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A Escola de hoje exige que os documentos estratégicos e orientadores sirvam de referência 

mentora às múltiplas execuções educativas e formadoras. 

De acordo com o artigo 9º do Decreto-Lei Nº 75/2008, de 22 de Abril, com sua nova 

redação no Decreto – Lei n.º 137/2012 de 2 de junho, o Plano Anual de Atividades (PAA), 

constitui um dos mais importantes instrumentos de autonomia dos agrupamentos de escolas, sendo 

entendido como o documento de planeamento, que define, em função do Projeto Educativo, os 

objetivos e as formas de organização e de programação das diversas ações. Serve ainda o presente 

documento para proceder à identificação dos recursos necessários à consecução das diferentes 

atividades. 

O Plano Anual de Atividades do Agrupamento 2017/2018 (PAA 2017/2018) é um dos 

suportes do Projeto Educativo do Agrupamento (PEA). Permite, de uma forma mais sistemática e 

planeada, o desenvolvimento das atividades, a sua divulgação e avaliação. Assim, o Plano Anual 

de Atividades, enquanto documento estratégico que concretiza o Projeto Educativo, pretende 

representar toda a vitalidade da Escola que, dia após dia, empreende novos rumos. Por esta razão 

não é um documento que ao ser criado se fecha em si próprio. Pelo contrário, é a projeção de todas 

as propostas a levar a cabo e de outras que, fruto das estratégias consideradas convenientes, serão 

apresentadas em tempo oportuno. 

 A avaliação do PAA deve ser realizada: 

 Pelo responsável de cada atividade, após realização da mesma, através da ficha de avaliação 

da atividade; 

 Pelos diferentes Departamentos, periodicamente, e no âmbito da avaliação/reformulação 

dos respetivos planos de ação. 

 Em sede de Conselho Pedagógico, a meio do ano letivo – avaliação intermédia – a fim de 

monitorizar a sua execução e, no final do ano letivo, será efetuada uma apreciação do grau 

de consecução do PAA, mediante análise de relatórios-síntese elaborados a partir das fichas 

de avaliação preenchidas por atividade. O resultado desta apreciação servirá de base à 

elaboração do Relatório Final de Execução do PAA, a apresentar ao Conselho Geral. 

 Pelo Conselho Geral com base nos Relatórios Periódicos e Relatório Final de Execução do 

PAA. 

As atividades do presente Plano serão divulgadas à comunidade educativa nos seguintes 

suportes: 

 Página do Agrupamento – http://www.aesmporto.com; 

 A planificação das atividades mensal será igualmente divulgada em painel próprio e a 

encarregados de educação por correio eletrónico; 

 Divulgação na comunicação social local das atividades mais simbólicas. 
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Domínio A. Prestação do serviço educativo 

Objetivo estratégico A1. Promover uma prática letiva conducente ao sucesso educativo 

Objetivo operacional A.1.1 Gerir, planificar e articular vertical, horizontal e transversalmente conteúdos e metodologias. 

 

 

Atividade Objetivos Específicos Coordenação  Público-alvo Calendarização 

Recursos 

Custos 
Humanos Materiais 

Departamento/Estrutura 
Pré-escolar e 1º ciclo, Matemática e Ciências Experimentais; Línguas; Ciências Sociais e Humanas; Expressões; Educação Especial; 

SPO 

Reuniões de 

Departamento/Grupos 

Específicos 

 

- Divulgar informação; 

- Implementar decisões do Conselho 

Pedagógico; 

- Contribuir para a elaboração de 

documentos chave do Agrupamento 

(PEA, RI, PAA,…); 

- Planear e implementar trabalho 

específico (atividades de PAA, 

planificações, elaboração de materiais, …); 

- Promover a articulação vertical. 

Coordenadores/ 

Dinamizadores 

de grupos de 

trabalho 

Professores e 

Psicóloga 

Ao longo do 

ano letivo 
Professores Consumíveis --- 

Departamento/Estrutura Pré-escolar e 1ºciclo, Línguas e Matemática e Ciências Experimentais (articulação) 

Reuniões de articulação: 

Coordenadores de 

Departamento do Pré-escolar e 

1º ciclo, de Matemática e 

Ciências Experimentais, de 

Línguas, coordenadores de 

Conselho de Docentes 

Titulares de Turma e Docentes 

Titulares de Turma   

- Realizar pelo menos uma reunião de 

articulação entre os de Coordenadores de 

Departamento do Pré-escolar e 1º ciclo, 

Matemática e Ciências Experimentais e 

de Línguas, e Docentes 4º e 5º ano; 

- Aprofundar a articulação entre ciclos. 

 

Coordenadores de 

departamento 

 

Professores 
Ao longo do 

ano letivo 
Professores Consumíveis --- 

Departamento/Estrutura Pré-escolar e 1ºciclo, Coordenação de Diretores de Turma 2º e 3º ciclos e secundário e SPO (articulação) 

Reunião entre diretores de turma 

de: 

- 5º ano de 2017/2018 e 

Professores Titulares de Turma 

(PTT) de 4º ano 2016/2017; 

- Promover a articulação; 

- Recolher informação que otimize a 

caracterização das turma em PT; 

- Contribuir para delinear estratégias mais 

adequadas ao perfil dos alunos. 

 

 

Coordenadora do 

SPO e CDT´s Diretores de 

turma 

 

Setembro2017 

 
 PTT do 4º ano 

DT’s do 5º, 6º, 

7º, 9º e 10º anos 
--- --- 
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Atividade Objetivos Específicos Coordenação  Público-alvo Calendarização 

Recursos 

Custos 
Humanos Materiais 

- 6º ano de 2016/2017 e  de 7º ano 

de 2017/2018; 

- de 9º ano de 2016/2017 e de 10º 

ano de 2017/2018 

 

 

Departamento/Estrutura Pré-escolar e 1º ciclo e Línguas (articulação) 

 

“História com asas” 

- Garantir a participação de alunos de 

todas as turmas do 3º, 4º, 5º e 6º anos; 

- Garantir a participação de alunos de 

todas as turmas do JI, 1º e 2ºanos; 

- Promover a comunicação entre os 

diferentes níveis e estabelecimentos de 

ensino. 

Coordenador de 

CDTT de 1º e 2º 

ano, 

Coordenador de 

CDTT de 3º e4º 

ano, 

Prof. Paula 

Carvalheira 

Crianças do 

JI, alunos do 

1º Ciclo, 5º e 

6º ano 

Ao longo do 

ano 

PTT´s e  

Educadora de 

Infância 

 Computador 

Internet 

consumíveis 
--- 

“Visitas cá e lá” 

 

- Motivar para a leitura;  

- Explorar outras formas de expressão a 

partir das obras lidas;  

- Promover o convívio entre alunos e 

professores;  

- Envolver as turmas do 3º e 4º ano de SMP 

e do 5º e 6º ano. 

Prof. Mª José 

Duarte e 

Coordenadora do 

Departamento do 

Pré-escolar e 1º 

Ciclo 

Alunos do 3º 

e 4º ano de 

SMP e 5º e 

6º ano 

 

 

2º período Profs. do 3º e 4º 

de SMP e do 5º 

e 6º ano  

Livros e 

materiais de 

desgaste 

--- 

“You`ve got mail” 

- Desenvolver as competências da escrita 

em língua inglesa; 

- Promover o contacto entre os alunos do 

4º e do 5º ano através da troca de postais; 

- Envolver todas as turmas do 4º e 5º anos 

de escolaridade. 

 

Prof. Elsa 

Fernandes 

Alunos do 4º 

e 5º anos 
Épocas festivas 

Profs. de Inglês 

do 4º e 5º anos 

consumívei

s 
80€ 

Departamento/Estrutura  Línguas  

 

“Ainda se escrevem cartas” 

 

 

 

- Desenvolver as competências da escrita; 

- Contribuir para a integração dos alunos 

do 5º ano na nova escola; 

- Entregar uma carta escrita por um aluno 

do 6º ano, a cada aluno do 5º ano. 

 

Prof. Mª José 

Duarte 

 

Alunos do 5º 

ano 

 

Outubro 

 

 

Profs. de 

português do 2º 

ciclo   

Folhas, 

envelopes, 

selos 

50€ 
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Atividade Objetivos Específicos Coordenação  Público-alvo Calendarização 

Recursos 

Custos 
Humanos Materiais 

Departamento/Estrutura Direção 

Atribuição de um tempo da 

componente não letiva aos 

docentes para articulação.  

 

- Promover a articulação horizontal e 

vertical. 
Diretora 

Docentes da 

escola sede 
Setembro --- --- --- 

Promover reuniões de 

articulação entre diferentes 

estruturas/ciclos. 

