.º Período

Data:
22/04/2022
(6ªf)
????

- Estabelecer regras de
convivência que contribuam
para a sua educação cívica
como cidadãos responsáveis e
intervenientes.
- Proporcionar aos alunos
experiências que favoreçam o
seu desenvolvimento sócio
afetivo;
- Criar hábitos de vida
saudáveis;
- Desenvolver nos alunos
atitudes
positivas,
de
solidariedade, de respeito
mútuo;
- Estabelecer regras de
convivência que contribuam
para a sua educação cívica
como cidadãos responsáveis e
intervenientes.
- Proporcionar aos alunos
experiências que favoreçam o
seu desenvolvimento sócio
afetivo;
- Criar hábitos de vida
saudáveis;
- Desenvolver nos alunos
atitudes
positivas,
de
solidariedade, de respeito
mútuo;
- Estabelecer regras de
convivência que contribuam
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N.º de alunos
envolvidos

Metas
propostas:
100% das
turmas
participem

Indicadores de
Medida:
N.º de turmas
envolvidas

Metas
propostas:
Participação das
turmas
vencedoras

Indicadores de
Medida:
N.º de alunos
envolvidas

Torneio InterTurmas de
Basquetebol

Coord. da
atividade:
Coordenador do
DE
Colaboradores:
Professores com
AI-DE

Material:
Bolas, Coletes,
Cronómetro, Marcador e
Apito
Alunos do
2º e 3º
Ciclo

Orçamento:
0€

Participantes:

Jogo Professores
X
Alunos

Coord. da
atividade:
Prof. José
Teixeira
Colaboradores:

Participantes:

Local da realização:
EB 2,3 Rio Arade
EB 2,3 Prof. João Cónim

Alunos do
2.º e 3.º
ciclos
Professores

Material:
Bolas, Coletes,
Cronómetro, Marcador e
Apito
Local da realização:
EB 2,3 Rio Arade
EB 2,3 Prof. João Cónim
Orçamento:
0€
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2º Período
Data:
28 de março
(2.ª feira) para
o 3.º ciclo e 30
de março (4.ª
feira) para 2º
ciclo

para a sua educação cívica
como cidadãos responsáveis e
intervenientes.
- Proporcionar aos alunos
experiências que favoreçam o
seu desenvolvimento sócio
afetivo;
- Criar hábitos de vida
saudáveis;
- Desenvolver nos alunos
atitudes
positivas,
de
solidariedade, de respeito
mútuo;
- Estabelecer regras de
convivência que contribuam
para a sua educação cívica
como cidadãos responsáveis e
intervenientes.

1.º, 2.º e 3.º
Períodos

Data:
- 16 e 17
dezembro (5.ª
e 6ª feira);
- 4 e 5 de abril
(2.ª e 3ª feira);
- 14 e 15 de
junho (3ª e 4ª
feira)

Metas
propostas:
100% das
turmas
participem

Indicadores de
Medida:
N.º de alunos
envolvidos

Metas
propostas:

Fomentar a relação com a
comunidade e entre pares.
Indicadores de
Medida:
- Nº de alunos e
professores
envolvidos
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DEPARTAMENTO EDUCAÇÃO ESPECIAL
EIXO 2: GESTÃO CURRICULAR
Atividade
(breve Descrição)
“Põe-te na pele!”
Atividades
para
experienciar
vivências
quotidianas de pessoas com
necessidades específicas.
- Café às escuras (os alunos
com vendas tentam, ao
redor de uma mesa,
servirem-se de comida e
bebida);
- Desenho/pintura às
escuras (os alunos com
vendas tentam desenhar);
- As minhas mãos… (os
alunos com meias nas mãos
tentam
abotoar
uma
camisa, abrir e fechar um
fecho, apertar e desapertar
atacadores…);
- Mímica (um aluno de cada
vez
mima
uma
palavra/expressão presente
num cartão e os colegas

ÁREAS DE INTERVENÇÃO: INTERRUPÇÃO PRECOCE DO PERCURSO ESCOLAR

Responsáveis

Público-Alvo

Coord. da
atividade:
Docentes
do
departamento da
Educação
Especial
e
técnicas
especializadas do
Agrupamento

- Comunidade
Educativa:
- Docentes
- Alunos
- Não docentes
- Família

Colaboradores:
Docentes;
Assistentes
operacionais;
Educadora social
e Psicólogas;
Alunos
Participantes:
Alunos

Recursos
(materiais e
financeiros)

- Café às escuras:
vendas,
água,
chá, bolachas, …
Desenho/pintura
às escuras:
vendas; papel A4,
lápis, tintas…
- As minhas
mãos…: 7 pares
de meias.
- O meu nome em
braille: papel e
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Calendário

3º Período

Objetivos Específicos

Avaliação

- Sentir-se parte integrante do
Agrupamento de modo a reforçar
relações interpessoais e a
desenvolver o sentido de
pertença;
- Promover uma cultura de
articulação e reflexão entre
pares;
- Melhorar a comunicação no
agrupamento;
- Fortalecer o papel da escola na
comunidade onde de insere,
através da cultura e do desporto;
- Promover a Escola como espaço
de cultura, de aquisição e
desenvolvimento
de
competências
científicas,
pedagógicas, de consciência
social e de cidadania;
- Melhorar a articulação
transversal no agrupamento;
- Promover no agrupamento um
ambiente que proporcione o
gosto de estar na escola;

Metas propostas:
- Realização das
atividades
propostas;
- Participação da
Comunidade
Educativa.
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Indicadores
de
Medida:
Participação,
interesse
e
empenho
dos
alunos;
Registo
fotográfico.

Parceiros
Envolvidos

tentam adivinhar; no fim
todos
aprendem
três
palavras em língua gestual);
- O meu nome em braille
(os alunos escrevem os seus
nomes em braille através
do alfabeto fornecido).
- Experimenta e sente
(utilização de cadeiras de
rodas e canadianas para
sensibilizar os alunos para
as dificuldades sentidas
pelas
pessoas
com
mobilidade reduzida).
- Jogo de Boccia (todos os
alunos das turmas jogam de
acordo com as regras
estabelecidas e adaptadas).

canetas; caixas
de ovos…
- Experimenta e
sente: cadeira de
rodas,
canadianas.
- Jogo de Boccia:
Kit Boccia.
Local
da
realização:
Todas as escolas
do Agrupamento

Orçamento:
50 euros

- Animação dos espaços dos
alunos (projeção de vídeos
sobre
superação
de
barreiras: dança em cadeira
de
rodas,
desporto
adaptado…, língua gestual.
- Exposição de trabalhos
realizados pelos alunos a
partir de um vídeo
motivacional,
em
colaboração
com
os
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- Contribuir para a promoção de
uma escola democrática e
inclusiva;
- Apreender situações/
entraves
quotidianos
enfrentados pelas pessoas com
necessidades;
-Promover o desenvolvimento
integral, envolvendo os aspetos:
cognitivo, social, psicoafetivo e
psicomotor;
- Proporcionar experiências que
favoreçam a maturidade cívica e
socio-afetiva, criando atitudes e
hábitos positivos de relação e
cooperação;
- Melhorar o sucesso educativo;
- Melhorar a qualidade do
sucesso escolar dos alunos;
- Interagir socialmente com os
outros;
- Adaptar as suas atitudes em
função das reações dos seus
pares e adultos;
- Partilhar tarefas, numa base de
intercâmbio mútuo;
- Manter os compromissos que
assumir e responsabilizar-se
pelos mesmos.
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docentes da disciplina de
Educação Visual.
- Reportagem fotográfica
realizada pelos alunos
durante a realização das
atividades.
- Realização de um Peddy
Paper coordenado pela
Educadora
Social
e
dinamizado pelos alunos.

PSICÓLOGA E EDUCADORA SOCIAL
EIXO: GESTÃO CURRICULAR
ATIVIDADE

RESPONSÁVEIS

(BREVE DESCRIÇÃO)
Orçamento
participativo
escolas

ÁREA DE INTERVENÇÃO: INTERRUPÇÃO PRECOCE DO PERCURSO ESCOLAR
PÚBLICO-ALVO
Alunos/o 3º ciclo

das

RECURSOS (MATERIAIS
E FINANCEIROS)

CALEND

Materiais
de 2º
desgaste
(papel, Período
tinteiros, canetas,
cartolinas)

Educadora Social
Filipa Ferreira
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OBJETIVOS

AVALIAÇÃO

PARCEIROS
ENVOLVIDOS

Estimular
a
participação
democrática
dos
alunos,
valorizando as suas opiniões e
capacidade de tomada de decisão;
Reforçar a gestão democrática da
escola, estimulando a
participação dos alunos;
Melhorar o espaço escolar.
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Indicadores
|
Metas
Nº de propostas
criadas | 3
Nº de alunos
participam na
atividade | 30

Instituto
de
Gestão
Financeira da
Educação I.P.
(IGeFE, I.P.)
Direção Geral
dos
Estabeleciment
os Escolares
(DGESTE)

Dias para agir

Educadora Social
Comunidade
Filipa Ferreira
Escolar

Materiais
de
desgaste
Materiais
de
expressão plástica
Durante o
ano letivo

Materiais
desgaste

Parlamento dos Jovens
Educadora Social Alunos 2º e 3º
Filipa Ferreira
ciclo

Abril – Mês da
Prevenção dos MausTratos na Infância

Educadora Social
Filipa Ferreira
Comunidade
Equipa de Educação Escolar
Especial

de

Educar
para
a
cidadania,
estimulando o gosto pela
participação cívica e política;
Promover o debate democrático,
o respeito pela diversidade de
opiniões e pelas regras de
formação das decisões;
2º | 3º
Proporcionar a experiência de
Período
participação
em
processos
eleitorais;
estimular
as
capacidades de expressão e
argumentação na defesa das
ideias, com respeito pelos valores
da tolerância e da formação da
vontade da maioria.

Materiais
de
desgaste
2º
Materiais
de Período
expressão plástica
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Criar um sentimento de união e
partilha junto da comunidade
escolar;
Envolver a comunidade escolar
em atividades de intervenção
comunitária na escola.

Promover os direitos das
crianças;
Reduzir situações de indisciplina;
Aumentar o sucesso escolar.
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Indicadores | |
-------Metas
Nº de ações
realizadas | 3
Nº de alunos
participam nas
ações | 15
alunos/as
Indicadores |
Metas
Nº de
participações |
Participar na
Sessão Regional

Assembleia da
República
DGESTE

Indicadores
| CPCJ de Lagoa
Metas
Nº de ações
realizadas |
% de turmas
participantes |
80% das turmas
participam na
atividade

Farol: Orientação
Vocacional
- Sessões individuais
e/ou de grupo de apoio
aos alunos no processo
de desenvolvimento do
seu projeto de vida

Escalas Sociométricas

Escolas UBUNTU

Psicóloga
Franco

Edna

Materiais
desgaste
Recursos
audiovisuais

de

Materiais
desgaste

de

De
fevereiro
até junho

Alunos do 9.º ano

Psicóloga
Edna
Franco
Turmas
Educadora Social referenciadas
Filipa Ferreira
Professora
Carla
Lyra
Psicóloga
Edna Alunos
Franco
Ciclo
Educadora Social
Filipa Ferreira

do

3.º

Materiais
desgaste
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Apoiar na definição do projeto de
carreira dos jovens;
Consolidar o incentivo das
atitudes de exploração e
investimento necessárias a um
melhor conhecimento de si
próprio;
Monitorizar o percurso escolar
dos alunos “pós-3.ºciclo”.

Aferir a qualidade das relações
Ao longo dos alunos/grupo;
ano
Analisar os resultados obtidos
através de um questionário base;
Recorrer a metodologias de
educação não-formal,
experiencial e relacional;
Ao longo
Promover competências como
de do ano
autoconfiança, resiliência e
empatia;
Criar a semana UBUNTU
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Nº de sessões
de orientação
vocacional | Nº
de participantes
nas ações

Escolas
Secundárias da
zona geográfica
Universidade
do Algarve
Instituto de
Emprego e
Formação
Profissional
DUAL

Nº de turmas
sinalizadas

Nº de
participantes
nas ações | Nº
de ações
realizadas

Instituto Padre
António Vieira
(IPAV)
DGEsTE

BIBLIOTECAS ESCOLARES
EIXO 2: GESTÃO CURRICULAR
ATIVIDADE
(BREVE DESCRIÇÃO)

Miúdos a votos: quais
os livros mais fixes?

Concurso
"Medi@ção"

ÁREA DE INTERVENÇÃO: INTERRUPÇÃO PRECOCE DO PERCURSO ESCOLAR

RESPONSÁVEIS

PÚBLICO-ALVO

Equipa Profs
que estão na
Biblioteca nas
alunos
horas
de
3ºciclos
Tempo
de
Projeto
das
turmas

Educadora
Filipa

RECURSOS (MATERIAIS E
FINANCEIROS)

Material:
Impressões
2ºe
Local da realização:
Sala de aula/casa
Orçamento: 6€

Canal Medi@ção; A
Alunos do 7º e linguagem audiovisual
8º ano
Orçamento: 50€
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CALEND

OBJETIVOS

AVALIAÇÃO

PARCEIROS
ENVOLVIDOS

Promover o livro, a
leitura e o escritor;
Outubro,
Conhecer o processo
novembro e 2º
eleitoral;
período
Fomentar o gosto pela
leitura;

Janeiro,
fevereiro
março

Contribuir para o uso
crítico, responsável e
criativo dos
e
media; Exercer a
liberdade de expressão
de modo responsável;
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Nº de participantes

Visão Júnior
RBE
PNL
…

Nº de participações no RBE
concurso
...

PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PARA A SAÚDE
EIXO 2: GESTÃO CURRICULAR
ATIVIDADE
(BREVE DESCRIÇÃO)

ÁREA DE INTERVENÇÃO: INTERRUPÇÃO PRECOCE DO PERCURSO ESCOLAR

RESPONSÁVEIS

Elaboração e Confeção de
ementas equilibradas e
saudáveis

Profs Ciências
Naturais
Equipa PES

Sessão de sensibilização
“Alimentação
equilibrada/hábitos de
vida saudáveis”

Coord PES
Diretores de Turma
Outros Profs

PÚBLICOALVO

RECURSOS (MATERIAIS E
FINANCEIROS)

Alunos 6º e
9º anos

---------------

Alunos de
todos os
ciclos

---------------

Comunidade
educativa

Educação para a saúde –
“Nutrir e Educar”

Equipa saúde
Pessoal docente e
não docente
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---------------

CALEND

OBJETIVOS

Compreender a importância
de confecionar / tomar uma
refeição equilibrada para o
Ao longo do
funcionamento saudável do
ano letivo
organismo;
Promover o hábito de uma
alimentação saudável;
Consciencializar os alunos
para a necessidade terem
Ao longo do
uma
alimentação
ano letivo
equilibrada e hábitos de vida
saudáveis.
Sensibilizar os EE para
temas,
tais
como
“Alimentação e saúde”;
Reforçar a realização de
ações formativas para
discentes, docentes e não
Ao longo do
docentes em áreas da
ano letivo
saúde;
Adquirir hábitos de vida
saudáveis;
Aumentar a diversidade de
alimentos consumidos à
refeição;

86

AVALIAÇÃO

Empenho e
participação

Alteração
dos
hábitos
alimentares
(mais de metade
dos utentes do
refeitório),
adotando uma
alimentação
equilibrada

PARCEIROS
ENVOLVIDOS

Pais/Enc
Educação
Sessão de sensibilização
Alimentação saudável

Material áudio -visual

Nutricionista
CML/UCC D`Alagoa

Projeto PESO
-Aplicação de questionários
(6º e 9º anos)
-Recolha
de
rótulos
Equipa saúde UCC
(alimentos consumidos ao
D`Alagoa
pequeno-almoço e lanches
dos alunos do 4º e 6º anos,
pessoal docente e não
docente)

Ao longo do
ano letivo

Alunos do
4º,6º e 9º
anos

Material audiovisual
Rótulos
de
embalagens
Balanças de precisão
Sal/acúcar/gordura
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Aplicação de
um
questionário
(cerca de 15
min)
aos
alunos do 6º
e 9º anosDez 21
_Sessão
teóricoprática (90`):
março 2022
Ao longo do
ano letivo

Definir
estratégias
de
acompanhamento
dos
alunos no período da
refeição;
Promover o gosto pelo
consumo de sopa;
Incentivar
pais/EE
a
promoverem
hábitos
alimentares equilibrados em
casa
Sensibilizar os EE para a
importância
dos
seus
educandos realizarem uma Alteração dos
alimentação saudável.
hábitos
Incentivar o consumo dos alimentares
alimentos da roda dos
alimentos
Centro
Lagoa
Analisar os rótulos dos
alimentos consumidos pelos
alunos.
Pesar porções de sal, açúcar
e gordura de alimentos.
Promover o gosto pelo
consumo de alimentos
saudáveis.
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Avaliação
contínua
do
desenvolvimento
do projeto

Saúde

Comemoração do Dia
Mundial da SIDA:
- Formação de um laço
humano (camisola
vermelha)
_Sessão sensibilização HIV
Correio anónimo
Responsável X Afetos X
Autoestima
Palestra” IST`s e
Planeamento Familiar”

Fita
alfinetes
Equipa saúde UCC
D`Alagoa
Coord PES

Coord PES
Equipa saúde UCC
D`Alagoa

e IVG”

02Dez 2021
Ao longo do
ano letivo

Alunos 2º e
3º ciclos
Alunos
7ºano

Ao longo do
ano letivo
Ao longo do
ano letivo

Alunos
8ºano

Sessão sensibilização
“Gravidez na adolescência

vermelha;

Equipa saúde UCC
D`Alagoa

Aprender a ser solidário
com as vítimas da doença.
Conhecer as causas e
Interesse e
consequências da doença.
Participação
Reconhecer a importância
das formas de prevenção.
Esclarecer dúvidas e mitos
sobre a sexualidade

Promover e esclarecer para
Interesse e
uma sexualidade saudável e
Participação
responsável.

Gravidez na adolescência,
adquirindo informação dos Interesse e
Participação
pós e contras de uma
gravidez.

Comemoração do Dia do
Não Fumador
-Sessão de sensibilização:
“Consumos”
-Exposição de trabalhos

Comunidade
escolar
Equipa PES
Dturma
Profs
CNat;TIC;EV;ET

Ao longo do
ano letivo
Escolas
Básicas Rio
Arade e Prof.
João Cónim

Conhecer os malefícios do
tabaco.
Sensibilizar para a adoção
de hábitos de vida
saudáveis e não

-Construção de um
mobile(cigarro)

tabagísticos.
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Saúde

Centro
Lagoa

Saúde

Centro
Lagoa

Saúde

Interesse e
Participação

Sensibilizar para o tema da
Ao longo do
ano letivo

Centro
Lagoa

Interesse e
Participação

-Debate com os alunos;
-Construção de textos
coletivos
-Organização de
panfletos/mensagens, para
distribuição pela
comunidade.
_Sessão de sensibilização
“Os malefícios do Tabaco”

31 maio
2022

Comunidade Verba do PES para
escolar
aquisição de champôs

Higiene e Saúde
_ “de olho no piolho”
Observação do couro
cabeludo

Coordenadora
estabelecimento e
todos os docentes
Equipa PES

Higiene das mãos
-Visionamento de um vídeo
Coord PES
-Preenchimento de um
questionário
Diabetes (Comemoração Educadoras, profs
Dia Mundial da Diabetes)
1ºciclo, DT`s
-Sensibilização para o tema: Coordenadora PES
reflexão

Ao longo do
ano letivo

Comunidade
escolar

Comunidade Cartazes
escolar
Filme
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1ºPeríodo

-Sensibilizar
para
a
importância dos malefícios
do fumo do tabaco.
-Abordar de forma lúdica a
problemática do consumo
de tabaco;
-Dar
a
conhecer
as
consequências do consumo
de tabaco.
Sensibilizar os alunos e
encarregados de educação
para a higiene e importância
de
hábitos
de
vida
saudáveis.
Promover ações de combate
aos piolhos (entrega de
champôs.)
Ajudar a sensibilizar os
nossos alunos para o
cuidado que devem ter com
a higiene do seu corpo (oral,
do cabelo, etc)
Sensibilizar a comunidade
escolar para a higienização
das mãos.
Sensibilizar
para
a
problemática da Diabetes.
Promover o gosto pela
aquisição de hábitos de vida
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Participação
Observação
Interesse
Cumprimento de
regras

Grau de
cumprimento
das normas

DGE

saudáveis
(desporto,
alimentação saudável).
Saúde oral e Projeto “Peso
saudável”:
_Reuniões Pais/EE
_Entrega cheques-dentista
(2008/2011/2014)

Coordenadora PES
Serviços
administrativos do
agrupamento

Cozinhas Solares
-Dinamização de palestras Professores Ana
de sensibilização
Pacheco e Mário
-Produção e exposição de
Sintra
trabalhos

2ºPeríodo

Alunos e
docentes do
5ºA e 6ºB

Material
para
a
construção
de
cozinhas solares

Comunidade
escolar
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Ao longo do
ano letivo

Promover a saúde oral.

Reconhecer as vantagens
das cozinhas solares para a
saúde, o ambiente e a
sustentabilidade.
Empenho na
Adquirir hábitos de vida
realização das
saudáveis.
tarefas
Construir
modelos
de
cozinhas solares;
Fazer a cocção de alimentos
com recurso à energia solar.
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DGS
Centro saúde
Lagoa

Universidade
do Algarve

EIXO 3 – PARCERIAS E COMUNIDADE

ENVOLVIMENTO DA COMUNIDADE/ENVOLVIMENTO DOS
PARCEIROS

Plano Anual de Atividades 2021 / 2022
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DIREÇÃO
EIXO 3: PARCERIAS E COMUNIDADE

ATIVIDADE

RESPONSÁVEIS

ÁREA DE INTERVENÇÃO: ENVOLVIMENTO DA COMUNIDADE

PÚBLICO-ALVO

(BREVE DESCRIÇÃO)

RECURSOS (MATERIAIS E

CALEND

OBJETIVOS

Dar a conhecer a direção.
Apresentar
linhas
orientadoras para o ano
escolar.
Construção de Comunidades
de
Aprendizagem
pelo
sucesso de todos com todos

Alunos e
Encarregados
de Educação

---------

setembro 2021

Implementação
do Direção
Projeto
comunidades
Educativas Includ-ed

Comunidade
educativa

A definir

Ao longo do
ano letivo

Pré-escolar,
1º, 2º e 3º
ciclos

Material: doce, sacos, 1º Período
fitas.

Direção

Local da realização:
Orçamento:
300€

(organização
e
distribuição de Mimos de
Natal)

Arraial/ Festa dos
Saberes e Sabores
- Mostra multidisciplinar
do trabalho desenvolvido
ao longo do ano letivo;

PARCEIROS

FINANCEIROS)

Receção aos alunos e Direção
encarregados
de
educação

Atividades de Natal

AVALIAÇÃO

Direção
Comunidade
Colaboradores:
Educativa
Pessoal docente e Não
Docente, alunos e
Pais/Enc. de Educação

A definir
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Data:
Última semana
do período

Junho
(dependente
da evolução
pandémica)

92

Taxa
de
adesão
dos
encarregados
de educação
Aumento da CREA
participação
dos
pais/
encarregados
de educação
na Escola
Assinalar, de forma festiva, o Metas
final do período.
propostas:
100%
de
sorrisos
Indicadores
de Medida:
participação
dos
alunos
selecionados
para o efeito
-Reforçar a participação da Indicadores
CML
comunidade educativa na de Medida:
Associação
vida escolar;
Nº de
de Pais
presenças;
Participação,

Momento
de
confraternização
da
comunidade educativa.

-Fortalecer o papel da escola
na comunidade onde de
insere através da cultura

EIXO 3: PARCERIAS E COMUNIDADE

ATIVIDADE
(BREVE DESCRIÇÃO)
Participar no plano de
atividades da construção
da nova unidade escolar
da
Mexilhoeira
da
Carregação (escola do
Futuro Aprender +)

Interesse e
empenho dos
participantes.
Registo
fotográfico.

ÁREA DE INTERVENÇÃO: ENVOLVIMENTO DOS PARCEIROS

RESPONSÁVEIS

PÚBLICO-ALVO

Direção
Município
UALG

Alunos da EB da
Mexilhoeira
Encarregados
de Educação da
EB da
Mexilhoeira
Docentes

RECURSOS (MATERIAIS E
FINANCEIROS)
Salas
Computadores

CALEND

Durante o ano
letivo

OBJETIVOS

AVALIAÇÃO

Participar no projeto Escola
do Futuro Aprender +

Grau de
participação
dos
intervenientes
nas atividades

Formar professores e
educadores

PARCEIROS

DEPARTAMENTO PRÉ-ESCOLAR
EIXO3: PARCERIAS E COMUNIDADE
ATIVIDADE
(BREVE DESCRIÇÃO)
INCLUD-ED
- Tertúlias;
- Grupos interativos;

ÁREA DE INTERVENÇÃO: ENVOLVIMENTO DA COMUNIDADE - ENVOLVIMENTO DOS PARCEIROS

RECURSOS
RESPONSÁVEIS
Coord. da
atividade:
Carla Lyra
Dora Correia

PÚBLICO-ALVO
Crianças
Famílias

(MATERIAIS E
FINANCEIROS)
Recursos
materiais
. livros digitais;
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CALENDÁRIO
2º e 3º
período

OBJETIVOS
- Favorecer o diálogo
igualitário entre as crianças,
promovendo o
desenvolvimento de
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AVALIAÇÃO
Metas propostas:
- Realização de
uma tertúlia por
período;

PARCEIROS
ENVOLVIDOS

Colaboradores:
Biblioteca AERA
Docentes do
departamento
Enc. de
educação
Assistentes
operacionais/
Tarefeiras
Criança, Família e Escola
- Realização de contactos de
proximidade com as
famílias;
Dinamização do blog
aeradainfancia.blogspot.
com;
Realização de propostas de
trabalho a desenvolver em
parceria crianças/pais;
Colaboração na
construção/realização de
recursos educativos;
- Realização de reuniões de
pais
em
torno
de:
desenvolvimento
das
crianças; planificação e
desenvolvimento
de
projetos; programação e

Coord. da
atividade:
Docentes do
departamento
Colaboradores:
Famílias
Assistentes
operacionais/Ta
refeiras

Local de
realização:
- Jardins de
infância;
- Casa das
crianças;

Crianças
Famílias
Comunidade
educativa

Orçamento:
n.a.
Recursos
materiais
. Salas de
atividades
. Material de
desgaste
. Material
lúdico/pedagógi
co
. Máquina
fotográfica
Computadores
Local de
realização:
- Jardins de
infância;
- Casa das
crianças;
- Espaços
públicos;
Orçamento:
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valores como a convivência,
o respeito e a
Indicadores:
solidariedade.
Tertúlias
realizadas;
- Envolver a participação
das famílias no projeto,
Avaliação feita
através da leitura de um
pelas crianças;
clássico.
Ao longo do
ano letivo

Portefólio.
-Reforçar o envolvimento Metas propostas:
das famílias nos processos - Realização de
educativos.
contactos
informais com
- Evitar que a criança viva 100% das famílias
momentos dilacerantes de dos alunos;
rutura na construção da sua
identidade;
- Dinamização do
blog do
- Possibilitar a adequação da departamento;
intervenção educativa às
necessidades
de
cada - Envolvimento de
criança;
pelo menos 10%
das famílias das
- Promover a vivência de crianças na
momentos mobilizadores construção/
da participação das famílias realização de
e da comunidade em torno recursos
de pequenos projetos das educativos;
crianças.
- Realização de
pelo menos uma
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AERA
INCLUD-ED

organização de atividades
que envolvam os familiares;

Em função dos
projetos.

- Celebração de momentos
festivos;

- Requalificar os espaços reunião com EE
exteriores dos Jardins de por período;
Infância;
Indicadores:
Atividades
desenvolvidas;

- Organização de visitas de
estudo na comunidade
próxima;

Participação e
envolvimento das
famílias e de
outros elementos
da comunidade
educativa;
Avaliação feita
pelas crianças;

- Realização de experiências
de aprendizagem propostas
pelos pais ligadas aos seus
interesses e/ou atividades
profissionais:
desportivas
(escalada, futebol, ioga, etc),
saídas de campo; visitas a
quintas ou fazenda; etc.
EDUCAÇÃO PARA A SAÚDE
•

Educação alimentar

•

Atividade Física

•

Saúde Mental e
prevenção da
violência

Portefólio.
Coord. da
atividade:
Prof. Ana
Pacheco
(coordenadora
PES)
Docentes do
departamento
Colaboradores:
Ass.
operacionais/Ta
refeiras
Enc. de
educação

Crianças

Comunidade
Educativa

Recursos
materiais:
Materiais e
equipamentos
das salas de
atividade;
Materiais e
equipamentos
do Centro
Saúde
Local de
realização:
Jardins de
infância;
-
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Ao longo do - Desenvolver, em cada
criança, a capacidade para
ano letivo
saber cuidar de si e
responsabilizar-se pela sua
segurança e bem-estar.
- Promover a capacidade de
cada criança para fazer
escolhas, tomar decisões e
assumir responsabilidades,
tendo em conta o seu bemestar e o dos outros.
- Favorecer a valorização
dos laços de pertença social
e cultural.
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Metas propostas:
Aprendizagens a
promover de
acordo com as
OCEP.
Indicadores:
Atividades
desenvolvidas;
Avaliação
formativa:
Observação,
individual e em

AERA

Autarquia
Centro Saúde

PLANO NACIONAL DAS
ARTES

Tradições e Expressões
Criativas:
Folclore (Tradição Oral,
Escrita e Dança)

Coord. da
atividade:
Coordenadora
PNA
Docentes do
departamento
Colaboradores:
Ass.
operacionais/Ta
refeiras
Famílias
Rancho
folclórico do
Calvário
Autarquia

Pavilhão de
Lagoa;
Orçamento:
Em função dos
projetos/
atividades.