- Promover a articulação horizontal e 

vertical. 
Diretora Docentes 

Ao longo do 

ano 
--- --- --- 

 

 

 

Domínio A. Prestação do serviço educativo 

Objetivo estratégico A1. Promover uma prática letiva conducente ao sucesso educativo 

Objetivo operacional A.1.2 Garantir a implementação de medidas de apoio educativo como resposta às diferentes necessidades dos alunos 

 

Atividade Objetivos Específicos Coordenação  Público-alvo Calendarização 

Recursos 

Custos 
Humanos Materiais 

Departamento/Estrutura Direção 

Implementação de 

coadjuvações/apoios 

educativos principalmente nas 

disciplinas de matemática e 

português. 

- Promover o sucesso escolar. 

 
Diretora Alunos  

Setembro e  

outubro 
Docentes  --- --- 

Departamento/Estrutura Pré-escolar e 1º ciclo e Expressões (articulação)  

Coadjuvação de Expressão 

Físico Motora e Expressão 

Musical no JI 

 

- Desenvolver o nível funcional das 

capacidades motoras dos alunos; 

- Desenvolver a psicomotricidade, a voz e 

as aptidões sonoro-musicais dos alunos. 

Coordenadores 

dos 

Departamentos 

do pré-escolar e 

1º ciclo e  de 

Expressões 

Crianças do 

JI 

Ao longo do 

ano letivo 
Professores 

Cláudio 

Rolo, David 

Amaral  e 

Educadora 

de Infância 

Específicos 

da 

Disciplina 

150 € 
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Domínio A. Prestação do serviço educativo 

Objetivo estratégico A1. Promover uma prática letiva conducente ao sucesso educativo 

Objetivo operacional A.1.3 Promover a prática da diferenciação pedagógica na sala de aula 

 

Atividade Objetivos Específicos Coordenação  Público-alvo Calendarização 

Recursos 

Custos 
Humanos Materiais 

Departamento/Estrutura Pré-escolar e 1º ciclo 

Elaboração de planos de 

acompanhamento pedagógico 

individual/ turma 

- Melhorar o aproveitamento dos 

alunos/turma; 

- Assegurar que 75 % dos alunos que 

usufruíram de PAPIS transitem. 

 

 

 

PTT 

 

Alunos 

 

 

 

Ao longo do 

ano letivo 

PTT, Prof. de 

Apoio 

Educativo e 

Outros 

Consumíveis --- 

Caracterização em PT de todos 

os alunos, particularmente os 

que apresentam dificuldades 

de aprendizagem e alunos com  

PLNM 

 - Melhorar o aproveitamento nas áreas 

onde os alunos revelem maiores 

dificuldades; 

- Caracterizar, em PT, todos os alunos de 

PLNM. 

 

 

PTT Alunos 

 

 

Ao longo do 

ano letivo 

PTT, de Apoio 

Educativo e 

Outros 

Consumíveis --- 

Departamento/Estrutura Coordenação dos diretores de turma de 2º, 3º ciclo e Secundário 

Caracterização, em PT, de 

todos os alunos da turma 

- Definir estratégias específicas 

adequadas. 

DT 

Alunos 

 

Ao longo do 

ano 

CT --- --- 

Caracterização de todos os 

alunos com português língua 

não materna (PLNM) 

- Caraterizar, em Plano de turma, todos os 

alunos de PLNM. 

 

DT Alunos 

 

Ao longo do 

ano 

CT   

Elaboração/acompanhamento 

de Planos de 

Acompanhamento Pedagógico 

Individual (PAPI) 

- Monitorizar o nº de alunos em risco de 

retenção/período; 

- Colmatar lacunas ao nível das 

aprendizagens. 

 

 

DT 

 Alunos 

 

Ao longo do 

ano 

CT 

SPO 

GM 

  

 

 

Apoio Tutorial pelos DT´s 

- Apoiar/acompanhar, individualmente, 

alunos com problemas de ordem 

relacional/social; 

- Acompanhar os alunos com dificuldades 

de aprendizagem e/ou com desmotivação 

 

 

 

DT 

 

Alunos 

 

 

 

 

Ao longo do 

ano 

CT 

GM 

SPO 
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Atividade Objetivos Específicos Coordenação  Público-alvo Calendarização 

Recursos 

Custos 
Humanos Materiais 

pelas aprendizagens, inseridos em 

contextos familiares vulneráveis. 

Monitorização do apoio dentro 

da sala de aula  

- Providenciar o apoio a todos os alunos 

que apresentem dificuldades significativas 

no acompanhamento das aprendizagens no 

decorrer das aulas; 

- Monitorizar o apoio dentro da sala de 

aula. 

 

 

DT 

Alunos 

 

 

Ao longo do 

ano CT 

Profs. do 

apoio 

  

 Monitorização do DTA 
-Monitorizar as atividades desenvolvidas 

com os alunos. 

Coord. DT 

Alunos 

Ao longo do 

ano DT    

Departamento/Estrutura 
Coordenação dos diretores de turma de 2º, 3ºciclos e Secundário; Departamentos do Pré-escolar e 1º ciclo e de Educação Especial 

(articulação) e Serviço de Psicologia e Orientação  

Análise de referenciações  - Realizar a análise de 100% das 

referenciações.   

 

Coordenadora 

do Depart. de 

Ed. Esp.  

Alunos  Ao longo do 

ano 

Profs. Ed. Esp., 

PTT, DT, SPO, 

Técnicos do 

CRI e EE 

--- --- 

Departamento/Estrutura Direção 

 

Articulação com o CFAE para 

a realização de ações de 

formação no âmbito da 

diferenciação pedagógica. 

 

- Capacitar docentes na prática da 

diferenciação pedagógica. 

 

Diretora 

 
Docentes 

Ao longo do 

ano 
Formadores --- --- 

Roda Viva 

Usar as diferentes potencialidades dos 

professores; 

 Melhorar mecanismos de articulação 

pedagógica;  

Apropriação de outras metodologias pelos 

vários professores intervenientes. 

 

Prof. Teresa 

Clérigo 

Alunos do 6º 

ano 

Ao longo do 

ano 

Profs 

curriculares. 

de Português, 

Inglês, HGP e 

Matemática 
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Atividade Objetivos Específicos Coordenação  Público-alvo Calendarização 

Recursos 

Custos 
Humanos Materiais 

Departamento/Estrutura Serviços Técnicos e Especializados de Apoio Educativo - SPO 

Avaliação Psicológica de 

alunos 

referenciados/sinalizados 

 

- Dar resposta a todos os casos 

referenciados/sinalizados (avaliação e/ou 

encaminhamento). 

Coordenadora 

SPO 

 

Alunos do 

Agrupamento 

Ao longo do 

ano 

SPO, Pais, EE, 

DT, PTT e 

outros 

Técnicos  

Instrumentos 

de avaliação 

psicológica, 

consumíveis 

1.500 € 

 

 

Domínio A. Prestação do serviço educativo 

Objetivo estratégico A1. Promover uma prática letiva conducente ao sucesso educativo 

Objetivo operacional 
A.1.4. Implementar estratégias promotoras do sucesso educativo, incluindo o Programa de Promoção do Sucesso 

Escolar, o Gabinete de Mediação e as Tutorias Específicas. 

 

Atividade Objetivos Específicos Coordenação  Público-alvo Calendarização 

Recursos 

Custos 
Humanos Materiais 

Departamento/Estrutura Pré-escolar e 1º ciclo, Línguas, Ciências Sociais e Humanas, Matemática e Ciências Experimentais, Expressões e Educação Especial 

Reflexões em: 

- Reunião de 

Departamento/Grupo 

específico sobre as taxas de 

sucesso e de qualidade de 

sucesso. 

- Reunião de 

Departamento/Grupo 

específico sobre os resultados 

dos alunos, no final de cada 

período. 

- Reunião de 

Departamento/Grupo 

específico sobre os resultados 

da avaliação externa. 