Crianças

Comunidade
Educativa

Recursos:
Material de
desgaste
Material
lúdico/pedagógi
co
Máquina
fotográfica
Computadores
Locais de
realização:
Jardins de
infância
Ambiente
informal
próximo,
parques
naturais,
itinerários
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contexto de grupo,
de cada criança;
Apreciação
qualitativa da
participação e do
interesse das
crianças;
Portefólio;
Registos
fotográficos.
Ao longo do •Contribuir para o sucesso Metas propostas:
escolar, o desenvolvimento Aprendizagens a
ano letivo
pessoal, o prosseguimento
promover de
de estudos e a integração na
vida ativa.
acordo com as
•Fomentar a colaboração
OCEP. Indicadores:
entre agentes artísticos, a
comunidade educativa e Avaliação formativa:
outros intervenientes, para Observação, individual
desenhar estratégias de e em contexto de
ensino e aprendizagem que grupo, de cada
contribuam
para
um criança;
currículo
integrador, Apreciação qualitativa
assente
na
gestão da participação e do
consolidada
do interesse das crianças;
conhecimento
e
da Portefólio;
experiência cultural.
Reg. fotográficos.
•Interligar a escola ao
contexto social envolvente.
•Promover
o
reconhecimento do valor
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urbanos,
museus, etc.
Orçamento: Em
função dos
projetos

Coord. da
atividade:
Prof. Susana
Varela

CLUBE CIÊNCIA VIVA

Colaboradores:
Docentes do
Pré-Escolar
Ass.
operacionais/Ta
refeiras

Crianças
Comunidade
Educativa

Recursos:
Material de
desgaste
Material
lúdico/pedagógi
co
Máquina
fotográfica
Computadores
Locais de
realização:
Jardins de
infância;
Escolas EB2,3
Orçamento:Em
função dos
projetos
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Uma ou duas
sessões a
terem lugar
durante o
ano letivo;

das diferenças culturais e do
diálogo entre culturas, a
diversidade
de
vozes,
territórios e recursos.
•Apoiar as iniciativas que
estimulem
a
criação
individual e coletiva, nas
suas múltiplas formas e
expressões,
juntando
artistas e não artistas.
•Conectar
instituições,
artistas, projetos e obras.
• melhorar a articulação
vertical entre ciclos no
ensino experimental das
ciências;
• promover a literacia
científica na comunidade;
• motivar os alunos para a
aprendizagem das ciências;
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Metas propostas:
Aprendizagens a
promover de
acordo com as
OCEP. Indicadores:
Avaliação formativa:
Observação, individual
e em contexto de
grupo, de cada
criança;
Apreciação qualitativa
da participação e do
interesse das crianças;
Portefólio;
Reg. fotográficos.

AERA

BRINCAR COM AS
PALAVRAS
(Literacia Emergente)

Coord. da
atividade:
Técnicos
Autarquia
Docentes do
departamento
Colaboradores:
Ass.

Crianças
finalistas

Material:
e Livros e

condicionais;

operacionais/Ta
refeiras

PowerPoint
desenvolvidos
no âmbito do
projeto;
Local da

Ao longo do - Promover a compreensão
de mensagens orais em
ano letivo
situações diversas de
comunicação;
- Favorecer o
desenvolvimento da
consciência fonológica, da
palavra e sintática;
- Facilitar a identificação
das convenções da escrita.

Metas propostas:
• Melhoria das
capacidades
cognitivas,
linguísticas e
emocionais tendo
em vista o sucesso
educativo dos
alunos;
Indicadores:
- Número de
crianças
abrangidos pelo
projeto que obtêm
sucesso educativo

Ao longo do

Metas propostas:
- Implementação
do Plano Eco
Escolas para o
presente ano
letivo;
- Aprendizagens a
promover de
acordo com as
OCEP;

realização:
Jardins de
infância;

PROGRAMA
“ECO-ESCOLAS”

Coord. da
Comunidade
atividade:
Educativa
Coordenador
Eco-Escolas
AERA
Coordenadores
do programa em
cada unidade
orgânica
Colaboradores:
Docentes
Ass.
operacionais/Ta
refeiras
Famílias

Orçamento:
n.a.
Material:
Material
recolhido junto
dos diferentes
parceiros
Local da
realização:
Estabeleciment
os de Ensino
Orçamento:
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ano letivo

- Requalificar o espaço
exterior das escolas de
forma que possam
promover o
desenvolvimento da
cidadania da criança e a
formação de pequenos
pesquisadores;
- Promover a competência
da criança para avaliar
compreensivamente
situações ambientais, de
modo a poder participar de
forma positiva;
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Indicadores:

CML

ABAE

Autarquia

Em função dos

Desenvolver
comportamentos de
preocupação com a
conservação da natureza e
respeito pelo ambiente;

projetos/
atividades

- Promover o sucesso
educativo.

Simulacros

Coord. da
atividade:
Coor.
Estabelecimento
Direção
CML
Colaboradores:
Docentes do
pré-escolar;
Assistentes

Comunidade
educativa

Recursos
materiais:
Local de
realização:
Jardins de
infância;
Orçamento:

operacionais;
Tarefeiras;
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Ao longo do
ano letivo

- Conhecer as principais
causas de situações de
emergência;
- Estabelecer
procedimentos adequados
para atuação em caso de
emergência;
- Dar a conhecer a todos os
alunos, professores e
pessoal auxiliar os
diferentes protocolos de
atuação em caso de
incêndio ou sismo;
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- Atividades
desenvolvidas;
Avaliação
formativa:
Observação,
individual e em
contexto de grupo,
de cada criança;
Apreciação
qualitativa da
participação e do
interesse das
crianças;
Portefólio;
Registos
fotográficos.
Metas propostas:
Realização de um
simulacro de
incêndio e um de
sismo;
Indicadores:
- Atividades
desenvolvidas;
- Nível de adoção
dos
comportamentos
previstos nos
protocolos;

AERA

Coord. da
atividade:
Prof. Educação
Física

Crianças Préescolar

Educadoras

Sessões
semanais de
40´

Ao longo do

Colaboradores:
Assistentes

Local de
realização:
Jardins de
infância ou
Pavilhão
Municipal

operacionais;
Educação Física

Recursos
materiais:
Jogos e outros
materiais para
prática da
atividade física

Tarefeiras;

ano letivo

- Cooperar em situações de
jogo,seguindo orientações
ou regras.
- Dominar movimentos que
implicam deslocamentos e
equilíbrios
- Controlar movimentos de
perícia
e manipulação

Orçamento:
Transporte CML

Música

Coord. da
atividade:
Prof. Música
Educadoras
Colaboradores:
Assistentes
operacionais;
Tarefeiras;

Crianças Préescolar

Recursos
materiais:
Instrumentos
musicais;
colunas;
Local de
realização:
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Sessões
semanais

Ao longo do
ano letivo

- Identificar e descrever os
sons que
ouve (fenómenos
sonoros/música)
quanto às suas
características
rítmicas, melódicas,
dinâmicas,
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Metas propostas:
- Implementação
do Projeto
- Aprendizagens a
promover de
acordo com as
OCEP;
Indicadores:
- Atividades
desenvolvidas;
Avaliação
formativa:
Observação,
individual e em
contexto de grupo,
de cada criança;
Apreciação
qualitativa da
participação e do
interesse das
crianças;
Portefólio;
Metas propostas:
- Implementação
do Projeto
- Aprendizagens a
promover de
acordo com as
OCEP;
Indicadores:

CML

CML

Jardins de
infância;
Orçamento:
n.a.

tímbricas e formais.
- Interpretar com
intencionalidade
expressiva-musical: cantos
rítmicos,
jogos prosódicos
e canções.
- Elaborar improvisações
musicais.
- Valorizar a música como
fator de
identidade social e cultural.

- Atividades
desenvolvidas;
Avaliação
formativa:
Observação,
individual e em
contexto de grupo,
de cada criança;
Apreciação
qualitativa da
participação e do
interesse das
crianças;
Portefólio;
Registos
fotográficos.

DEPARTAMENTO DO 1º CICLO
EIXO Nº 3– PARCERIAS E COMUNIDADE
ATIVIDADE
(BREVE DESCRIÇÃO)
“ClassDojo”
- Registo de
comportamentos
- Registo de tarefas
- Comunicação entre
os professores e

RESPONSÁVEIS
Coord. da atividade:
Coordenadora de
departamento

ÁREA DE INTERVENÇÃO: ENVOLVIMENTO DA COMUNIDADE
PÚBLICOALVO
Alunos do
1ºciclo

Colaboradores:
Professores titulares turma
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RECURSOS (MATERIAIS
E FINANCEIROS)
Material:
Aplicação Online
Local da realização:
Estabelecimento de
ensino

CALEND

OBJETIVOS

AVALIAÇÃO

PARCEIROS
ENVOLVIDOS

Ao longo
do ano
letivo

- Aumentar a
comunicação escola/
família
- Melhorar o
comportamento geral e
individual dos alunos
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Metas propostas:
Melhoria de
comportamentos

Família

encarregados de
educação
- Apresentação de
atividades realizadas
Natal
- Elaboração de
lembranças para a
família
- Exposição de
trabalhos
alusivos à época

Carnaval

- Execução de
máscaras
- Exposição

Páscoa

Participantes:
Pais e encarregados de
educação

Orçamento:
Aplicação gratuita

Coord. da atividade:
Coord. de estabelecimento
Professores titulares turma
Colaboradores:
Professores AEC
Ass. Operacionais/Tarefeiras
Participantes:
Alunos
Pais e encarregados de
educação

Material:
Alunos do
1ºciclo
Local da realização:
Estabelecimento de
ensino

Coord. da atividade:
Coord. de estabelecimento
Professores titulares turma
Alunos do
1º ciclo
Colaboradores:
Professores AEC
Ass. operacionais/Tarefeiras
Participantes:
Alunos
Pais e encarregados de
educação
Coord. da atividade:
Coord. de estabelecimento
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Material:
Serpentinas,
confettis e balões,
colas, tintas,
tecidos, plástico,
pasta de moldar, …

- Partilhar tarefas e
atividades escolares

- Envolver os
dezembro encarregados de
educação/ pais na
comemoração da quadra;
- Valorizar e preservar as
tradições culturais

Local da realização:
Estabelecimentos
de ensino

- Despertar para a
diversidade (étnica, social,
religiosa e económica)
- Envolver os
encarregados de
educação/pais na
elaboração de máscaras;
- Apelar à criatividade na
confeção dos trabalhos
com o uso de material
reciclável

Orçamento:
Material:
Ovos/amêndoas de
chocolate

- Compreender o
significado das tradições
locais e a forma como é

25/02
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Indicadores de
Medida:
Número de
pontuações
positivas/turma
Metas propostas:
100% de
participação dos
alunos
Indicadores de
Medida:
Número de
alunos que
desenvolvem a
atividade
Metas propostas:
100% de
participação dos
alunos

Indicadores de
Medida:
Número de
alunos que
desenvolvem a
atividade
Metas propostas:

Família

Família

- Elaboração e
exposição de
trabalhos

Colaboradores:
Professores titulares turma
Professores AEC
Ass. operacionais/Tarefeiras

Alunos do
1º ciclo

Participantes:
Alunos

Dia Internacional da
Família
Realização de
atividades lúdico
desportivas

Coord. da atividade:
Coord. de estabelecimento
Colaboradores:
Professores titulares turma
Ass.operacionais/Tarefeira
Participantes:
Alunos, Enc. Ed/pais

Local da realização:
Estabelecimento de
ensino

05/04

Orçamento:

Material:

Alunos do
1º ciclo

Local da realização:
Estabelecimento de
ensino

15/05

Orçamento:

Material:
Dia Mundial da

Coord. da atividade:
Coord.de estabelecimento

Criança

- Realização de
atividades lúdico
desportivas

Alunos do
1º ciclo

Colaboradores:
Professores titulares turma
Professores das AEC
Ass. operacionais/Tarefeiras
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Local da realização:
Estabelecimento de
ensino

01/06

celebrada em diferentes
contextos sociais e
culturais;
- Desenvolver o espírito
de solidariedade;
- Valorizar e preservar as
tradições culturais.

- Promover a família e as
relações familiares, com
as suas obrigações e
direitos, como base
fundamental para o bemestar psicossocial das
crianças;
- Chamar a atenção para a
importância da família
como núcleo vital da
sociedade e para os seus
direitos e
responsabilidades
- Divulgar a Convenção
dos Direitos da Criança
junto da comunidade
educativa;
-Apelar à importância de
as crianças pedirem ajuda
sempre que se sentirem
ameaçadas na sua
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100% de
participação dos
alunos
Indicadores de
Medida:
Número de
alunos que
desenvolvem a
atividade
Metas propostas:
60% de
participação das
famílias
Indicadores de
Medida:
Número de
famílias
participantes

Metas propostas:
100% de
participação dos
alunos

Indicadores de
Medida:

Família

Autarquia

Comemoração do
Final do Ano Letivo
- Exposição de
trabalhos elaborados
no âmbito de projetos
vivenciados ao longo
do ano;
- Dramatizações
/danças/canções

Participantes:
Alunos

Orçamento:

integridade física e
psicológica;
- Proporcionar um dia
lúdico aos alunos.

Número de
alunos que
desenvolvem a
atividade

Coord. da atividade:
Coord. de estabelecimento
Colaboradores:
Professores titulares turma
Professores das AEC
Ass. operacionais/Tarefeiras
Participantes:
Alunos
Pais e encarregados de
educação

Material:
- Bolo de finalistas
- cartolinas
- musgami
- colas
- fitas de seda
Local da realização:
Estabelecimentos
de ensino
Orçamento

- Promover a socialização
família/comunidade
educativa/meio

Metas propostas:
Aumento da
participação das
famílias
Indicadores de
Medida:
Número de
famílias
participantes

Alunos do
1º ciclo

30/06

Autarquia

DEPARTAMENTO DE PORTUGUÊS
EIXO 3: PARCERIAS E COMUNIDADE
ATIVIDADE
(BREVE DESCRIÇÃO)
Concursos
temáticos
(participação
em
concursos literários
ao nível local ou
nacional).