-Reunião de 

Departamento/Grupo 

específico  (FQ e CN; 

- Planear e implementar atividades no 

âmbito do Programa de promoção do 

Sucesso Escolar (Coadjuvação, Roda-

viva, …); 

- Assegurar uma taxa de sucesso de 90%, 

em todos os anos de escolaridade; 

- Manter ou aumentar anualmente a taxa 

da qualidade do sucesso do 1º ciclo, tendo 

como referência o ano 2015-2016; 

- Assegurar anualmente o aumento de 5% 

da taxa da qualidade do sucesso da Escola 

Sede, tendo como referência o ano 2015-

2016; 

- Monitorizar trimestralmente os 

resultados da avaliação interna; 

Coordenadores 

de 

Departamento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Todos os 

alunos 

 

 

 

Ao longo do 

ano letivo 

Professores  --- --- 
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Atividade Objetivos Específicos Coordenação  Público-alvo Calendarização 

Recursos 

Custos 
Humanos Materiais 

Português) sobre a avaliação 

da componente 

prática/oralidade no ensino 

secundário 

- Assegurar o aumento de 10% da taxa de 

sucesso, nos 5º e 7º anos, na disciplina de 

Matemática; 

- Assegurar o aumento de 5% da taxa de 

sucesso, no 6º ano, na disciplina de 

Matemática; 

- Assegurar o aumento de 5% da taxa de 

sucesso em HGP 6º ano; 

- Assegurar o aumento de 10% da taxa de 

sucesso, na disciplina de Português, no 5º 

ano e manter no 7º ano; 

- Assegurar o aumento de 5% da taxa de 

sucesso, na disciplina de Inglês, no 6º ano; 

- Assegurar o aumento de 5% da taxa de 

qualidade do sucesso; 

- Reduzir, em 50%, o diferencial entre as 

médias da escola e as médias nacionais 

dos exames realizados no ensino 

secundário, tendo como referência o ano 

2015-2016. 

- Uniformizar procedimentos. 

 

Departamento/Estrutura Pré-escolar e 1º ciclo       

Implementação do Programa 

de Promoção do Sucesso 

Escolar 

“Formação de grupos de 

homogeneidade relativa” 

- Aumento das menções Bom e Muito 

Bom em 10% no 2º ano na disciplina de 

português; 

- Otimizar os recursos humanos do apoio 

educativo e da Biblioteca.  

Professoras 

Clotilde 

Gameiro e 

Sónia 

Lavadinho 

Alunos do 1º 

e 2º ano 

Ao longo do 

ano 

PTT, Profs. de 

apoio 

educativo, 

- Coord. de 

Departamento 

Equipa da 

Biblioteca 

Material de 

desgaste e 

informático 

--- 
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Atividade Objetivos Específicos Coordenação  Público-alvo Calendarização 

Recursos 

Custos 
Humanos Materiais 

Departamento/Estrutura Pré-escolar e 1º ciclo e Matemática e Ciências Experimentais 

Continuação da 

Implementação do Plano de 

Ação das Ciências   

 

 

- Dar continuidade à atividade 

prática/laboratorial/experimental; 

- Dar continuidade à articulação entre pré-

escolar, 1º/2º/3º ciclos; 

 - Atingir/superar as taxas de sucesso 

propostas para o Agrupamento no ensino 

básico; 

- Manter a taxa de Bom e Muito Bom na 

disciplina de Estudo do Meio, nos 1º, 2º, 

3º e 4º anos de escolaridade; 

- Melhorar em 5% a taxa de níveis 4 na 

disciplina de Ciências Naturais, no 5º e 6º 

ano de escolaridade; 

- Melhorar em 5% a taxa de níveis 4 na 

disciplina de Ciências Naturais e de 

Ciências Físico-químicas, no 7º, 8ºe 9º 

anos de escolaridade. 

 

 

 

 

 

 

 

Professoras  

Teresa Damásio 

e Célia Marques 

Alunos do 

pré-escolar, 

1º, 2º e 3º, 

ciclos 

 

 

 

Ao longo do ano 

letivo 

Professores 

curriculares 

Consumíveis 

Material de 

laboratório 
 

Departamento/Estrutura Direção 

Operacionalização do plano de 

ação do Programa Nacional de 

Promoção do Sucesso Escolar, 

do Gabinete de Mediação e das 

Tutorias Específicas  

 

- Promover o aumento das taxas de 

sucesso e da qualidade de sucesso dos 

alunos.  

Subdiretor 

 
Alunos Ao longo do ano 

GM 
Docentes 

SPO 

--- --- 
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Domínio A. Prestação do serviço educativo 

Objetivo estratégico A1. Promover uma prática letiva conducente ao sucesso educativo 

Objetivo operacional A.1.5. Implementar estratégias que garantam uma resposta mais eficaz aos alunos com NEE 

 

Atividade Objetivos Específicos Coordenação  Público-alvo Calendarização 

Recursos 

Custos 
Humanos Materiais 

Departamento/Estrutura 
Coordenação dos diretores de turma de 2º, 3ºciclos e Secundário; Departamentos do Pré-escolar e 1º ciclo e de Educação Especial e 

Serviço de Psicologia e Orientação (articulação) 

 Elaboração, operacionalização 

e acompanhamento de 

Programas Educativos 

Individuais  
(articulação - educação especial e 

SPO) 

- Elaborar os Programas Educativos 

Individuais dos alunos; 

- Assegurar a implementação das 

medidas/estratégias definidas no PEI; 

- Realizar o acompanhamento dos 

programas em articulação com EE, SPO e 

profs. de educação especial; 

- Construir e operacionalizar CEIs e PITs.        

 

DT/PTT/ 

Educadora de 

Infância/ Profs. 

Ed. Esp.  

Alunos com 

NEE 

 

Ao longo do 

ano letivo 

 

CT, PTT, 

SPO,  EE, 

Técnicos do 

CRI 

Consumíveis --- 

Dinamização da Sala de 

Desenvolvimento de 

Competências (SDC) 

 - Assegurar a frequência de 100% dos 

alunos com CEI da Escola Sede; 

 - Desenvolver Atividades de Promoção da 

Capacitação nas várias áreas de 

desenvolvimento / formação; 

- Operacionalizar o plano de ação da SDC 

de acordo com os currículos específicos de 

cada aluno; 

- Implementar uma SDC na EB1 De S. 

Martinho do Porto.  

 

Coordenadora 

do 

Departamento 

de Educação 

Especial 

Alunos com 

CEI da 

Escola Sede 

e da EB1 de 

S. M.P.  

Ao longo do 

ano 

Profs. Ed. 

Esp., 

SPO, 

Técnicos do 

CRI e outros 

docentes  

Fotocópias 

Material de 

desgaste 

(tintas, 

papéis ) 

Material 

específico 

(jogos 

didáticos, 

materiais 

sonoros, 

baterias de 

avaliação,

…)  

 

2000€ 

Departamento/Estrutura Educação Especial 

Balancé das Letras 

 

 

- Promover o desenvolvimento das 

competências da Leitura e da Escrita nos 

alunos disléxicos;  

Prof. Fernanda 

Sereno 

Alunos com 

NEE com 

dislexia 

Ao longo do 

ano 

Profs Ed. Esp., 

DT, Terapeuta 

da Fala do CRI, 
 100 € 
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Atividade Objetivos Específicos Coordenação  Público-alvo Calendarização 

Recursos 

Custos 
Humanos Materiais 

 - Promover o desenvolvimento do 

vocabulário; 

- Promover o desenvolvimento de 

mecanismos de autocorreção; 

- Promover o desenvolvimento da 

compreensão leitora; 

- Promover a motivação para a leitura e 

escrita. 

 

SPO, 

professores de 

Português ou de 

Apoio 

Educativo 

Departamento/Estrutura Serviços Técnicos e Especializados de Apoio Educativo - SPO 

Supervisão dos processos dos 

alunos com NEE  

Acompanhamento da implementação dos 

PEI e da eficácia das medidas. 

Coordenadora 

SPO 
 

Alunos com 

NEE 

Ao longo do 

ano 

Pais/E.E., 

Profs Ed. 

Esp., DT, PTT 

e outros 

Técnicos 

  

 

Domínio A. Prestação do serviço educativo 

Objetivo estratégico A1. Promover uma prática letiva conducente ao sucesso educativo 

Objetivo operacional A.1.6 Aplicar planos de ação transversais 

 

Atividade Objetivos Específicos Coordenação  Público-alvo Calendarização 

Recursos 

Custos 
Humanos Materiais 

Departamento/Estrutura Biblioteca Escolar (em articulação com professores titulares de turma do 1º ciclo e conselhos de turma da escola sede) 

Implementação do 

referencial “Aprender com a 

Biblioteca Escolar / RBE”, 

no âmbito das Literacias da 

Informação, dos Media e da 

Leitura 

e 

Implementação do projeto 

transversal de Agrupamento 

 

- Realizar pelo menos uma sessão formativa 

sobre literacias da informação, digital ou dos 

media nas turmas da escola sede, de acordo 

com solicitação dos respetivos Conselhos de 

Turma.  

Prof. 

Bibliotecária 

 

 

Alunos da 

escola sede 

Ao longo do ano DT e CT 

 

 

 

Material de 

desgaste 

Material 

informático 

Fundo 

documental 

adquirido 

(material 

livro e não 

livro 

 

 

 

--- 
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Atividade Objetivos Específicos Coordenação  Público-alvo Calendarização 

Recursos 

Custos 
Humanos Materiais 

Plano de Ação da Literacia 

da Informação (PALI) 

 

 

 

 

 

 

 

- Operacionalizar o Referencial da RBE 

Aprender com a Biblioteca Escolar em, pelo 

menos, duas turmas do 2º ciclo, duas turmas 

do 3º ciclo e uma do ensino secundário. 

Prof. Bibliotecária  

 

 

Alunos da 

escola sede 

Ao longo do ano DT e CT Material de 

desgaste 

Material 

informático 

Fundo 

documental 

adquirido 

(material 

livro e não 

livro 

 

 

 

 

--- 

Operacionalizar os dois projetos nas escolas 

do 1º ciclo com Biblioteca Escolar, de 

acordo com os recursos humanos 

disponíveis. 

Prof. Bibliotecária 

 

Coordenadores de 

PTT 

Alunos das 

EB1s de SMP 

e de 

Alfeizerão 

Ao longo do ano PTT Material de 

desgaste 

Material 

informático 

Fundo 

documental 

adquirido 

(material 

livro e não 

livro 

 

 

 

 

 

--- 

 - Realizar uma sessão de formação de 

utilizadores sobre organização da Biblioteca 

e acesso ao catálogo concelhio, nas turmas 

do 5º ao 9ºanos. 

Prof. Bibliotecária 

 

 

Alunos da 

escola sede 

 

Outubro, 

novembro 

e janeiro 

Profª 

Bibliotecária 

 

DT 

Material: 

-Fundo 

documental  

-Material 

corrente 

--- 

Projeto Há Ler e e-Ler 

- Literacias da informação, 

dos media e digital 

 

- Dar resposta a todas as necessidades de 

apoio ao uso de tablets (iPads) na sala de 

aula, conducentes ao desenvolvimento 

de competências pessoais associadas a 

metodologias de estudo, à pesquisa e à 

produção de informação. 

 

Prof. 

Bibliotecária 

 

 

 

 

 

 

 

Alunos e 

professores do 

Agrupamento 

 

 

 

 

Ao longo do ano 

letivo 

 

 

 

 

 

 

 

Equipa da BE 

 

 

CT 

 

18 iPads 

1 Apple TV 

Cabos de 

ligação 

 
 --- 

- Desenvolver o serviço de biblioteca, 

através da introdução de equipamentos e 
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Atividade Objetivos Específicos Coordenação  Público-alvo Calendarização 

Recursos 

Custos 
Humanos Materiais 

de estratégias, no âmbito da e-Leitura e 

e-Empréstimo. 

 

Alunos e 

docentes da 

escola sede 

 

 

4ªs feiras à tarde - Promover pelo menos uma oficina mensal 

na Biblioteca da escola sede, de acesso livre, 

para experimentação de aplicações 

compatíveis com iPads. 

Departamento/Estrutura  Biblioteca Escolar 

Manutenção e promoção da 

ferramenta digital 

Biblioteca Virtual 

- Atualizar esta ferramenta ao  

longo do ano letivo;  

- Divulgar esta ferramenta digital, sempre 

que se realizem sessões de formação de 

alunos nas BEs;  

- Promover recursos em linha de qualidade e 

adequados aos currículos e aprendizagem 

dos alunos. 

Prof. 

Bibliotecária 

 

Alunos do 

Agrupamento 

Ao longo do ano 

letivo 

 

Equipa da BE 

 

  

Departamento/Estrutura Direção e SPO (articulação) 

Desenvolvimento do 

projeto Sucesso.com 

- Promover o aumento das taxas de sucesso; 

- Diminuir os casos relacionados com 

comportamentos/indisciplina de alunos. 

Prof. Paula 

Carvalheira 
Alunos Ao longo do ano 

Coordenadora 

do SPO 

Prof. Luís 

Silva 

CAJ-Alcobaça 

e outros 

 

--- 800€ 

Operacionalização do 

Gabinete de Mediação 

- Melhorar o desempenho escolar dos alunos 

e o seu comportamento; 

- Desenvolver nos alunos um sentimento de 

pertença e de ligação com a escola; 

- Envolver os Encarregados de Educação na 

vida escolar dos seus educandos; 

- Minimizar o impacto de situações de 

precariedade social; 

Prof. Elsa 

Fernandes 

Comunidade 

educativa; 

Alunos retidos 

e com PAPI 

Ao longo do ano 

Técnica superior 

de ação social; 

Docentes afetos 

ao gabinete; 

Coordenadora 

do SPO  e DT´s 

Consumíveis 
 

200€ 
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Atividade Objetivos Específicos Coordenação  Público-alvo Calendarização 

Recursos 

Custos 
Humanos Materiais 

- Melhorar o funcionamento de famílias 

destruturadas. 

 

 

Departamento/Estrutura Direção e Biblioteca Escolar (articulação) 

Operacionalização do 

Gabinete de Apoio às 

Aprendizagens (GAA) 

- Privilegiar o Apoio às Aprendizagens no 

espaço de aula e na sala de desenvolvimento 

de competências (SDC), através de apoio 

pedagógico direto a alunos;  

- Proporcionar, pontualmente, aos alunos 

apoio direto na realização de trabalhos, no 

estudo individual e na organização dos 

materiais escolares, na Biblioteca; 

- Assegurar o acompanhamento de alunos 

nas faltas imprevistas dos professores. 

 

 

Diretora  Alunos Ao longo do ano 

Equipa da 

Biblioteca 

Escolar 

Consumíveis --- 

 

Domínio A. Prestação do serviço educativo 

Objetivo estratégico A1. Promover uma prática letiva conducente ao sucesso educativo 

Objetivo operacional A.1.7 Realizar atividades de enriquecimento curricular (visitas de estudo, concursos, ...) 

 

Atividade Objetivos Específicos Coordenação  Público-alvo Calendarização 

Recursos 

Custos 
Humanos Materiais 

Departamento/Estrutura Pré-escolar e 1º ciclo 

Realização de uma visita de 

estudo: circo e Pavilhão do 

Conhecimento  

- Envolver pelo menos 90% das crianças/ 

alunos do pré-escolar, 1º, 2º, 3º e 4º ano 

de escolaridade na visita de estudo; 

- Estimular a imaginação; 

- Aprofundar conhecimentos. 

Coordenadora 

de 

Departamento 
 

Grupo de 

trabalho 

específico 

Crianças do 

JI e alunos 

do 1º CEB 

15 de dezembro 

 

Professores e 

Assistentes 

Operacionais 

Material de 

desgaste, 

informático 

Telefone, 

Raquetes, 

coletes e 

Transporte 

--- 
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Atividade Objetivos Específicos Coordenação  Público-alvo Calendarização 

Recursos 

Custos 
Humanos Materiais 

Realização de uma visita de 

estudo: Aveiro 

 

- Envolver pelo menos 90% das crianças/ 

alunos do pré-escolar, 1º, 2º, 3º e 4º ano de 

escolaridade na visita de estudo; 

- Estimular a imaginação; 

- Aprofundar conhecimentos. 

 

 

Coordenadora 

de 

Departamento 

 

Grupo de 

Trabalho 

específico 

Crianças do 

JI e alunos 

do 1º CEB 

22 de junho 

 

Professores e 

Assistentes 

Operacionais 

Material de 

desgaste, 

informático 

Telefone, 

Raquetes, 

coletes e 

Transporte 

 

Festival Books & Movies 

- Envolver a maioria das crianças/alunos 

do pré-escolar e 1º Ciclo na visita ao 

festival; 

- Promover a leitura e o património 

histórico local; 

- Proporcionar a visita a exposições. 

Serviço 

Educativo da 

Câmara 

Municipal de 

Alcobaça 

(CMA) 

Crianças do 

JI e alunos do 

1º CEB 

4 a 14 de 

novembro 

Professores e 

Assistentes 

Operacionais 

Material 

de 

desgaste, 

informátic

o 

Telefone, 

Raquetes, 

coletes e 

Transporte 

da CMA  

--- 

“Era Uma Vez… Monges, 

Cavaleiros e Reis - À 

descoberta dos Mosteiros 

Portugueses e Património do 

Centro” 

- Envolver todos os alunos do 4º ano de 

escolaridade na visita de estudo; 

- Conhecer o património edificado e 

histórico da região. 

Serviço 

Educativo da 

CMA 

Alunos do 4º 

ano 
outubro a março 

Professores e 

Assistentes 

Operacionais 

Equipa da 

Biblioteca 

Material de 

desgaste, 

informático 

Telefone, 

Raquetes, 

coletes e 

Transporte 

da CMA 

--- 

“O cinema eco vai à escola” 

- Divulgar documentários e curtas-

metragens que têm a chancela do Festival 

de Cinema Eco de Seia, de Centros de 

Investigação e de ONG’S Nacionais. 