ÁREA DE INTERVENÇÃO: ENVOLVIMENTO DA COMUNIDADE / ENVOLVIMENTO DOS PARCEIROS

RESPONSÁVEIS
Coord.
atividade:

PÚBLICO-ALVO
da Todas
turmas

Colaboradores:
Todos
os
professores
do
departamento

RECURSOS (MATERIAIS E
FINANCEIROS)
as Material:

Local da realização:

Orçamento:
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CALENDARIZAÇÃO

OBJETIVOS

Participar,
ativamente,
nas
Data: ao longo do atividades propostas
ano, conforme as pela comunidade.
Desenvolver o gosto
solicitações
de pertença a uma
comunidade ativa.
Promover a cidadania.
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AVALIAÇÃO

PARCEIROS

Metas propostas: CML
participação em 2 Biblioteca
concursos.
Municipal
Editoras
Indicadores
de
Medida: número de
alunos
participantes.

Saber e Cultura
(Visitas de estudo
temáticas, virtuais
ou
presenciais,
pesquisas
temáticas, a integrar
no Plano Nacional
das Artes).
Clube de Jornalismo
(Desenvolvimento
de atividades entre
professores
de
Português e alunos,
para
criação
e
alargamento
de
interações
e
materiais digitais de
divulgação.)

Coord.
atividade:

da Todas
as
turmas,
segundo
o
interesse
Colaboradores:
Todos
os temático e a
professores
do pertinência e
disciplinar
departamento

Material:
Dispositivos com acesso à
internet.
Local da realização:
Sala de aula e trabalho
autónomo, em casa

Coord.
atividade:

Material:
Dispositivos com acesso à Data: ao longo do
internet.
ano, segundo o
Local da realização:
horário de cada
Em ambiente Teams
professor.

da Alunos de 2º
e 3º ciclo.
Colaboração
da
Colaboradores:
Todos
os Comunidade
professores
do Escolar
departamento
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Data: ao longo do
ano, conforme as
necessidades
pedagógicas

Divulgar o trabalho
dos alunos.
Conhecer, a realidade
cultural do mundo, do
país e do concelho.
Aplicar, de forma
prática,
as
aprendizagens
adquiridas
na
disciplina.
Criação de um Jornal
Digital, desenvolvido
pelos professores e
alunos do Clube e com
a colaboração de toda
a comunidade escolar.
Manutenção
e
alargamento
das
redes sociais, para
divulgação
de
atividades, trabalhos e
matérias de interesse
educativo e cultural
para a comunidade.
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Metas propostas: 1 CML
atividade por ano de
escolaridade.
Indicadores
de
Medida: grau de
satisfação
do
público-alvo.
Metas propostas: 1
Jornal digital mensal
(ou trimestral).
Relatório
de
atividade da página
do Facebook do
Agrupamento
Indicadores
de
Medida: grau de
satisfação
do
público-alvo.

CML
Encarregados
de Educação
Associações
Locais
Associação
de Pais AERA

DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICA
ÁREA DE INTERVENÇÃO: ENVOLVIMENTO DA COMUNIDADE

EIXO 3: PARCERIAS E COMUNIDADE
ATIVIDADE
(BREVE DESCRIÇÃO)
Exposição de trabalhos
_Trabalhos sobre
conteúdos/conceitos
_Biografias

RESPONSÁVEIS

Coord. da
atividade:

Colaboradores:
professores de
Matemática e
outros

Participantes: --------

PÚBLICOALVO
Todos os
alunos

RECURSOS
(MATERIAIS E
FINANCEIROS)
Material:
computador;
material de
desgaste

CALENDARIZAÇÂO

OBJETIVOS

PARCEIROS
ENVOLVIDOS

Ao longo do ano
letivo

•Divulgar informação a toda
a comunidade escolar.
•Dar
a
conhecer
conhecimentos na área da
Matemática

Local da
realização:
(Biblioteca e
átrio das escolas
2º/3ºciclos;pági
na do
agrupamento;fa
cebook)
Orçamento:
_____________
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AVALIAÇÃO
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Metas propostas:
Divulgação
de
conhecimentos
na
área
da
Matemática
a
toda
a
comunidade
escolar
Indicadores de
Medida:
Grau de satisfação
na realização dos
trabalhos
Recetividade da
comunidade
educativa
Grau
de
desempenho

Comemoração dos 25 anos
da escola básica Rio Arade
e dos 10 anos do
agrupamento
Produção de um vídeo com
o testemunho de membros
e
ex-membros
da
comunidade escolar

Coord. da
atividade:
Mário Sintra
Manuela
Torrinha
Colaboradores:
professores de
Matemática e
outros
Participantes:
membros da
comunidade
escolar a
designar

Comunida
de escolar

Material:
computador;
câmara de
vídeo; material
de desgaste
Local da
realização:

Data:
Ao longo do ano
letivo

•Divulgar
experiências
vividas pelos diferentes
membros da comunidade
escolar na EB Rio Arade e
AERA ao longo dos últimos 25
e 10 anos, respetivamente.
•Promover momentos de
partilha da “Cultura de
escola”.

Escolas do
agrupamento/o
nline
Orçamento:

Metas propostas:

Indicadores de
Medida:
Grau
dessatisfação dos
participantes/cola
boradores

DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS FÍSICAS E NATURAIS
EIXO 3: PARCERIAS E COMUNIDADE
ATIVIDADE
(BREVE DESCRIÇÃO)

RESPONSÁVEIS

PÚBLICO-ALVO

Coord. da
atividade: Maria
João Carvalho

Comunidade

Feira dos Minerais
Colaboradores:
todos os docentes

educativa

ÁREA DE INTERVENÇÃO:
ENVOLVIMENTO DA COMUNIDADE / ENVOLVIMENTO DOS PARCEIROS
RECURSOS (MATERIAIS E CALEND
OBJETIVOS
FINANCEIROS)
Material: Rochas,
1º
Proporcionar
à
fósseis,
minerais,
comunidade educativa um
Período
entre outros
contacto mais profundo
com o mundo da ciência da
Local da realização:
terra, bem como de
átrios das escolas Rio
diversos
Arade/ Professor Joã
materiais provenientes da
o Cónim
manufaturação das rochas.
Orçamento:
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AVALIAÇÃO
Metas
propostas: conseguir
que todos os alunos do
agrupamento visitem a
Feira
Indicadores
de
Medida: Contabilização

PARCEIROS
ENVOLVIDOS
Empresa
contratada

Dia
Mundial
da
Floresta, Dia Mundial
da Árvore
Expo-Plantas
- Venda de plantas e
flores- Elaboração de
cartazes de divulgação
da atividade

Horta biológica

Programa Eco-escolas

do departamento
de CFN
Participantes: todo
s os docentes CN
Coord. da
atividade:
Susana Varela
Colaboradores:
docentes do
departamento de
CFN
Participantes:
Comunidade
escolar
Coord. da
atividade:
Rosário Figueiredo
Colaboradores:
docentes do
departamento de
CFN
Participantes:
Comunidade
escolar
Coord. da
atividade:
Cristina Jesus e
Marta Brito
Colaboradores:

----------

Comunidade
escolar

Comunidade
escolar

Comunidade
Escolar

Material: Painel em
papel de cenário
onde os alunos irão
colar as suas frases;
plantas e flores
Local da realização:
átrios das escolas Rio
Arade e João Cónim
Orçamento:
Material
Sementes,
ferramentas para
trabalhar a terra
Local da realização
Escola Professor
João Cónim
Orçamento
50 € para compra de
sementes e de ervas
aromáticas
Material
Ecobags, depositarão
, sacos amarelos para
suportes de recolha
de plástico
Local de realização
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do nº de participantes
na Feira

2º
Período

Data:
março de
2022

Reconhecer a necessidade Metas propostas:
da
conservação
e Conseguir que os alunos
fiquem
sensibilizados
preservação da Natureza.
para a importância da
floresta.
Sensibilização dos alunos Indicadores
de
para a importância da Medida: Contabilização
floresta.
do nº de participantes
no eco concurso.

Ao longo
do ano
letivo

Reconhecer a necessidade Metas propostas:
da
conservação
e Conseguir que os alunos
preservação da Natureza.
fiquem
sensibilizados
para a importância
Sensibilização
para
a da alimentação
importância
de
uma saudável e sustentável
alimentação saudável e Indicadores
equilibrada em prol da de Medida: Contabilizaç
saúde.
ão
do
nº
de
participantes na horta

Ao longo
do ano
letivo

Reconhecer a necessidade Metas propostas:
da
conservação
e Conseguir que os alunos
preservação da Natureza
fiquem
sensibilizados
para a importância
Sensibilização
para
a da sustentabilidade
importância
de
uma ambiental
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Viveiro de
plantas

Abae –
associação
Bandeira
Azul da
Europa

docentes do
departamento de
CFN
Participantes

Escolas
Professor
João Cónim e
Rio
Arade
Orçamento

alimentação saudável e Indicadores
de
equilibrada em prol da Medida: Contabilização
saúde.
do nº de participantes
no programa

Algar
Projeto
Eletrão
CMLagoa

DEPARTAMENTO DE ARTES E TECNOLOGIAS
EIXO 3 – PARCERIAS E COMUNIDADE
ATIVIDADE
(BREVE DESCRIÇÃO)
Exposição de Natal
Construção
de
elementos
decorativos alusivos à
época, a partir de
materiais recicláveis.
(Disciplinas
de
Educação Visual e
Educação Tecnológica
– 2º ciclo, 3º ciclo.

ÁREA DE INTERVENÇÃO:

RESPONSÁVEIS
Coord. da
atividade:
Docente de EV e
ET –
Colaboradores:
Docente de Ed.
Visual e Ed. Tec;
Educação
Especial e
funcionários.
Participantes:
alunos do 2º
ciclo, 3º ciclo.

ENVOLVIMENTO DA COMUNIDADE

PÚBLICO-

RECURSOS (MATERIAIS E

ALVO

FINANCEIROS)

Comunidade
escolar.

Material:
Materiais
reutilizáveis/diversos.

Local da realização:
Execução: Sala de aula
EVT;
Exposição: sala do
aluno/ corredores e
escadas da escola/
átrio.
Orçamento: +/- 150€.
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CALEND

OBJETIVOS

AVALIAÇÃO

PARCEIROS
ENVOLVIDOS

1º Período

Transformar
a
escola/criar um bom
ambiente escolar e com
qualidade estética;
- Promover o gosto e
sucesso pelas disciplinas
de cariz artístico nos
alunos;
Desenvolver
a
capacidade de resolução
de
problemas
nos
alunos.
- Promover a gestão de
recursos e capacidade
de reaproveitamento de
materiais, (reciclagem).
- Desenvolver o gosto
pelo desenvolvimento
de projetos artísticos
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Metas propostas:
- Participação mínima
de 300 alunos.

Indicadores de
Medida:
- Nº de participantes;
- Interesse;
-Apreço da
comunidade
educativa, pelo
trabalho; desenvolvido
(opiniões);
- Registo fotográfico da
atividade,
na
página Facebook do
Agrupamento.

Natal:
-Postais de Natal;

-Atuação dos alunos.

Arraial:
- Exposição de
trabalhos realizados
ao longo do ano
letivo;
-Atuação dos alunos.

Coord. da
atividade:
O Departamento
Colaboradores:
Diretores de
Turma
Participantes:
Comunidade
Educativa

Comunidade
Educativa

Coord. da
atividade:

Comunidade
Educativa

Material:
Aparelhagem.
Mesas.
Materiais
reutilizáveis/diversos.

Local da realização:
Sala do aluno da escola
do Parchal e Estômbar

Material:
Aparelhagem

Departamento
Colaboradores:
Alunos
Pessoal docente

Local da realização:
Estômbar

e não docente

Orçamento:

Participantes:
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comuns,
pela
comunidade discente;
- Promover o gosto pela
arte e apreço pela
cultura artística;
- Desenvolver o espírito
crítico e sensibilidade
estética.
1º Período
-Dinamizar a
comunidade educativa
com atividades que
suscitem a integração
da escola com o meio;
-Criar um bom ambiente
escolar e com qualidade
de vida;
-Proporcionar o convívio
entre alunos,
professores,
funcionários e pais/E.E.
3º Período
-Reforçar a participação
da comunidade
Data:
educativa na vida
junho (dependente
escolar;
da evolução
pandémica)
-Fortalecer o papel da
escola na comunidade
onde de insere através
da cultura
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Metas propostas:
Participação de pelo
menos 180 pessoas
Indicadores de
Medida:
Nº de presenças;
Participação, Interesse
e empenho dos
alunos;
Registo fotográfico.

Metas propostas:
Participação mínima
de 180 alunos
Indicadores de
Medida:
Nº de presenças;
Participação, Interesse
e empenho dos
alunos;
Registo fotográfico.

Festa dos saberes e
sabores:
- Exposição de
trabalhos realizados
ao longo do ano
letivo;
-Atuação dos alunos.

Exposições em
diversos espaços do
município de Lagoa
- Exposição de
trabalhos realizados
no âmbito do Plano
Nacional das Artes.

Coord. da
atividade:

Comunidade
Educativa

Material:
Aparelhagem

Departamento
Local da realização:
Escola do Parchal

Colaboradores:
Alunos
Pessoal docente
e não docente
Participantes:

Coord. da
atividade:
EV 3ºciclo

Orçamento:

Comunidade
em geral

Material:
Expositores
Local da realização:
Município de Lagoa
(locais a definir)
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3º Período

-Reforçar a participação
da
comunidade
educativa na vida da
escola;

Metas propostas:
Participação mínima
de 180 alunos
Data:
Indicadores
de
junho (dependente
Medida:
da evolução
-Fortalecer o papel da Nº de presenças;
pandémica)
escola na comunidade Participação, Interesse
onde de insere através e
empenho
dos
da cultura.
alunos;
Registo fotográfico.
3º Período
-Comemorar os 25 anos
Metas propostas:
da escola Rio Arade e os Sensibilizar a
Data:
10 anos do
comunidade para o
Agrupamento
trabalho desenvolvido
nas escolas Rio Arade
-Reforçar a participação e João Coním no
da comunidade
âmbito da
educativa na vida da
cultura/tradição oral
escola;
local.
•
Indicadores de
-Fortalecer o papel da
Medida:
escola na comunidade Alunos do 3º ciclo;
onde se insere, através Participação, Interesse
da cultura.
e empenho dos
alunos;
Registo fotográfico.
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DEPARTAMENTO EDUCAÇÃO FÍSICA / DESPORTO ESCOLAR
EIXO 3: PARCERIAS E COMUNIDADES
ATIVIDADE

Festa do Atletismo
–
Fase escola

ÁREA DE INTERVENÇÃO: ENVOLVIMENTO DA COMUNIDADE/ ENVOLVIMENTO DOS PARCEIROS

RESPONSÁVEIS

Coord. da
atividade:
Coordenador do
DE
Colaboradores:
Grupo de
Educação Física
Participantes:

Corta-Mato
Escolar

Coord. da
atividade:
Coordenador do
DE
Colaboradores:
Departamento
de Educação
Física;
Prof. DE
Participantes:

PÚBLICO-ALVO

RECURSOS

Material:
Material logístico
(baias de trânsito,
sistema de som, fita
de trânsito, etc) e
Alunos do 2.º e desportivo;
3.º ciclos
Prémios
Local da realização:
Pavilhão da João
Coním e Rio Arade
Orçamento:
0€
Material:
Material logístico
(baias de trânsito,
sistema de som, fita
Alunos do 3.º e
de trânsito, etc) e
4.º ano das EB1
desportivo,
e alunos do 2.º
Prémios.
e 3.º ciclos
Local da realização:
Pavilhão da João
Coním e Rio Arade
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CALENDÁRIO

2.º Período

Data:
4 de fevereiro
6.ªf- J.Cónim e
11 de
fevereiro 6ªf Parchal

1º Período

Data:
30 de
novembro (3.ª
feira)

OBJETIVOS
- Proporcionar aos alunos
experiências que favoreçam o seu
desenvolvimento sócio-afetivo;
- Criar hábitos de vida saudáveis;
- Desenvolver nos alunos atitudes
positivas, de solidariedade, de
respeito mútuo;
- Estabelecer regras de convivência
que contribuam para a sua
educação cívica como cidadãos
responsáveis e intervenientes.
Proporcionar
aos
alunos
experiências que favoreçam o seu
desenvolvimento sócio afetivo;
- Criar hábitos de vida saudáveis;
- Desenvolver nos alunos atitudes
positivas, de solidariedade, de
respeito mútuo;
- Estabelecer regras de convivência
que contribuam para a sua
educação cívica como cidadãos
responsáveis e intervenientes;
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AVALIAÇÃO

PARCEIROS ENVOLVIDOS

Metas
propostas:
Envolver o
máximo de
alunos possível
Indicadores de
Medida:
N.º de alunos
envolvidos

Metas
propostas:
Participação de
60%dos alunos
do
agrupamento

Bombeiros;
Escola Segura

Bombeiros;
Escola Segura.

Orçamento:
700 €

Coord. da
atividade:
Coordenador do
DE
Atividade Final
Desporto Escolar

Indicadores de
Medida:
N.º de alunos
envolvidos

Material:
Parque aquático

Alunos mais
assíduos dos
Local da realização:
Colaboradores:
grupos/equipas Parque Aquático
Professores com
do Desporto
Slide & Splash
grupo/equipa
Escolar
de DE
Orçamento:
0€
Participantes:
Slide&Splash

3º Período

Data:
13 junho (2ªf)

- Criar hábitos de vida saudáveis;
- Desenvolver nos alunos atitudes
positivas, de solidariedade, de
respeito mútuo;
- Estabelecer regras de
convivência que contribuam para
a sua educação cívica como
cidadãos responsáveis e
intervenientes.

Metas
propostas:

Slide&Splash
Indicadores de
Medida:
N.º de alunos
envolvidos

SPO – SERVIÇO DE PSICOLOGIA E ORIENTAÇÃO
GAAF – GABINETE DE APOIO AO ALUNO E À FAMÍLIA
EIXO: 3 PARCERIAS E COMUNIDADE
ATIVIDADE
(BREVE DESCRIÇÃO)

Acompanhamento
social

ÁREA DE INTERVENÇÃO: ENVOLVIMENTO DOS PARCEIROS

RECURSOS
RESPONSÁVEIS

PÚBLICO-ALVO

Educadora
Social
Filipa Alunos/as,
Ferreira;
Famílias

(MATERIAIS E
CALEND
FINANCEIROS)
Materiais
de Durante o
desgaste
ano letivo
(folhas,
canetas,
impressões)
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OBJETIVOS
Desenvolver
uma
intervenção especializada e
de proximidade junto dos
alunos e famílias;
Reduzir o abandono escolar
e a indisciplina;
Promover o sucesso escolar;
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AVALIAÇÃO
Indicadores | Metas
Nº de famílias
acompanhadas |
100% Famílias
sinalizadas;
Nº de alunos
acompanhados |

PARCEIROS
ENVOLVIDOS

CPCJ de Lagoa;
Centro de Saúde;
Instituto
da
Segurança Social
Câmara Municipal
de Lagoa

Alunos/as
. Famílias
. Encarregados de
Acompanhamento
Psicológico

e

Apoio

Psicopedagógico

Educação
Psicóloga
Fátima Pires

Docentes
Comunidade
escolar e
comunidade
envolvente

Avaliação psicológica

Psicóloga
Fátima Pires
Psicóloga Edna
Fernandes

Alunos/as

Prevenir situações de risco e
perigo
Sensibilizar as
Materiais
de Durante o famílias/Encarregados de
Educação para a
desgaste
ano letivo
importância dos serviços no
(folhas,
âmbito da Psicologia;
canetas,
Acompanhar os alunos, as
impressões)
famílias /Encarregados de
Educação implicando-as na
definição do projeto de
vida escolar e social dos
alunos;
Melhoria ao nível das
competências globais dos
alunos.
Melhoria ao nível das
competências parentais.
Efetuar, quando necessário,
encaminhamentos
dos
alunos sinalizados.
Materiais
de Durante o Efetuar, em casos muito
desgaste
ano letivo
específicos, pontuais e que
(folhas,
resultam de necessidades
canetas,
emergentes, a avaliação
impressões)
psicológica;
Identificar e compreender
as áreas ou problemas
psicológicos por meio de
procedimentos de
diagnóstico e prognóstico.
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100% alunos
sinalizados.
Indicadores | Metas
Nº de famílias
acompanhadas |
100% Famílias
sinalizadas;
Nº
de
alunos
acompanhados
|
100%
alunos
sinalizados.

Indicadores | Metas
Nº
de
alunos
avaliados | somente
os alunos sinalizados e
que resultam da
aferição
de
necessidades
emergentes.

CPCJ de Lagoa;
Centro de Saúde;
Instituto
da
Segurança Social
Câmara Municipal
de Lagoa

. Alunos-atletas
Prof. Rui
Projeto
UAAREUnidades de Apoio ao
Alto Rendimento na
Escola

Ferreira
Psicóloga
Fátima Pires
Equipa de
escola UAARE

Psicóloga
Cursos de educação e Fátima Pires
formaçãoLevantamento de perfis

. Famílias
Encarregados de
Educação
. Corpo Docente

Alunos/as

Ajudar a compreender o
funcionamento cognitivo e
afetivo-emocional, com
vista à identificação de
estratégias de intervenção
para aumentar o bem-estar
e promover o sucesso
escolar dos alunos.
.
Acompanhamento
psicológico dos alunosMateriais
de Durante o atletas;
.Apoiar as famílias na
desgaste
ano letivo
implementação de medidas
(folhas,
com vista ao sucesso escolar
canetas,
e desportivo dos alunosimpressões)
atletas;
.Melhoria das competências
ao
nível
da
gestão
emocional e controlo da
ansiedade
perante
os
períodos de sobrecarga.
. Aumento do sucesso
escolar.
Materiais
de Durante o Levantamento dos alunos
desgaste
2º e 3º que reúnem as condições e
(folhas,
Períodos
com perfil adequado para
canetas,
ingressar nesta modalidade
impressões)
de ensino.
Prestar
esclarecimentos
sobre o funcionamento dos
cursos de educação e
formação
aos
alunos,
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Indicadores | Metas
Nº de famílias
acompanhadas |
100% Famílias
sinalizadas para apoio
psicológico;
Nº
de
alunos
acompanhados
|
100% dos alunos
sinalizados para apoio
psicológico.

Indicadores | Metas

Direção Geral de
Educação
Agrupamento de
Escolas
Padre
António Martins de
Oliveira

Direção Geral de
Educação
Nº de alunos que Agrupamento de
dos
participam
na Escolas
atividade | 100% dos concelhos
limítrofes
alunos sinalizados;

Psicóloga
Procedimento
Fátima Pires
concursal comum para
a carreira e categoria
Psicóloga Edna
de assistente técnico
Fernandes

Outubro – Mês da
Prevenção do Bullying

Comunidade

Educadora
Comunidade
Social
Filipa
Ferreira

encarregados de educação
e docentes.
Apoiar os alunos, as famílias
/Encarregados de Educação
implicando-as na definição
do projeto de vida escolar
dos alunos;
Reduzir o abandono escolar
e a indisciplina;
Promover o sucesso escolar.
Materiais
de Durante o Participar na Entrevista
desgaste
1º Período Profissional de Seleção
(folhas,
(EPS) de forma a avaliar
canetas,
aspetos comportamentais
impressões)
evidenciados durante a
interação
estabelecida
entre o entrevistador e o
entrevistado,
nomeadamente,
os
relacionados
com
a
capacidade de comunicação
e
de
relacionamento
interpessoal.
Materiais
de 1º | 2º Promover o sucesso escolar
desgaste
Período
e a redução da indisciplina.
(folhas,
Melhorar as relações
canetas,
interpessoais
impressões)

Nº de recursos criados
|
1
Recurso/questionário.

Indicadores | Metas
Câmara Municipal
Nº de candidatos |
de Lagoa
100% dos candidatos.
Participação na
Entrevista Profissional
de Seleção (EPS).

Indicadores | Metas
Nº
de
alunos
participam
na
atividade | 20
Nº
de
sessões
educação não formal
| 10 Sessões
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Portal Bullying
Câmara Municipal
de Lagoa
Agrupamento de
Escolas
Padre
António Martins de
Oliveira
APELA XXI

Materiais
de
desgaste
(folhas,
canetas,
Ano letivo
impressões)

Educadora
Social
Filipa
Equipa Coordenadora Ferreira
do Sistema Integrado Psicóloga
Comunidade
de Risco e Perigo
Fátima Pires
Psicóloga Edna
Fernandes

Histórias Ajudaris

Materiais
de
desgaste
Educadora
(folhas,
Alunos/o 1º e 2º
1 e
Social
Filipa
canetas,
ciclo
Período
Ferreira
impressões)
Material
informático

Ciclo de Webinars
As
ciladas
da
Adolescência
- A criança e a disciplina Psicóloga Edna
- Educar sem gritar
Franco
- Os desafios do Ensino
Secundário
- Os Métodos de Estudo
Psicóloga Edna
Franco
Programa
de
Educadora
Capacitação Parental
Social
Filipa
Ferreira
Educadora
Academia Digital Para
Social Filipa
Pais
Ferreira

Encarregados
Educação
Agrupamento

Indicadores | Metas
Nº de atividades
realizadas | Realizar
70% das atividades
previstas

CPCJ

Indicadores | Metas
Nº de turmas
participam na ação |
1 turma por escola

Associação Ajudaris

Promover contextos
educativos apoiantes;
Ao longo
Construir
soluções Nº de participantes
do ano
promotoras de sucesso
educativo.

de
do

Encarregados de
Educação/Pais dos
alunos
referenciados para
o programa
Pais
e
Encarregados/as
de Educação

Garantir um ambiente
seguro para as crianças e
jovens;
Desenvolver o Plano
Estratégico de Promoção e
Proteção;
Assegurar o cumprimento
do SIGRP;
Promover a cidadania ativa
e a solidariedade;
Desenvolver competências
2º
socio emocionais;

Mediadora EPIS:
Ana Ferreira

Materiais
Desgaste

Nº de sessões de
Promover a prática de um
de Ao longo
capacitação parental
estilo parental democrático
ano
| Nº de participantes
e autorizado.
nas ações

Mediadora EPIS
Ana Ferreira

Materiais
desgaste

Indicadores | Metas
de Ao longo Aumentar as competências
Nº de turmas | 1
do ano
digitais dos pais e EE
turmas

DGE | E-Redes |
Universidade de
Aveiro

Plano Anual de Atividades 2021 / 2022

117

Equipa
Biblioteca
Escolar
Prof. Carla Lyra
Safe Spot
-Sessões individuais de Psicóloga:
apoio aos alunos que Edna Franco
evidenciem carências
emocionais

Todos os alunos do Material
2.º e 3.º Ciclos
desgaste

Programa de Promoção
Psicóloga Edna
de Competências Socio
Franco
emocionais

Alunos
Materiais
referenciados para
Desgaste
o programa

Responder às necessidades
emocionais dos alunos;
Promover o seu bem-estar e
de Ao longo
equilíbrio
do ano
mental/emocional. Apoiar
os alunos no seu processo
de ensino/aprendizagem.
Promover o bem-estar e
equilíbrio socio
emocional dos alunos;
de Ao longo Desenvolver
ano
competências
metacognitivas;
Promover competências
socio emocionais.

Nº de participantes

Nº de sessões do
programa | Nº de
participantes nas
ações

Mediadora EPIS
Ana Ferreira

BIBLIOTECAS ESCOLARES
EIXO 3: PARCERIAS E COMUNIDADE
ATIVIDADE
(BREVE DESCRIÇÃO)
Plano Cultural de
Escola

ÁREA DE INTERVENÇÃO: ENVOLVIMENTO DA COMUNIDADE

RESPONSÁVEIS
Docentes
TP com
colaboração
das PBs

RECURSOS (MATERIAIS E
FINANCEIROS)
Material:
de
PC, Tablet,
a Alunos do 2º e Ferramenta digial ((Goc
3º ciclo
onqr), https://bit.ly/3ov
tnuD
Diário de Pesquisa
PÚBLICO-ALVO
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CALEND

1º Período

OBJETIVOS

AVALIAÇÃO

Desenvolver
nº de
competências
de
tutoriais/docs produzi
pesquisa;
dos;
Desenvolver
nº de sites
competências
de
consultados;
organização do estudo
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PARCEIROS
ENVOLVIDOS

Local da realização:
Salas de aula/Casa
Orçamento: 5€
Concurso
concelhio “Rota da
Arte”

Concurso Literário
do Concelho de
Lagoa

Concurso de leitura

Manuela/Leonor/
Luís PintoDivulgação do
concurso e
Escolha de 5
trabalhos por
ciclo
PB e Alda

alunos 2º e 3º
ciclos

alunos do 4º
ano e 2º e 3º
ciclos

Janeiro
junho

Cartaz; Regulamento

Fomentar e consolidar
Outubro, janei hábitos de escrita e de
ro, fevereiro leitura; promover a
e junho
criatividade e a
imaginação

Nº de participações

outubro, fever
eiro e maio

Nº de participações

Cartaz; Regulamento
Fundo documental;
fichas de verificação de
Alunos do 3º
leitura
ciclo

PB

Desenvolver atividades
e de expressão plástica a
partir de textos dos
alunos

Fotocópias e papel A4
10€

Fomentar e consolidar
hábitos de leitura;

Nº de participações

Orçamento: 5€

Concurso: Duetos de
PB
leitura

Semana da Internet
segura
Henrique

Alunos do 4º
ano e 2º ciclo

Cartaz; Regulamento;
Fundo
documental; fichas de março
verificação de leitura

alunos 2º e 3º
ciclos

Internet, projetor,
fotocópias
5€
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fevereiro

Fomentar e consolidar
hábitos de
leitura; fomentar a
participação dos pais
e Ees
Colaborar com projetos
que promovam o uso
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Nº de participações