Educadora de 

Infância 

Crianças do 

JI de Casal 

Pardo 

1 sessão por 

trimestre 

Serviço 

Educativo da 

Câmara 

Municipal de 

Alcobaça 

Materiais 

específicos 
--- 

“Água, um bem precioso a 

preservar!” 

- Sensibilizar os alunos para a necessidade 

de preservar e conservar o recurso natural 

água; 

PTT 

Alunos de 

Alfeizerão e 

Feteira 

janeiro a maio 
Bióloga da 

CMA 

Materiais 

específicos 
--- 
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Atividade Objetivos Específicos Coordenação  Público-alvo Calendarização 

Recursos 

Custos 
Humanos Materiais 

- Compreender a distribuição da água no 

nosso planeta; 

- Reconhecer a existência de limitações na 

utilização do recurso água; 

- Promover a mudança de atitudes 

relativamente ao consumo e poupança de 

água. 

“Reutilizar com Estilo” 

- Adquirir conhecimentos relacionados 

com a importância da Política dos 3R’s, no 

que se refere à poupança dos recursos 

naturais; à diminuição da poluição, no 

fabrico de novos materiais; 

- Sensibilizar os alunos/crianças para a 

redução do consumo atual e consequente 

redução de quantidade de resíduos. 

PTT e 

Educadora de 

Infância 

Alunos/ 

crianças de 

JI, SMP, 

Cela e Casal 

Velho  

novembro a 

maio 

Técnico 

ambiental da 

CMA 

Materiais 

específicos 
--- 

“À mesa com saúde” (tema 

lanches) 

- Sensibilizar os alunos para a adoção de 

hábitos saudáveis; 

- Conhecer os conceitos base de uma 

alimentação saudável. 

PTT e  

Educadora de 

Infância 

Alunos/crian

ças de JI, 

Alfeizerão, 

Casal Velho, 

Cela, Feteira, 

SMP 
(2º,3º,4ºA) 

Ao longo do 

ano letivo 

Nutricionista 

da CMA 

Materiais 

específicos 
--- 

“Comer bem é ser fixe” 

- Promover a adoção de hábitos 

alimentares e um estilo de vida saudável; 

- Conhecer a origem dos alimentos e os 

alimentos em si; 

- Criar receitas saudáveis. 

PTT´s 

Alunos do 1º 

ano de 

Alfeizerão, 

1º ano de 

SMP  

A definir 
Nutricionista 

da CMA 

Materiais 

específicos 
--- 

“Nós e os animais” 

- Sensibilizar os alunos/crianças para a 

importância dos cuidados a prestar aos 

animais de companhia e de produção, no 

âmbito do bem-estar animal, higiene, 

saúde e controlo de reprodução; 

PTT´s e 

Educadora de 

Infância 

Alunos/crian

ças de JI, 

Cela, 

Alfeizerão e 

Feteira  

Ao longo do 

ano letivo 

Veterinária 

da CMA 

Materiais 

específicos 
--- 

“Visita ao Museu do Vinho de 

Alcobaça” 

- Dar a conhecer as diferentes etapas desde 

o cacho até à transformação em vinho; 

- Sensibilizar para o património histórico. 

Educadora de 

Infância 

Crianças do 

JI de Casal 

Pardo 

A definir 
Técnico do 

Museu do 

Materiais 

específicos 
--- 
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Atividade Objetivos Específicos Coordenação  Público-alvo Calendarização 

Recursos 

Custos 
Humanos Materiais 

Vinho de 

Alcobaça 

Assistentes 

Operacionais 

“Roteiro aos Museus” 

- Dar a conhecer o Património Histórico-

Cultural de Alcobaça; 

- Apreender conteúdos relativos aos 

diferentes espaços museológicos; 

- Estimular a criatividade e a participação. 

PTT´s 

Alunos da 

Feteira e 2º, 

3º, 4ºA de 

ALF. 

A definir 

Técnico da 

Adega 

Cooperativa 

de Alcobaça 

e da 

Fundação 

EDP 

Assistentes 

Operacionais 

Materiais 

específicos  
--- 

“Coz- Encanto de um antigo 

Mosteiro feminino” 

- Conhecer a existência do Mosteiro 

Cisterciense feminino; 

- Conhecer as razões da sua fundação, a 

relação com a vida monástica e com a 

comunidade exterior e os motivos do seu 

desaparecimento; 

- Conhecer o Património Histórico local. 

PTT´s 

Alunos da 

Cela, 

Alfeizerão e 

Feteira 

Ao longo do 

ano letivo 

Serviço 

Educativo da 

CMA 

Assistentes 

Operacionais 

Materiais 

específicos 
--- 

“As estórias vão à escola” 
- Promover o Livro e a Leitura; 

- Estimular a imaginação. 

PTT´s e  

Educadora de 

Infância 

Alunos/crian

ças de JI, 

SMP, Casal 

Velho, 

Alfeizerão 

Ao longo do 

ano letivo 

Biblioteca 

Municipal de 

Alcobaça 

Materiais 

específicos 
--- 

“Estórias Competentes” 

- Abordar temáticas relevantes para um 

desenvolvimento sócio emocional 

saudável, dotando os alunos de 

ferramentas eficazes de ajustamento; 

- Desenvolver a imaginação, as emoções e 

os sentimentos de forma agradável; 

- Contribuir para a formação da sua 

personalidade. 

PTT´s e 

bEducadora de 

Infância 

Alunos/crian

ças de JI, 

Feteira, 34 

ALF 

A definir 

Biblioteca 

Municipal de 

Alcobaça 

Materiais 

específicos 
--- 
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Atividade Objetivos Específicos Coordenação  Público-alvo Calendarização 

Recursos 

Custos 
Humanos Materiais 

“Biblioestudo – Métodos e 

Hábitos de Estudo” 

- Proporcionar apoio aos alunos em 

processo de aprendizagem, de forma a 

auxiliar a aquisição de estratégias 

cognitivas e hábitos de estudo; 

- Promover o autocontrolo e 

autorresponsabilização pela própria 

aprendizagem. 

PTT´s 

Alunos da 

Cela e 3º/4º 

A de SMP 

A definir 

Biblioteca 

Municipal de 

Alcobaça 

Materiais 

específicos 
--- 

“Conhecer o património com a 

ADEPA”   

 

- Conhecer o património do concelho de 

Alcobaça. 
PTT 

Alunos do 1º 

CEB 
A definir 

ADEPA 

Assistentes 

operacionais 

Materiais 

específicos 
--- 

Programa Ecovalor 2017/2018 

- Recolher embalagens de papel/cartão e 

plástico/metal; 

- Sensibilizar os alunos para a importância 

da política dos 3 Rs. 

PTT 
Alunos do 1º 

CEB 
A definir 

Pelouro do 

Ambiente da 

CMA 

Assistentes 

Operacionais 

Materiais 

específicos 
--- 

“Regime de fruta escolar” 

- Distribuir duas peças de fruta/hortícolas 

semanais, para os alunos do 1º CEB; 

- Promover hábitos saudáveis. 

PTT 
Alunos do 1º 

CEB 
30 semanas 

Nutricionista 

da CMA 

Materiais 

específicos 
--- 

Descobrir a praia 

- Envolver a maioria das crianças do JI; 

- Descobrir a praia e o meio envolvente; 

- Vivenciar e incentivar a outras 

experiencias e contactos. 

Educadora de 

Infância 

Crianças do 

JI 
1 de junho 

Assistentes 

Operacionais 

Material de 

desgaste, 

informático 

Telefone, 

Raquetes, 

coletes e 

Transporte 

--- 

“S. Martinho do Porto – para 

além da praia” 

- Conhecer o centro histórico da vila;  

- Sensibilizar para a sua importância como 

último porto de mar dos antigos Coutos, na 

margem da desaparecida lagoa de 

Alfeizerão. 

PTT 

Alunos de 

SMP e 

Alfeizerão 

Ao longo do 

ano letivo 

Serviço 

Educativo da 

CMA 

Assistentes 

Operacionais 

Material de 

desgaste, 

informático 

Telefone, 

Raquetes, 

coletes e 

Transporte 

--- 

Atividades de Enriquecimento 

Curricular (AEC) 

- Disponibilizar, aos alunos do 1º ciclo do 

ensino básico, o acesso a disciplinas de 

enriquecimento geral. 

Coordenadora 

do 

Departamento 

Alunos do 1º 

CEB 

Ao longo do 

ano letivo 

Profs AEC 

PTT 

Materiais 

específicos 
--- 
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Atividade Objetivos Específicos Coordenação  Público-alvo Calendarização 

Recursos 

Custos 
Humanos Materiais 

do Pré-escolar e 

1º Ciclo e 

Coordenadora 

das AEC 

Departamento/Estrutura Matemática e Ciências Experimentais e Pré-escolar e 1º ciclo (articulação) 

Canguru matemático 

 

 

- Fomentar o interesse pela 

aprendizagem da matemática; 

- Contribuir para a aquisição, 

consolidação e ampliação de 

conhecimentos;  

- Promover a sociabilidade dos alunos e 

a vivência de novas experiências; 

- Reforçar a componente lúdica na 

aprendizagem da Matemática; 

 

- Treinar a capacidade de resolver 

problemas e o raciocínio logico; 

- Garantir a participação de pelo menos 

30 alunos do 2º ciclo e todos os alunos 

do 2º, 3º e 4º anos do 1º ciclo. 

 

 

 

 

 

 

 

Professor José 

Lopes 

 

 

 

 

 

 

Alunos do 

2º, 3º,4º,5º e 

6ºanos 

 

 

 

 

 

1º e 2º períodos 

 

 

 

 

 

Profs de  

Matemática 

e do 1º ciclo 

 

 

 

 

 

Fotocópias 

 

 

 

 

 

Inscrição- 

25€ 

Departamento/Estrutura Línguas 

 

Concursos externos de 

Português 

-SuperTmatik Sinónimos 

-SuperTmatik Antónimos 

 

 

- Literacia 3D 

- Olimpíadas da Língua 

Portuguesa 

 

 

 

- Desenvolver a componente lúdica na 

aprendizagem; 

- Valorizar a participação e o empenho dos 

alunos; 

- Participar nas finais.  

 

 

 

Professoras: 

Paula 

Carvalheira 

 

 

Carla Moura 

 

Alunos do: 

 2º ciclo  

  

 

 

 3º ciclo e 

secundário 

Ao longo do 

ano 

Profs. de 

Português  
Consumíveis 

Transportes 
15 euros 
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Atividade Objetivos Específicos Coordenação  Público-alvo Calendarização 

Recursos 

Custos 
Humanos Materiais 

Concursos externos de Línguas 

- SuperTmatik Inglês 

- SuperTmatik Francês 

- SuperTmatik Espanhol 

 

-Concurso Juvenes 

translatores 

 

- Desenvolver a componente lúdica na 

aprendizagem; 

- Valorizar a participação e o empenho dos 

alunos; 

- Candidatura ao concurso de tradução 

promovido pela UE. 

 

Professoras: 

Sofia Almeida 

Paula 

Carvalheira 

Alunos do 

1º, 2º,3º ciclo 

e secundário 

1º e 2º períodos 

Profs. de 

língua 

estrangeira 

Consumíveis 5 euros 

O teatro vem à escola 

 

 

 

 

 

- Desenvolver a componente lúdica na 

aprendizagem; 

- Proporcionar o contacto direto com 

situações vivenciadas e/ou estudadas; 

- Promover a apresentação de espetáculos 

para todos os ciclos de ensino. 

 

Célia Arruda 

 

 

 

 

 

Alunos do 2º 

e  3º ciclos, 

secundário e 

PFOL 

 

 

1º e 2º períodos 
Profs. de 

Português 
________  

Visitas de estudo 

- Desenvolver o gosto pelos valores da 

identidade, da cultura e da língua 

portuguesa. 

 

Profª Emília 

Irmler 

Alunos de 

PFOL 
1º e 2º períodos    

Departamento/Estrutura Matemática e Ciências Experimentais 

Concursos externos de Ciências 

- SuperTmatik:  

     - Corpo humano (9º ano) 

     - Educação alimentar (6º 

ano) 

     - Ciências Naturais (5º, 7º 

e 8º anos) 

 

 

 

 

  - Olimpíadas da Biologia 

 

 

- Aplicar os concursos do SuperTmatik 

a todas as turmas do 2º e 3ºciclo; 

- Fomentar o interesse pela 

aprendizagem das Ciências; 

- Contribuir para a aquisição, 

consolidação e ampliação de 

conhecimentos; 

- Promover a sociabilidade dos alunos e 

a vivência de novas experiências; 

- Reforçar a componente lúdica na 

aprendizagem das Ciências. 

 

 

- Fomentar o gosto pela Biologia; 

 

 

 

Profs.:  Teresa 

Damásio e 

Ana Sofia Costa 

Alunos dos 

2º  e 3º ciclos 

 

 

 

 

 

 

 

 
Alunos do 9º 

ano e Sec. 

(CT)  

Categoria 

Júnior (9º ano)  

 

 

 

 

 

Ao longo do 

ano Professores 

de. CN e  

BG 

Papel, 

fotocópias, 

“correio”, 

envelopes 

10 € 
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Atividade Objetivos Específicos Coordenação  Público-alvo Calendarização 

Recursos 

Custos 
Humanos Materiais 

- Consolidar conhecimentos adquiridos 

nas disciplinas da área da Biologia 

- Garantir a participação de 10 alunos, nas 

respetivas categorias. 

Categoria 

Sénior (Sec.) 

 

Concursos externos de 

matemática 

  - SuperTmatik 
         - Cálculo mental  

         - Quiz  

- Aplicar os concursos referidos a todas as 

turmas do 2º e 3ºciclo; 

- Fomentar o interesse pela aprendizagem 

das ciências naturais e da matemática; 

- Contribuir para a aquisição, 

consolidação e ampliação de 

conhecimentos das disciplinas; 

- Promover a sociabilidade dos alunos e a 

vivência de novas experiências; 

- Reforçar a componente lúdica na 

aprendizagem das disciplinas. 

 

Prof. Teresa 

Damásio 

 

Alunos 2º e 

3º ciclo 

Ao longo do 

ano 

Professores 

do 

Departamento 

Cartas, sala 

com 

computador

es e 

internet 

20€ 

Concurso externo 

Literacia 3D 

 

- Promover a literacia na área da 

Matemática e das Ciências Naturais; 

- Consolidar aprendizagens. 

Prof. João Costa 

Alunos 5º 

ano – Mat. 

Alunos 6º 

ano -CN 

1º e 2º períodos 
Profs. do 

Departamento 

Computado

r  e internet 
 

Europe Code Week 

(Semana da Programação) 

- Palestra 

- Jogos code.org 

 

 

- Fomentar o interesse dos alunos pela 

programação; 

- Promover competências na área da 

programação informática recorrendo a 

cursos online disponíveis no site 

code.org. 

Profs. de 

Informática 

 

 

 

Alunos do 3º 

ciclo e do 

Curso Prof. 

TGPSI 

17 e 18 de 

outubro 

Profs. de 

Informática 
 --- 

Dia da Internet Segura 

- Jogo interativo: kahoot.it 

- Jogo: O que farias? 

Exposição de bandas 

desenhadas 

 

 

- Promover a utilização segura da internet 

pelas pessoas, sobretudo das crianças, 

mais propícias a riscos nesta rede mundial 

de comunicação; 

- Usar as Tecnologias de Informação e 

Comunicação de forma responsável, 

competente, segura e criativa. 

Profs. de 

Informática 

Alunos do 

2º/3º ciclos e 

secundário 

Fevereiro 2018 
Profs. de 

Informática 

Papel 

Cartolinas 
--- 
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Atividade Objetivos Específicos Coordenação  Público-alvo Calendarização 

Recursos 

Custos 
Humanos Materiais 

Concurso Scratch Challenge 

Projetos realizados em Scratch 

versão 1.4 ou 2.0 

 

 

- Fomentar o desenvolvimento de 

competências de programação e de 

resolução de problemas. 

Profs. de 

Informática 

Alunos do 8º 

ano 
2º período  

Profs. de 

Informática 
--- --- 

Departamento/Estrutura Educação Especial 

Vendas temáticas (Confeção 

de produtos passíveis de serem 

vendidos na comunidade 

escolar) 

 

- Promover a capacitação da utilização do 

dinheiro; 

- Promover a capacitação de atingir 

objetivos; 

 - Promover a capacitação da 

comunicação; 

- Obter verba para viabilizar uma visita de 

estudo ; 

- Fomentar o trabalho em equipa.  
 

Coord. 

Departamento 

Comunidade 

Escolar 

Ao longo do ano Profs. de Ed. 

Esp., alunos 

da SDC, 

assistentes 

operacionais 

 

 

Diversos 

 

Visita de Estudo – Dino Parque 

da Lourinhã 

 - Favorecer o contacto com outras 

realidades; 

- Possibilitar aprendizagem em contextos 

diferentes; 

- Alargar conhecimentos; 

- Promover a socialização; 

- Proporcionar novas experiências; 

- Promover a autonomia e 

responsabilidade; 

-Permitir adequar comportamentos às 

diferentes situações. 