Realização da
atividade

correto das novas
tecnologias
Alunos do pré- Malas de livros e
Fomentar hábitos de
PB e Educadores
Ao longo do
Leituras em viagem
escolar e pais
fotocopias fornecidos
leitura
de Infância
ano letivo
pela BMLagoa
Material:
Recriar o espaço da
Mobiliário, pintura,
Biblioteca
rodízios para
Comunidade
Requalificação da BE PB, RBE, Direção, Educativa
estantes, estofagem de Ao longo do
Rio Arade
CML, …
cadeiras e sofás, …
ano letivo
Local da realização:
Biblioteca
Orçamento: ??€

Nº de livros trocados

PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PARA A SAÚDE
EIXO 3 – PARCERIAS E COMUNIDADE
ATIVIDADE

ÁREA DE INTERVENÇÃO: ENVOLVIMENTO DA COMUNIDADE
RESPONSÁVEIS

PÚBLICO-ALVO

RECURSOS

(BREVE DESCRIÇÃO)

CALEND

OBJETIVOS

AVALIAÇÃO

PARCEIROS

(MATERIAIS E

ENVOLVIDOS

FINANCEIROS)

Elaboração e exposição de
trabalhos alusivos a
temáticas no âmbito da
literacia para a saúde

Coord PES
Docentes

Comunidade
escolar

Material de
desgaste

Distribuição de alimentos
saudáveis

Equipa PES

Comunidade
escolar

Fruta; vegetais;
iogurtes;
gelatinas; outros
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Ao longo do
ano letivo
Átrio e salas
de aula das
várias escolas
Ao longo do
ano letivo

Divulgar informação relativa às Empenho
temáticas que desenvolvem a participação
literacia para a saúde

e

Sensibilizar para a ingestão de Recetividade às
fruta, vegetais, gelatinas, atividades
iogurtes,
batata-doce, desenvolvidas
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castanhas
diária;

na

alimentação

Caminhada pela saúde +
lanche convívio

Equipa PES
Depatº ED. Física

Comunidade
escolar

Escola
JCFontes
de
Estômbar
Final do ano
letivo (dia útil)

Promover o gosto pela prática Grau
de
da atividade física;
participação
Criar momentos de convívio
entre os membros da
comunidade educativa (pessoal
docente e não docente);

Concurso de sopas

Equipa PES
DT`s
Nutricionista CML

Alunos do 2º
ciclo

2º e 3º
Períodos

Equipa PES
Docentes do 3º ciclo

Alunos do 3º
ciclo

Promover o gosto pelo
consumo de sopa;
Reconhecer a importância do
consumo de sopa numa
alimentação saudável.
Confecionar no refeitório as
sopas
elaboradas
pelos
alunos/família.
Fortalecer o papel da escola na
comunidade onde se insere
através da cultura e do
desporto.

Teatro “Deixemos o sexo
em paz”

Apoio logístico e
financeiro da CML

Assistir à peça de teatro
dinamizada pelo Teatro
Maria Paulos

Cantinho da Saúde 3

Equipa PES
Alunos

Comunidade
escolar
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Março de
2022

Abordar conteúdos temáticos
do programa de educação
sexual: relações humanas e
afetivas e os sentimentos
(Amizade, Respeito e Amor).
Ao longo do
Divulgar
informação
ano letivo
relacionada com o programa
Escolas Básicas de saúde/educação sexual.
Rio Arade e
Promover o gosto pelas
Prof.João
temáticas no âmbito da
Cónim
Educação para a Saúde.
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Grau
de CML
recetividade

Interesse
empenho

e CML
Teatro Maria
Paulos

CURSO DE EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO – RESTAURANTE & BAR
EIXO 3 – PARCERIAS E COMUNIDADE

RECURSOS

ATIVIDADE
(BREVE DESCRIÇÃO)
COMEMORAÇÃO DE DATAS
FESTIVAS

(relativas às várias áreas
disciplinares
ou
socialmente festejadas :
Natal, Páscoa, Magusto, S.
Valentim,
Dia
de
Espanha…)

ÁREA DE INTERVENÇÃO: ENVOLVIMENTO DA COMUNIDADE

RESPONSÁVEIS

PÚBLICO-ALVO

Coord. da atividade:
DT e Formador de IQA
Colaboradores:
Todos os professores da
Turma cujas áreas sejam Toda a turma
relevantes
para
a
comemoração.
Participantes: outros
professores da turma
Coord. da atividade:
DT
Colaboradores:
Todos os professores da Toda a turma
Turma

ARTICULAÇÕES DISCIPLINARES
(desenvolvimento
articulado de materiais ou
projetos passíveis
de
aplicação de conteúdos e
aprendizagens
transversais)
Participantes:
EIXO 3 – PARCERIAS E COMUNIDADE
ATIVIDADE

CALENDARIZAÇÃO

OBJETIVOS

PARCEIROS

Data: ao longo
do ano
Departamentos
Aumentar o sucesso e melhorar a
Curriculares
qualidade do mesmo.

Local da realização:
Escola RA e/ou JC
Orçamento: ------

Material: de desgaste. Data: ao longo Resolver
problemáticas
de
do ano
aprendizagem, através da troca
de saberes entre as áreas Departamentos
Local da realização:
Curriculares
disciplinares.
Salas de aula
Desenvolver competências em
conteúdos
específicos
e
Orçamento: -----transversais.
ÁREA DE INTERVENÇÃO: ENVOLVIMENTO DA COMUNIDADE

RESPONSÁVEIS

(BREVE DESCRIÇÃO)
TUTORIAS

(MATERIAIS E
FINANCEIROS)
Material: de
desgaste;

PÚBLICO-

RECURSOS (MATERIAIS E

ALVO

FINANCEIROS)

Coord. da atividade:
DT
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Material:
desgaste.

CALEND

OBJETIVOS

de

Diminuir a indisciplina.
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PARCEIROS

Colaboradores:
Professores
designados.
Participantes:
ATIVIDADES PRÁTICAS NA ÁREA
DE RESTAURAÇÃO E BAR
(serviços de restaurante e
bar em datas festivas ou em
locais específicos exteriores à
escola)

Tutores Toda
turma

Coord. da atividade:
Formador de IQA
Colaboradores:
Todos os professores da
turma cujas áreas sejam
relevantes para a atividade.
Autarquia e/ou entidades.
Toda
Participantes:
turma

Coord. da atividade:
SESSÕES
TEMÁTICAS
DE DT
Colaboradores:
Toda
SENSIBILIZAÇÃO
Educadora
Social;
Equipa
PES;
turma
(nas áreas da saúde e
higiene, do suporte básico Gabinete de Psicologia;
outras entidades.
de vida, do Bullying…)
Participantes:
EIXO 3 – PARCERIAS E COMUNIDADE
ATIVIDADE

Local da realização:
ou
local
a Sala
designado
pelo
Tutor.
Orçamento: -----Material:
de
desgaste; produtos
alimentares.
Local da realização:
Escola RA e/ou JC
Locais selecionados
(da autarquia ou
a
privados)
Orçamento:
Material:
Local da realização:
a Escola RA e/ou JC ou
locais selecionados
(da autarquia ou
privados)
Orçamento:

Data: ao longo Melhorar hábitos e métodos
do ano
de trabalho.
Fortalecer a autoestima.

Data: ao longo Aplicar as aprendizagens
do ano
adquiridas em situações reais
de trabalho.
Motivar para a área da
Restauração e contacto com
o público.
Desenvolver
a
responsabilidade,
a
autonomia e a autoestima.
Data: ao longo Diminuir a indisciplina.
do ano
Melhorar hábitos e métodos
de trabalho.
Fortalecer a autoestima.
Capacitar para determinadas
temáticas socioculturais.

CML
Associações
Estabelecimentos
comerciais
…

Gabinete de Psicologia
Educadora Social
EPIS – CML
PES
Bombeiros Municipais
…

ÁREA DE INTERVENÇÃO: ENVOLVIMENTO DA COMUNIDADE

RESPONSÁVEIS

PÚBLICO-ALVO

RECURSOS (MATERIAIS E

(BREVE DESCRIÇÃO)

FINANCEIROS)

Coord. da atividade:
VISITAS DE ESTUDO
(deslocações
a
locais DT
selecionados
para
observação e confirmação de Colaboradores:
conhecimentos relacionados

Material: transporte
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Local da realização:

CALEND

OBJETIVOS

Reconhecer, in loco, as temáticas
Data: ao longo desenvolvidas nas diversas áreas CML
do
ano, disciplinares.
conforme as
as
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PARCEIROS

com a área do curso ou Professores da turma Toda a turma
outras áreas disciplinares)
cujas
áreas
sejam
relevantes
para
a
atividade.
Participantes:
Coord. da atividade:
EM FAMÍLIA
DT
(jantares para EE, lanches Colaboradores:
para
professores
e Todos os professores
funcionários,
colaboração Participantes:
com
atividades Direção do Agrupamento,
Toda a turma
desenvolvidas por outros encarregados
de
alunos / turmas)
educação;
outros
professores; associação
de estudantes…
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Visitas selecionadas necessidades
e relevantes para o pedagógicas
teor do curso
Orçamento:
Material:
de
desgaste; produtos
alimentares.
Data: sempre
que
se
justifique)
Local da realização:
Escola RA e/ou JC
Orçamento:
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Promover o contacto direto com
toda a comunidade escolar.
Divulgar competências adquiridas.
Estreitar laços com encarregados de
educação,
professores
do
agrupamento e alunos de outras
turmas

4.Projetos/Atividades Promovidas por entidades parceiras
Eixo 3- Parcerias e Comunidade
Projetos

Destinatários
2º ciclo
3º ciclo

Préescolar
x

1º ciclo

Plano Nacional das Artes

x

x

x

x

Eco-Escolas

x

x

x

x

Clube Ciência Viva

x

x

x

x

Programa de Educação para a Saúde
(PES)
“Alimentação /Atividade Física”; “Educação
sexual”; “Consumo de substâncias
psicoativas”; “Outros projetos”

x

x

x

x

INCLUD-ED

Parceiros
Outros*

x

Comunidade
escolar

DGE-Direção Geral de Educação
Escolas Parceiras
Universidade de Barcelona
Associação de Pais
DGE- Direção Geral de Educação
Câmara Municipal de Lagoa
ABAE
Câmara Municipal de Lagoa
ALGAR
Centro Ciência de Lagos
Câmara Municipal de Lagoa
DGE- Direção Geral de Educação
DGS- Direção Geral de Saúde
Câmara Municipal de Lagoa
Centro de Saúde de Lagoa
GAJE- Gabinete de Atendimento a Jovens e
Envolventes

Orçamento Participativo das Escolas
Brincar com as palavras – Literacia
Emergente
Plano Nacional de Leitura
Desporto Escolar

CPCJ-Comissão Proteção Crianças Jovens
DGE- Direção Geral de Educação

x
x

Câmara Municipal de Lagoa
x
X (3º e 4º)

Milage Aprender +
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x
x

x
x

x

x

DGE- Direção Geral de Educação
DGE- Direção Geral de Educação
Câmara Municipal de Lagoa
UALG- Universidade do Algarve
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Etwining - Erasmus

Docentes

UAARE - Unidades de Apoio ao Alto
Rendimento na Escola (UAARE)

x

x

Parlamento dos Jovens
Projeto e-bug

x

x

x
x

Prime skills

x

x

x

x

x

x

EPIS:”Mediadores para o sucesso escolar”

x

x

Campeonato Supertmatik
Campeonato Canguru Matemática sem
Fronteiras

x
x

x
x

Escola sem Bullying/escola sem violência

Campeonato Nacional de Jogos
Matemáticos – Rastros, Avanço, Produtos
Projeto “Mais turma, mais sucesso”
“Leitura em vai e vem”
Devolver à terra
GPS-Gabinete de Promoção do Sucesso
Concurso Literário do Concelho de Lagoa

x

x

Câmara Municipal de Lagoa
DGE- Direção Geral de Educação
Agência Nacional ERASMUS+
DGE- Direção Geral de Educação
ESPAMOL
IPJ- Instituto Português da Juventude
Câmara Municipal de Lagoa
DGE- Direção Geral de Educação
Direção-Geral da Educação, INFARMED, I.P, e
The Antibiotic Centre for Primary Care –
University of Oslo, Norway
Câmara Municipal de Lagoa
Câmara Municipal de Lagoa
Portal B
CPCJ
EPIS- Associação Empresários pela inclusão
Câmara Municipal de Lagoa
EUDÁCTICA
FCTUC- Faculdade de Ciências e Tecnologia da
Universidade de Coimbra.

x

SPM- Sociedade Portuguesa de Matemática
Associação Ludus, Ass. Proj. de Matemática,
Sociedades Portuguesa de Matemática
DGE- Direção Geral de Educação
DGE- Direção Geral de Educação
Associação Zero e Silvex
CPCJ
Câmara Municipal de Lagoa

x

x
x
X
4ºano
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x

x

x
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Sessões “Newton gostava de ler”

x

x

Torneio Inter-turmas taça CNID

x

x

My Polis

Forúm de Pais
Academia Digital-Pais

x

x

x

x

x

x

x
Pais/Enc.Ed.

Mãos nas Artes

Alunos com medidas seletivas e
adicionais
x
x
x

AJUDARIS
Líderes digitais
ESCOLA APRENDER+

Docentes
Técnicos
especializados

Clube Desporto Escolar
Concurso “Na rota da Arte”
SIGRP – Sistema Integrado de Gestão do
Risco e Perigo

X

X
4ºano
X
X

Plano Anual de Atividades 2021 / 2022

x

x

X
X

X
X

Rede de Bibliotecas escolares e Centro de
Ciência Viva
DGE- Direção Geral de Educação
Clube Nacional da Imprensa Desportiva CNID
DGE- Direção Geral de Educação
Câmara Municipal de Lagoa
Associação Discurso Paralelo
Associação de Pais
DGESTE- Direção Geral dos Estabelecimentos
Escolares
Centro de Competência TIC – Universidade de
Aveiro
Câmara Municipal Lagoa
Escola das Artes
Associação AJUDARIS
Centro de sensibilização SEGURANET
Câmara Municipal de Lagoa
UALG- Universidade do Algarve
DGE- Direção Geral de Educação
Câmara Municipal de Lagoa
Biblioteca Municipal de Lagoa
CPCJ
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5. VISITAS DE ESTUDO

PRÉ-ESCOLAR
12
novembro
12
novembro
18
novembro
19
novembro
25
novembro
26
novembro
3 dezembro

Quinta dos Vales

Plano Anual de Visitas de Estudo Ano letivo 2021/2022
Cristina Jesus
9.30
11
27

F2

Parede Escalada Estômbar

Susana Ferreira

NA

NA

NA

E

Quinta dos Vales

Gisela Nogueira

9.30

11

23

Mex1

Quinta dos Vales

Patrícia Paiva

9.30

11

27

F4

Quinta dos Vales

Raquel Ferreira

9.30

11

27

Mex2

Quinta dos Vales

Dora Correia

9.30

11.30

27

P2

Biblioteca Lagoa

Ana Vieira

9.45

11

27

F3

7 dezembro

Biblioteca Lagoa

Susana Ferreira

9.30

11.30

27

E

10 dezembro

Biblioteca Lagoa

9.40

11.10

27

F1

7 janeiro

Bombeiros de Lagoa

Margarida
Gonçalves
Cristina Jesus

9.30

11

27

F2

14 janeiro

Bombeiros de Lagoa

Dora Correia

9.30

11.30

27

P2

9 fevereiro

Bombeiros de Lagoa

Ana Vieira

9.30

11

27

F3
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Melhorar o sucesso escolar dos
alunos do Agrupamento
Melhorar o sucesso escolar dos
alunos do Agrupamento
Melhorar o sucesso escolar dos
alunos do Agrupamento
Melhorar o sucesso escolar dos
alunos do Agrupamento
Melhorar o sucesso escolar dos
alunos do Agrupamento
Melhorar o sucesso escolar dos
alunos do Agrupamento
Melhorar o sucesso escolar dos
alunos do Agrupamento
Melhorar o sucesso escolar dos
alunos do Agrupamento
Melhorar o sucesso escolar dos
alunos do Agrupamento
Melhorar o sucesso escolar dos
alunos do Agrupamento
Melhorar o sucesso escolar dos
alunos do Agrupamento
Melhorar o sucesso escolar dos
alunos do Agrupamento

11 fevereiro

Bombeiros de Lagoa

9.30

11

27

F1

Museu de Portimão

Margarida
Gonçalves
Elsa Costa

18 fevereiro

9.30

11.30

23

P1

10 março

Biblioteca Lagoa

Gisela Nogueira

9.30

11

23

Mex1

11 março

Quinta Pedagógica
Portimão
Biblioteca Lagoa

Dora Correia

9.30

11.30

27

P2

Raquel ferreira

9.30

11

27

Mex2

Cristina Jesus

9

11

27

F2

Susana Ferreira

27

9

14.15

E

Margarida
Gonçalves
Patrícia Paiva

9.00

11

27

F1

9.30

11

27

F4

Ana Vieira

9.15

13.45

27

F3

17 março
18 março

1 abril

Quinta Pedagógica
Portimão
Centro de Ciência Viva de
Faro
Quinta Pedagógica
Portimão
Quinta Pedagógica
Portimão
Aeroporto Faro

20 abril

Zoomarine

Susana Ferreira

9.20

15

27

E

21 abril

Museu de Portimão

9.30

11.15

27

F1

22 abril

Bombeiros de Lagoa

Margarida
Gonçalves
Elsa Costa

9.30

11.30

23

P1

27 abril

Museu de Portimão

Dora Correia

9.30

11.30

27

P2

5 maio

Museu de Portimão

Gisela Nogueira

9.30

11

23

Mex1

12 maio

Museu de Portimão

Raquel Ferreira

9.30

11

27

Mex2

23 março
25 março
28 março
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Melhorar o sucesso escolar dos
alunos do Agrupamento
Melhorar o sucesso escolar dos
alunos do Agrupamento
Melhorar o sucesso escolar dos
alunos do Agrupamento
Melhorar o sucesso escolar dos
alunos do Agrupamento
Melhorar o sucesso escolar dos
alunos do Agrupamento
Melhorar o sucesso escolar dos
alunos do Agrupamento
Melhorar o sucesso escolar dos
alunos do Agrupamento
Melhorar o sucesso escolar dos
alunos do Agrupamento
Melhorar o sucesso escolar dos
alunos do Agrupamento
Melhorar o sucesso escolar dos
alunos do Agrupamento
Melhorar o sucesso escolar dos
alunos do Agrupamento
Melhorar o sucesso escolar dos
alunos do Agrupamento
Melhorar o sucesso escolar dos
alunos do Agrupamento
Melhorar o sucesso escolar dos
alunos do Agrupamento
Melhorar o sucesso escolar dos
alunos do Agrupamento
Melhorar o sucesso escolar dos
alunos do Agrupamento

17 maio

Fontes de Estômbar

Dora Correia

9.30

11.30

27

P2

maio

Quinta dos Vales

Susana Ferreira

NA

NA

NA

NA

18 maio

Oceanário de Lisboa

Susana Ferreira

7.30

16.30

27

E

19 maio

Fontes de Estômbar

Cristina Jesus

9.30

11

27

F2

20 maio

Elsa Costa

9.30

11.30

23

P1

Ana Vieira

9.30

11

27

F3

27 maio

Quinta Pedagógica
Portimão
Quinta Pedagógica
Portimão
Krazy World

9.30

14.30

27

F1

3 junho

Krazy World

Margarida
Gonçalves
Patrícia Paiva

9.30

14.30

27

F4

3 junho

Meia Praia de Lagos

Susana Ferreira

NA

NA

NA

E

9 junho

Krazy world

Gisela Nogueira

9.30

14

23

Mex1

14 junho

Krazy World

Raquel Ferreira

9.30

14

27

Mex2

17 junho

Aeródromo de Alvor

Cristina Jesus

9

11

27

F2

26 maio
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Melhorar o sucesso escolar dos
alunos do Agrupamento
Melhorar o sucesso escolar dos
alunos do Agrupamento
Melhorar o sucesso escolar dos
alunos do Agrupamento
Melhorar o sucesso escolar dos
alunos do Agrupamento
Melhorar o sucesso escolar dos
alunos do Agrupamento
Melhorar o sucesso escolar dos
alunos do Agrupamento
Melhorar o sucesso escolar dos
alunos do Agrupamento
Melhorar o sucesso escolar dos
alunos do Agrupamento
Melhorar o sucesso escolar dos
alunos do Agrupamento
Melhorar o sucesso escolar dos
alunos do Agrupamento
Melhorar o sucesso escolar dos
alunos do Agrupamento
Melhorar o sucesso escolar dos
alunos do Agrupamento

Agrupamento Rio Arade
Plano Anual de Visitas de Estudo – 1º Ciclo - Ano letivo 2021/2022
Data

Percurso

Professor
responsável

Hora e local
de partida

Hora e local
do destino

13/10/21

EB de Ferragudo Museu de
Portimão- EB de
Ferragudo

Diana
Rodrigues

9:00 - EB
Ferragudo

9:30Museu de
Portimão

EB de Ferragudo Museu de
Portimão- EB de
Ferragudo

Isabel Nisa

22/10/21

EB Parchal -Centro
de Ciência Viva
Lagos - EB Parchal

Lurdes
Alemão

03/11/21

EB de Estômbar ––
Museu de
Portimão- EB de
Estômbar

Susana
Narciso

14/10/21

Hora e
local do
regresso
12:00
Portimão

N.º de
pessoas a
transportar
20+2

Estabelecimento
de educação e
ensino
EB Ferragudo

9:30Museu de
Portimão

12:00
Portimão

19+2

EB Ferragudo

9:00 Estação de
Comboios
Ferragudo/P
archal

10:00 Centro de
Ciência Viva
Lagos

15:00
Estação
de
comboios
, Lagos

18+2

EB Parchal

9:00 - EB
Estômbar

9:30Museu de
Portimão

12:00
Portimão

19+2

EB Estômbar

Ferry Taxi

9:00 - EB
Ferragudo
Ferry Taxi
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Objetivos enquadrados no Projeto
Educativo do Agrupamento
- Conhecer os processos e mecanismos
antigos da produção da indústria
conserveira;
-Melhorar a taxa e a qualidade do sucesso
educativo dos alunos;
- Explorar a dinâmica de grupo (oficinas
pedagógicas).
- Conhecer os processos e mecanismos
antigos da produção da indústria
conserveira;
-Melhorar a taxa e a qualidade do sucesso
educativo dos alunos;
- Explorar a dinâmica de grupo (oficinas
pedagógicas).
- Participar em atividades interativas no
âmbito da ciência e tecnologia.
-Melhorar a taxa e a qualidade do sucesso
educativo dos alunos;
- Promover a cidadania responsável e
participada.
- Conhecer os processos e mecanismos
antigos da produção da indústria
conserveira;
-Melhorar a taxa e a qualidade do sucesso
educativo dos alunos;

04/11/21

EB de Estômbar ––
Museu de
Portimão- EB de
Estômbar

Natália
Conduto

9:00 - EB
Estômbar

9:30Museu de
Portimão

12:00
Portimão

20+2

EB Estômbar

11/11/21

EB de Mexilhoeira
da CarregaçãoMuseu de
Portimão- EB de
Mexilhoeira da
Carregação

Márcia
Jesus

9:00 - EB
Mexilhoeira
da
Carregação

09:30Museu de
Portimão

12:00
Portimão

20+2

EB Mexilhoeira da
Carregação

19/11/21

EB de Estômbar ––
Museu de
Portimão- EB de
Estômbar

Patrícia Lamy

9:00 - EB
Estômbar

9:30Museu de
Portimão

12:00
Portimão

20+2

EB Estômbar

23/11/21

EB de Parchal ––
Museu de
Portimão- EB de
Parchal

Aurora
Mestre

9:00 - EB
Parchal

09:30Museu de
Portimão

12:00
Portimão

21+2

EB Parchal

11/03/22

EB de Estômbar –
Escola de Trânsito

Susana
Duarte

9:15 - EB
Estômbar

9:30 -

12:00
Lagoa

24 + 2

EB de Estômbar
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- Explorar a dinâmica de grupo (oficinas
pedagógicas).
- Conhecer os processos e mecanismos
antigos da produção da indústria
conserveira;
-Melhorar a taxa e a qualidade do sucesso
educativo dos alunos;
- Explorar a dinâmica de grupo (oficinas
pedagógicas).
- Conhecer os processos e mecanismos
antigos da produção da indústria
conserveira;
-Melhorar a taxa e a qualidade do sucesso
educativo dos alunos;
- Explorar a dinâmica de grupo (oficinas
pedagógicas).
- Conhecer os processos e mecanismos
antigos da produção da indústria
conserveira;
-Melhorar a taxa e a qualidade do sucesso
educativo dos alunos;
- Explorar a dinâmica de grupo (oficinas
pedagógicas).
- Conhecer os processos e mecanismos
antigos da produção da indústria
conserveira;
-Melhorar a taxa e a qualidade do sucesso
educativo dos alunos;
- Explorar a dinâmica de grupo (oficinas
pedagógicas).
- Promoção do sucesso;

Lagoa - EB de
Estômbar

Escola de
Trânsito de
Lagoa

18/03/22

EB de Parchal –
Escola de Trânsito
Lagoa - EB de
Parchal

Carmo
Pereira

9:15 –
EB Parchal

9:30
Escola de
Trânsito de
Lagoa

12:00
Lagoa

20 + 2

EB de Parchal

18/03/21

EB de Estômbar ––
A Rocha:
Associação Cristã
de Estudos e
Defesa do
Ambiente - EB de
Estômbar
EB de Ferragudo ––
A Rocha:
Associação Cristã
de Estudos e
Defesa do

Susana
Narciso

9:00 - EB
Estômbar

10:00 A Rocha Mexilhoeira
Grande

14:00
Mexilhoei
ra Grande

19+2

EB Estômbar

Bárbara
Varela

9:00 - EB
Ferragudo

10:00A Rocha Mexilhoeira
Grande

14:00
Mexilhoei
ra Grande

24+2

EB Ferragudo

18/03/21
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- Conhecer e aplicar normas de prevenção
rodoviária (sinais de trânsito úteis para o
dia a dia da criança: sinais de peões, pistas
de bicicletas, passagens de nível…);
- Identificar alguns cuidados na utilização:
dos transportes públicos, viaturas
particulares, bicicletas, trotinetes e patins;
- Conhecer e aplicar regras de segurança.
- Promoção do sucesso;
- Conhecer e aplicar normas de prevenção
rodoviária (sinais de trânsito úteis para o
dia a dia da criança: sinais de peões, pistas
de bicicletas, passagens de nível…);
- Identificar alguns cuidados na utilização:
dos transportes públicos, viaturas
particulares, bicicletas, trotinetes e patins;
- Conhecer e aplicar regras de segurança.
- Contactar com os seres vivos do seu
ambiente;
- Reconhecer e distinguir plantas e as suas
especificidades;
- Observar os seres vivos;
- Despertar a consciência ambiental.
- Contactar com os seres vivos do seu
ambiente;
- Reconhecer e distinguir plantas e as suas
especificidades;
- Observar os seres vivos;
- Despertar a consciência ambiental.

23/03/21

23/03/21

25/03/22

01/04/22

Ambiente - EB de
Ferragudo
EB de Parchal ––
A Rocha:
Associação Cristã
de Estudos e
Defesa do
Ambiente - EB de
Parchal
EB de Mexilhoeira
da Carregação ––
A Rocha:
Associação Cristã
de Estudos e
Defesa do
Ambiente - EB de
Mexilhoeira da
Carregação
EB de Estômbar Centro de Ciência
Viva de Lagos - EB
Estômbar

EB de Estômbar Centro de Ciência
Viva de Lagos - EB
Estômbar

Aurora
Mestre

9:00 - EB
Parchal

10:00A Rocha Mexilhoeira
Grande

14:00
Mexilhoei
ra Grande

21+2

Márcia Jesus

9:00 - EB
Mexilhoeira
da
Carregação

10:00A Rocha Mexilhoeira
Grande

14:00
Mexilhoei
ra Grande

20+2

10:00 Centro de
Ciência Viva,
Lagos

15:00
Estação
de
comboios
Lagos

20+2

10:00 Centro de
Ciência Viva,
Lagos

15:00
Estação
de
comboios
Lagos

20+2

Patrícia Lamy 09:00
Estação de
Comboios Estômbar

Natália
Conduto

09:00
Estação de
Comboios
Estômbar
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EB Parchal

- Contactar com os seres vivos do seu
ambiente;
- Reconhecer e distinguir plantas e as suas
especificidades;
- Observar os seres vivos;
- Despertar a consciência ambiental.

EB Mexilhoeira da - Contactar com os seres vivos do seu
Carregação
ambiente;
- Reconhecer e distinguir plantas e as suas
especificidades;
- Observar os seres vivos;
- Despertar a consciência ambiental.

EB Estômbar

EB Estômbar
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- Participar em atividades interativas no
âmbito da ciência e tecnologia.
-Melhorar a taxa e a qualidade do sucesso
educativo dos alunos.
Promover a cidadania responsável e
participada.
- Participar em atividades interativas no
âmbito da ciência e tecnologia.
-Melhorar a taxa e a qualidade do sucesso
educativo dos alunos.
Promover a cidadania responsável e
participada.