 

Coord. 

Departamento 

Alunos com 

CEI 

3º período Profs. de Ed. 

Especial 

 

 

 

Departamento/Estrutura Expressões       

Intercâmbio com uma Rádio  
- Conhecer a realidade do funcionamento 

de uma Rádio. 
 

Prof. Gertrudes 

Cavaleiro 
Alunos outubro 

Profs.: 

Luísa Sereno 

Gertrudes 

Cavaleiro 

 

 

Materiais 

de desgaste 

rápido 

 

100 € 
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Atividade Objetivos Específicos Coordenação  Público-alvo Calendarização 

Recursos 

Custos 
Humanos Materiais 

Departamento/Estrutura Coordenação dos diretores de turma de 2º, 3º ciclo e Secundário 

Visita de estudo: 

5º ano: 

- Centro de interpretação da 

Batalha de Aljubarrota e Moinho 

de papel em Leiria 

6º ano: 

- Museu da Farmácia e Estufa 

Fria - Lisboa 

7º ano: 
Planetário e Aquário Vasco da 

Gama - Lisboa 

8º ano: 
Fábrica Ciência Viva - Aveiro 

9º ano: 
- Central Termo Elétrica do Pego,  

Centro de Ciência Viva de 

Constância e Horto de Camões 

- Futurália 

10º ano: 

Lisboa: 

Assembleia da República e 

Museu de Arte contemporânea 

Coimbra: 

 Laboratório Chimico; Jardim 

Botânico; Museu Machado de 

Castro 

Bombarral, Óbidos  e Foz do 

Arelho:  

Quinta do Sanguinhal, 

Indústria Licobidos; Lagoa de 

Óbidos 

11º ano: 

Lisboa: 

- Proporcionar o contacto direto com 

situações vivenciadas e/ou estudadas; 

- Desenvolver relações interpessoais em 

diferentes contextos; 

- Assegurar a participação de todas as 

turmas em pelo menos uma visita de 

estudo ao longo do ano. 

 

 

 

 

DT´s 
Alunos 

2º período 

 

 

 

 

 

 

 

CT´s   
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Atividade Objetivos Específicos Coordenação  Público-alvo Calendarização 

Recursos 

Custos 
Humanos Materiais 

 Assembleia da República e 

Museu de Arte 

Contemporânea; 

Bombarral, Óbidos  e Foz do 

Arelho:  

Quinta do Sanguinhal, 

Indústria Licobidos; Lagoa de 

Óbidos 

12º ano: 

Lisboa: 

Assembleia da República e 

Museu de Arte contemporânea 

1º Profissional 
TGPSI:  

- Microsoft – Lisboa; 

-Fábrica de Ciência Viva e 

Universidade – Aveiro 

TD- 

- Praia dos Supertubos, Peniche 

- Ginásio Balance, Caldas da 

Rainha 

2º Profissional 
TGPSI –: 

- Microsoft – Lisboa 

- Fábrica de Ciência Viva e 

Universidade – Aveiro 

TAGD –  

- Praia dos Supertubos, Peniche 

- Ginásio Balance, Caldas da 

Rainha 

Departamento/Estrutura Biblioteca Escolar e Línguas (articulação) 

Concurso de Escrita  

- Fomentar o gosto pela escrita e pela 

leitura; 

 - Promover e valorizar a criatividade e a 

imaginação através da escrita; 

Profª Emília 

Irmler e da equipa 

da BE 

Alunos da 

escola sede 

Mensalmente, 

ao longo do ano 

letivo 

Profs. de 

Português 

Equipa da 

BE 

Material 

corrente 

 

Inerentes a 

prémios 
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Atividade Objetivos Específicos Coordenação  Público-alvo Calendarização 

Recursos 

Custos 
Humanos Materiais 

- Divulgar e valorizar a literatura e os 

seus autores; 

 - Desenvolver o gosto pelos valores da 

identidade, da cultura e da língua 

portuguesa; 

- Envolver os alunos na definição de 

temáticas mensais; 

- Assegurar a participação  de todos os 

ciclos de ensino da Escola Sede. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Domínio A. Prestação do serviço educativo 

Objetivo estratégico A1. Promover uma prática letiva conducente ao sucesso educativo 

Objetivo operacional A.1.8. Praticar uma avaliação em cumprimento dos critérios do Agrupamento e de decisões pedagógicas específicas. 

 

Atividade Objetivos Específicos Coordenação  Público-alvo Calendarização 

Recursos 

Custos 
Humanos Materiais 

Departamento/Estrutura Pré-escolar e 1º ciclo, Matemática e Ciências Experimentais, Línguas, Ciências Sociais e Humanas, Expressões e Educação Especial 

Monitorizar e supervisionar o 

processo de avaliação 

- Assegurar o cumprimento dos critérios 

de avaliação específicos das disciplinas. 

Coordenadores 

de 

Departamento  

Professores  Ao longo do 

ano  

Professores  

  

Departamento/Estrutura Pré-escolar e 1º ciclo e Coordenação dos diretores de turma de 2º, 3º ciclo e Secundário 

 

Divulgação dos Critérios de 

Avaliação 

 

 

- Divulgar a 100% dos encarregados de 

educação os critérios de avaliação. 

 

PTT´s 

DT´s 

 

Alunos e 

encarregados 

de educação 

 

Início do ano 

 

 

Professores  
--- --- 

 

 

 

 

 



27 

 

Domínio A. Prestação do serviço educativo 

Objetivo estratégico A.2. Promover a formação integral do aluno e o seu envolvimento com a escola. 

Objetivo operacional 
A.2.1 Implementar projetos nacionais ou de agrupamento/escola que visem o desenvolvimento integral dos alunos 

(Saúde, Educação para a Cidadania, Desporto, Cultura, leitura, Ciência, Arte, empreendedorismo …)  

 

Atividade Objetivos Específicos Coordenação  Público-alvo Calendarização 

Recursos 

Custos 
Humanos Materiais 

Departamento/Estrutura Pré-escolar e 1º ciclo  

Iniciação à Programação – 1º 

Ciclo 

- Entender e aplicar princípios e conceitos 

fundamentais das Ciências de Computação; 

- Resolver problemas e construir jogos com 

recurso ao desenvolvimento de programas 

informáticos; 

- Analisar o problema e decompô-lo em 

partes; 

- Colaborar nos trabalhos de grupo 

partilhando saberes e responsabilidades; 

- Desenvolver competências nas restantes 

áreas disciplinares em articulação com o 

professor titular de turma. 

Profs. Sónia 

Lavadinho e 

Andrea Osório 

Alunos do 3º 

e 4º ano 
Semestralmente 

Professores 

Alunos 

Kodu 

(aplicação) 

15 

Magalhães/ 

Tablets 

Projetor 

Tela 

--- 

“Prevenção Rodoviária” 
- Sensibilizar os alunos para os perigos da 

estrada. 
PTT e Ed. Inf. 

Alunos da 

EB1 de 

Feteira, Cela, 

SMP, Alf. 

(2,3 e 3,4) e 

crianças do 

JI  

A definir 
Escola 

Segura 

Material 

específico 
--- 

“Crescer em segurança – 

segurança em casa, na rua e na 

escola” 

- Alertar os alunos para os diversos perigos 

que encontram em casa, na rua e na escola; 

- Aprender regras de segurança simples. 

PTT 
Alunos da 

Feteira 
A definir 

Escola 

Segura 

Materiais 

específicos 
--- 

“Bullying” 

- Adquirir noções de Bullying; 

- Aprender como reagir em caso de Bullying; 

- Sensibilizar os alunos para os perigos do 

Bullying. 

PTT 
Alunos da 

Cela 
A definir 

Escola 

Segura 

Materiais 

específicos 
 

“Ciberbullying” - Adquirir noções de Bullying; PTT 
Alunos do 

34ALF 
A definir 

Escola 

Segura 

Materiais 

específicos 
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Atividade Objetivos Específicos Coordenação  Público-alvo Calendarização 

Recursos 

Custos 
Humanos Materiais 

- Aprender como reagir em caso de Bullying 

online; 

- Sensibilizar os alunos para os perigos da 

internet, quando se fala com estranhos- 

Bullying. 

“Floresta Protegida” 

- Reconhecer a necessidade de se proteger a 

floresta; 

- Saber como atuar em sinal de perigo. 