01/04/22

EB Parchal ––
Museu de
Portimão- EB
Parchal

Lurdes
Alemão

9:00 - EB
Parchal

9:30Museu de
Portimão

12:00
Portimão

18+2

EB Parchal

22/04/22

EB Mexilhoeira da
Carregação ––
Museu de
Portimão- EB
Mexilhoeira da
Carregação

Elsa Belo

9:00 – EB
Mexilhoeira
da
Carregação

9:30Museu de
Portimão

12:00
Portimão

18+2

EB Mexilhoeira da
Carregação

29/04/22

EB de Estômbar ––
A Rocha:
Associação Cristã
de Estudos e
Defesa do
Ambiente - EB de
Estômbar
EB de Parchal –– A
Rocha: Associação
Cristã de Estudos e
Defesa do
Ambiente- EB de
Parchal

Susana
Duarte

9:30 - EB
Estômbar

10:00Mexilhoeira
Grande

15:00Mexilhoei
ra Grande

24+2

EB Estômbar

Carmo
Pereira

9:30 - EB de
Parchal

10:00Mexilhoeira
Grande

15:00 Mexilhoei
ra Grande

20+2

EB Parchal

Elsa Belo

9:00 – EB
Mexilhoeira
da
Carregação

10:00Zoo de Lagos,
Barão de São
João

15:00
Zoo de
Lagos,

18+2

EB Mexilhoeira da
Carregação

06/05/22

13/05/22

EB Mexilhoeira da
Carregação ––
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- Conhecer os processos e mecanismos
antigos da produção da indústria
conserveira;
-Melhorar a taxa e a qualidade do sucesso
educativo dos alunos;
- Explorar a dinâmica de grupo (oficinas
pedagógicas).
- Conhecer os processos e mecanismos
antigos da produção da indústria
conserveira;
-Melhorar a taxa e a qualidade do sucesso
educativo dos alunos;
- Explorar a dinâmica de grupo (oficinas
pedagógicas).
- Explorar a dinâmica de grupo (jogos);
- Contactar com os seres vivos do seu
ambiente;
- Reconhecer e distinguir plantas e as suas
especificidades;
- Observar os seres vivos;
- Despertar a consciência ambiental.
- Explorar a dinâmica de grupo (jogos);
- Contactar com os seres vivos do seu
ambiente;
- Reconhecer e distinguir plantas e as suas
especificidades;
- Observar os seres vivos;
- Despertar a consciência ambiental.
- Valorizar e despertar a preservação dos
animais e o seu habitat;
- Identificar as características dos animais;
- Interagir com os animais da quinta;

Zoo de Lagos- EB
Mexilhoeira da
Carregação

Barão de
São João

- Explorar a dinâmica de grupo (oficinas
pedagógicas).

20/05/22

EB de Ferragudo Centro de Ciência
Viva de Lagos - EB
Ferragudo

Isabel Nisa

09:00
Estação de
Comboios
Ferragudo/
Parchal

9:30 - Centro
de Ciência
Viva Lagos

15:00
Estação
de
Comboios
- Lagos

19+2

20/05/22

EB de Ferragudo Centro de Ciência
Viva de Lagos - EB
Ferragudo

Diana
Rodrigues

09:00
Estação de
Comboios
Ferragudo/
Parchal

9:30 - Centro
de Ciência
Viva de Lagos

15:00
Estação
de
Comboios
- Lagos

20+2

27/05/22

EB ParchalZoomarine- EB
Parchal

Lurdes
Alemão

9:30
Zoomarine Guia,
Albufeira

16:00 Zoomarin
e - Guia,
Albufeira

19+2

EB Parchal

27/05/22

EB Mexilhoeira da
Carregação – Q.ta
do Vale da Lama –
Odiáxere EB da Mexilhoeira
da Carregação

Sílvia Correia

9:30- EM34
279N,
Odiáxere

15:00 Q.ta do
Vale da
Lama –
Odiáxere

24+2

EB Mexilhoeira da
Carregação

15:00
Zoomarin
e-

20+2

EB Estômbar

03/06/22

EB EstômbarZoomarine- EB
Estômbar

9:00 EB
Parchal

9:00 - EB da
Mexilhoeira
da
Carregação

282792673/
967620397
Patrícia Lamy 9:00 EB
Estômbar

9:30 Zoomarine Guia,
Albufeira
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EB Ferragudo

EB Ferragudo

136

- Participar em atividades interativas no
âmbito da ciência e tecnologia.
-Melhorar a taxa e a qualidade do sucesso
educativo dos alunos.
Promover a cidadania responsável e
participada.
- Participar em atividades interativas no
âmbito da ciência e tecnologia.
-Melhorar a taxa e a qualidade do sucesso
educativo dos alunos.
Promover a cidadania responsável e
participada.
- Valorizar e despertar a preservação dos
animais e o seu habitat;
- Identificar as características dos animais;
-Assistir a apresentações de golfinhos,
focas e leões marinhos, aves tropicais e
aves de rapina.
- Explorar a dinâmica de grupo (jogos);
- Contactar com os seres vivos do seu
ambiente;
- Reconhecer e distinguir plantas e as suas
especificidades;
- Observar os seres vivos;
- Despertar a consciência ambiental.
- Valorizar e despertar a preservação dos
animais e o seu habitat;
- Identificar as características dos animais;
-Assistir a apresentações de golfinhos,

08/06/22

EB EstômbarZoomarine, GuiaEB Estômbar

Natália
Conduto

9:00 EB
Estômbar

9:30 Zoomarine Guia,
Albufeira

08/06/22

EB de Ferragudo Q.ta do Vale da
Lama- Odiáxere –
EB de Ferragudo

Milene
Silva

9:00 - EB de
Ferragudo

10:00- EM34
279N,
Odiáxere
282792673/
967620397

09/06/22

EB de Estômbar ––
Q.ta do Vale da
Lama- Odiáxere EB de Estômbar

Daniela
Ferreira

9:00 - EB
Estômbar

10:00- EM34
279N,
Odiáxere
282792673/
967620397

Guia,
Albufeira
16:00
Zoomarin
eGuia,
Albufeira

20+2

EB Estômbar

15:00Q.ta do
Vale da
Lama –
Odiáxere

24+2

EB Ferragudo

15:00 Q.ta do
Vale da
Lama –
Odiáxere

24+2

EB Estômbar

17/06/22

EB FerragudoZoomarine- EB
Ferragudo

Isabel Nisa

9:00 EB
Ferragudo

9:30 Zoomarine Guia
Albufeira

17:00
Zoomarin
e

19+2

EB de Ferragudo

17/06/22

EB FerragudoZoomarine- EB
Ferragudo

Diana
Rodrigues

9:00 EB
Ferragudo

9:30 Zoomarine Guia,
Albufeira

17:00
Zoomarin
e

20+2

EB de Ferragudo
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focas e leões marinhos, aves tropicais e
aves de rapina.
- Valorizar e despertar a preservação dos
animais e o seu habitat;
- Identificar as características dos animais;
-Assistir a apresentações de golfinhos,
focas e leões marinhos, aves tropicais e
aves de rapina.
- Explorar a dinâmica de grupo (jogos);
- Contactar com os seres vivos do seu
ambiente;
- Reconhecer e distinguir plantas e as suas
especificidades;
- Observar os seres vivos;
- Despertar a consciência ambiental.
- Explorar a dinâmica de grupo (jogos);
- Contactar com os seres vivos do seu
ambiente;
- Reconhecer e distinguir plantas e as suas
especificidades;
- Observar os seres vivos;
- Despertar a consciência ambiental.
- Valorizar e despertar a preservação dos
animais e o seu habitat;
- Identificar as características dos animais;
-Assistir a apresentações de golfinhos,
focas e leões marinhos, aves tropicais e
aves de rapina.
- Valorizar e despertar a preservação dos
animais e o seu habitat;
- Identificar as características dos animais;

17/06/22

24/06/22

EB FerragudoZoomarine- EB
Ferragudo

EB do Parchal ––
Q.ta do Vale da
Lama- Odiáxere EB do Parchal

Bárbara
Varela

9:00 EB
Ferragudo

9:30 Zoomarine Guia,
Albufeira

17:00
Zoomarin
e

24+2

EB de Ferragudo

Sandra
Barros

9:00 - EB do
Parchal

9:00- EM34
279N,
Odiáxere

15:00Q.ta do
Vale da
Lama –
Odiáxere

20 + 2

EB Parchal

15:00 Q.ta do
Vale da
Lama –
Odiáxere

24 + 2

EB Parchal

17:00
Kidzânia –
Lisboa

21+2

EB de Parchal

282792673/
967620397
29/06/22

EB do Parchal ––
Q.ta do Vale da
Lama- Odiáxere EB do Parchal

Sandra
Sousa

9:00 - EB do
Parchal

9:00- EM34
279N,
Odiáxere
282792673/9
67620397

29/06/20

EB do Parchal ––
Kidzânia (Lisboa) –
EB do Parchal

Aurora
Mestre

6:00 - EB de
Parchal
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-Assistir a apresentações de golfinhos,
focas e leões marinhos, aves tropicais e
aves de rapina.
- Valorizar e despertar a preservação dos
animais e o seu habitat;
- Identificar as características dos animais;
-Assistir a apresentações de golfinhos,
focas e leões marinhos, aves tropicais e
aves de rapina.
- Explorar a dinâmica de grupo (jogos);
- Contactar com os seres vivos do seu
ambiente;
- Reconhecer e distinguir plantas e as suas
especificidades;
- Observar os seres vivos;
- Despertar a consciência ambiental.
- Explorar a dinâmica de grupo (jogos);
- Contactar com os seres vivos do seu
ambiente;
- Reconhecer e distinguir plantas e as suas
especificidades;
- Observar os seres vivos;
- Despertar a consciência ambiental.
- Visitar um espaço com potencialidades
que permitem aprendizagens
estruturantes e significativas
complementares às realizadas em
contexto sala de aula;
- Promover o sucesso educativo dos
alunos através da vivência de experiências
relacionadas com a vida em sociedade;

29/06/20

EB do Estômbar ––
Kidzânia (Lisboa) –
EB do Estômbar

Susana
Narciso

6:00 - EB de
Estômbar

10:00 Kidzânia –
Lisboa

17:00
Kidzânia –
Lisboa

19+2

EB de Estômbar

29/06/22

EB FerragudoLisboa: Fim de
semana culturalEB Ferragudo
EB de Mexilhoeira
da Carregação ––
Lisboa: Oceanário e
Pavilhão do
Conhecimento - EB
de Mexilhoeira da
Carregação

Bárbara
Varela

7:00 - EB
Ferragudo

10:30 Lisboa

17:00
Lisboa

24+2

EB de Ferragudo

Márcia Jesus

7:00 - EB
Mexilhoeira
da
Carregação

10:30Lisboa:
Oceanário e
Pavilhão do
Conheciment
o

17:00
Lisboa

20+2

EB Mexilhoeira da
Carregação

29/06/22
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- Contribuir para a educação e formação
no âmbito da responsabilidade social e
no desenvolvimento de valores como:
independência, liderança, autoestima,
criatividade, cooperação e espírito de
equipa.
- Visitar um espaço com potencialidades
que permitem aprendizagens
estruturantes e significativas
complementares às realizadas em
contexto sala de aula;
- Promover o sucesso educativo dos
alunos através da vivência de experiências
relacionadas com a vida em sociedade;
- Contribuir para a educação e formação
no âmbito da responsabilidade social e
no desenvolvimento de valores como:
independência, liderança, autoestima,
criatividade, cooperação e espírito de
equipa.
- Promover o sucesso educativo dos
alunos através da vivência de experiências
relacionadas com o património cultural;
- Visitar museus e edifícios históricos.
- Observar os seres vivos do ambiente
aquático;
- Reconhecer a importância da preservação
das espécies marítimas e dos oceanos;
- Despertar a consciência ambiental;
- Participar em atividades interativas no
âmbito da ciência e tecnologia.
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6. OUTROS PROJETOS
Fazem parte deste Plano Anual de Atividades outros projetos, nomeadamente:
A. COMPONENTE DE APOIO À FAMÍLIA (AAAF)
No âmbito da promoção da Escola a tempo inteiro, foram celebrados acordos/protocolos entre
a Câmara Municipal de Lagoa (CML), o Agrupamento de Escolas Rio Arade (AERA) e Instituições
locais de Solidariedade Social (IPSS), a fim de dar resposta às necessidades sentidas pelas famílias
das crianças do pré-escolar.

B. ATIVIDADES DE ENRIQUECIMENTO CURRICULAR (AEC)
No âmbito da promoção da Escola a tempo inteiro, as AEC implementadas no 1ºCiclo do Ensino
Básico, designadamente:
▪

Atividade Física e Desportiva

▪

Artes

▪

Música / Dança
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7. RECURSOS
Para a concretização deste Plano, serão necessários recursos físicos, humanos, materiais e
financeiros.
Os recursos económicos necessários à execução do PAA provêm das verbas oriundas do
orçamento de estado e orçamento privativo da escola-sede, das verbas disponibilizadas pela
Câmara Municipal de Lagoa para o PAA e também de eventuais donativos dos encarregados de
educação ou outras entidades que queiram colaborar com este agrupamento.

Outros Recursos / Parceiros
Câmara Municipal
Juntas de Freguesia
Universidade do Algarve
CPCJ
Professores das AEC’s
Associação de Pais
Centro de Formação de Albufeira/ Lagoa/ Silves
Centro de Saúde de Lagoa
GNR – Escola Segura
Biblioteca Municipal
Associações da área de implantação das escolas do agrupamento (ADR, ACD, CheLagoense)
Unidades turísticas e hoteleiras do concelho

Plano Anual de Atividades 2021 / 2022

142

8. AVALIAÇÃO
A avaliação deste Plano será feita periodicamente, através do preenchimento dos relatórios
síntese das atividades realizadas, em reuniões das diversas estruturas do Agrupamento.
Sempre que se justifique, deverão ser apresentadas em Conselho Pedagógico e Conselho Geral,
avaliações intercalares das atividades.
No final do ano letivo, a avaliação será efetuada em sede de Conselho Pedagógico, mediante
análise dos relatórios síntese, elaborados pelos diversos proponentes. Este relatório será
posteriormente aprovado em Conselho Geral.
A avaliação do Plano Anual de Atividades concretiza-se através do relatório final de execução,
tendo por base as recolhas de informação no âmbito dos processos de avaliação interna,
nomeadamente os estudos de monitorização dos principais resultados e processos escolares; os
relatórios finais dos projetos e das estruturas de orientação educativa; os inquéritos de opinião
sobre o funcionamento daquelas estruturas. Como habitualmente, a avaliação das atividades
será feita com base no tratamento dos dados recolhidos. Este procedimento será fundamental
para concluir sobre o grau de operacionalidade do Plano Anual de Atividades e do Projeto
Educativo.

9. DIVULGAÇÃO
A divulgação das atividades será feita através das diferentes plataformas digitais da Unidade e
noutros locais considerados convenientes para consulta.

AERA, dezembro de 2021
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Emissão de Parecer Conselho Pedagógico
Parecer Favorável

Aprovação Conselho Geral
O Presidente do Conselho Geral
Em 22 dezembro de 2021

__________________________________

Plano Anual de Atividades 2021 / 2022

144

Plano Anual de Atividades 2021 / 2022

145