Professores 

Titulares 

Alunos de  

S. M. Porto 
A definir 

Escola 

Segura 

Materiais 

específicos 
 

“Direitos vs Deveres da 

Criança” 

- Conhecer os direitos das crianças; 

- Conhecer os deveres das crianças. 

Professores 

Titulares 

Alunos do 

 2 e 3ALF e 

Casal Velho 

A definir 
Escola 

Segura 

Materiais 

específicos 
 

“Segurança na Internet” 

- Sensibilizar os alunos para os perigos de 

algumas ações que tomam, no uso da 

internet; 

- Dar a conhecer regras de segurança no uso 

da internet. 

Professores 

Titulares 

Alunos do 

Casal Velho 
A definir 

Escola 

Segura 

Materiais 

específicos 
 

Departamento/Estrutura Línguas 

Programa Parlamento dos 

Jovens 2017/2018 

- E. Básico  
 “Igualdade de Género” 

Assegurar a concretização de todas as 

atividades da 1ª e 2ª fase inerentes ao 

programa;  

Assegurar a candidatura de pelo menos duas 

listas;  

Incentivar o interesse pela participação 

cívica e política;  

Sublinhar a importância da contribuição dos 

jovens para a resolução de questões que 

afetam o presente e o futuro individual e 

coletivo;  

Promover a discussão de ideias, partindo do 

enfoque das redes sociais, na construção de 

uma cidadania ativa;  

Desenvolver as capacidades de 

argumentação na defesa de ideias, com 

respeito pelos valores da tolerância e da 

formação da vontade da maioria.  

Professora 

Emília Irmler 

Alunos do  

3º ciclo 
 

Professores e 

alunos de 

turmas 

participantes 

Transporte 

sessão 

distrital  
 

50€ 
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Atividade Objetivos Específicos Coordenação  Público-alvo Calendarização 

Recursos 

Custos 
Humanos Materiais 

Departamento/Estrutura Ciências Sociais e Humanas 

DIREITOS HUMANOS 

 

Comemoração do Dia 

Internacional dos Direitos 

Humanos 

Maratona de Cartas - 

Amnistia Internacional 

 

 
 

- Assegurar a participação das turmas no 

âmbito das disciplinas do departamento; 

- Promover a reflexão sobre os Direitos 

Humanos; 

-Denunciar, através de casos de prisioneiros 

de consciência ou de desaparecimentos, a 

realidade dos atentados contra os direitos 

humanos; 

-Promover a reflexão e o espírito crítico 

sobre o tema dos Direitos Humanos a partir 

da escrita de cartas relacionadas com  casos 

selecionados pela Amnistia Internacional; 

- Dar a conhecer as atividades da Amnistia 

Internacional e de outras organizações; 

-Envolver os alunos no debate sobre os 

direitos humanos. 

 

Prof. 

Conceição 

Vasconcelos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comunidade 

Escolar 

 

 

 

 

 

 

 

1º Período 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Profs.. do 

Departament

o 

 

Grupo 

Amnistia 

Internacional 

(núcleo 

Oeste) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

50 euros 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Programa Parlamento dos 

Jovens  2017/2018 -  

Igualdade de Género 

 

 E. Secundário 

1ª fase: Escola  

(debate, eleições e sessão 

escolar) 

2ª fase: Leiria 

(sessão distrital) 

3ª fase: Assembleia da 

República, caso a escola 

seja eleita na sessão 

distrital 

- Assegurar a realização de todas as 

atividades da 1ª e 2ª fases inerentes ao 

programa; 

-Assegurar a candidatura de pelo menos 

duas listas; 

- Incentivar o interesse pela participação 

cívica e política; 

- Sublinhar a importância da contribuição 

dos jovens para a resolução de questões que 

afetam o presente e o futuro individual e 

coletivo; 

- Promover a discussão de ideias, na 

construção de uma cidadania ativa; 

- Desenvolver as capacidades de 

argumentação na defesa de ideias, com 

 

 

Professor Luís 

Teixeira 

Alunos do 

ensino 

secundário 

 

Outubro de 2017  

a maio de 2018 

 

Professores 

de História, 

Filosofia, 

Sociologia, 

Português  

Transporte 

sessão 

distrital 

auditório 

50 € 
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Atividade Objetivos Específicos Coordenação  Público-alvo Calendarização 

Recursos 

Custos 
Humanos Materiais 

 

- Concurso Euro escolas  

- Sessão de esclarecimento e 

de debate, com a presença de 

um Deputado 

respeito pelos valores da tolerância e da 

formação da vontade da maioria; 

- Assegurar a participação das turmas 

envolvidas no programa; 

- Envolver os alunos através da participação 

ativa na sessão. 

Clube Europeu 

Exposição de trabalhos em 

suporte papel/informático 

Concurso de trabalhos e 

uma banda desenhada “A 

Lenda de Mesulina “sobre a 

U.E. 

Concurso de maquetes 

alusivas a cada país da U.E. 

Comemoração do dia da 

Europa 9 de maio, com uma 

exposição. 

 

 

 

 

 

 

 

Exposição de maquetes 

sobre “São Martinho do 

Porto no Futuro” 

 

- Conhecer as características dos países 

membros; 

- Divulgar formas de organização destes 

países; 

- Promover discussão em torno de grandes 

temas da atualidade relacionados com estes 

países; 

- Dar continuidade à biblioteca específica; 

- Promover possíveis intercâmbios; 

- Conhecer os diferentes países constituintes 

do espaço Europeu; 

- Mostrar aos alunos a evolução de Portugal 

Contemporâneo na Europa / União 

Europeia; 

- Familiarizar os alunos com as políticas e 

instituições Europeias; 

- Mobilizar saberes sobre a União Europeia; 

- Apelar à criatividade e talento dos alunos; 

- Promover a sociabilização e a cooperação 

entre alunos e professores. 

 

 

 

 

Conhecer a estrutura de uma “Planta 

Urbana”. 

 

Prof. Helena 

Ferreira 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prof. 

Helena Ferreira 

 

Comunidade 

escolar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alunos do 8º 

ano 

 

Ao longo do ano 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2º Período 

 

Professores e 

alunos do 7º, 

10º, 11º e 12 º 

ano  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Professores e 

alunos do 8º 

ano 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

100 euros 
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Atividade Objetivos Específicos Coordenação  Público-alvo Calendarização 

Recursos 

Custos 
Humanos Materiais 

Concurso de Trabalhos 

Exposição 

Exposição “ Rosa-dos-ventos” 

- Utilizar os rumos da rosa-dos-ventos para 

orientação (pontos cardeais e colaterais); 

- Desenvolver a criatividade e espírito crítico 

dos alunos; 

- Promover as relações professor-aluno e 

aluno-aluno. 

Professora 

Helena 

Ferreira 

Alunos do 7º 

ano e  da 

SDC e uma 

turma de 5º 

ano (HGP) 

 

1º período 

 
Professores   

e alunos; 

Equipa da 

BE 

Exposição na 

Biblioteca 

 
--- 

Debate sobre alterações 

climáticas com a presença 

de um docente do ensino 

superior 

- Conhecer as possíveis alterações climáticas 

que poderão ocorrer, o impacto das mesmas 

e possíveis medidas a adotar. 

 

 

Prof. 

Helena Ferreira 

 

Alunos do 9º 

e do 12º ano 

 

 

 

3º Período 

 

Professores, 

Entidade 

externa, 

Professora 

Bibliotecária 

 50 € 

Clube de Teatro 

 

 

- Promover hábitos de leitura; 

- Desenvolver a expressividade; 

-Aperfeiçoar o domínio da língua 

portuguesa (oral e escrita); 

- Desenvolver a criatividade e o sentido 

estético; 

- Contribuir para o desenvolvimento da 

autoestima, compreensão, confiança e 

autonomia; 

- Melhorar as relações interpessoais; 

- Promover o trabalho de equipa, o espírito 

de partilha e o respeito pelas normas básicas 

de convivência em grupo; 

- Contribuir para o enriquecimento cultural 

de toda a comunidade educativa através de 

peças, dramatizações que divulguem a vida 

a obra de personalidades históricas de relevo 

nacional, regional e local; 

 

 

 

Profs. : 

Margarida 

Pereira e 

Maria João 

Codinha 

 
Comunidade 

escolar 

 

 

 

 

 

 

 

Ao longo do ano  

 

Alunos  

 

Consumí-

veis 

 

100 € 
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Atividade Objetivos Específicos Coordenação  Público-alvo Calendarização 

Recursos 

Custos 
Humanos Materiais 

- Melhorar a participação dos pais e 

encarregados de educação na vida escolar;  

- Colaborar com as várias estruturas 

(departamentos, biblioteca, clubes e 

instituições locais). 

Ação de formação do Banco 

de Portugal  
– “Gestão do Orçamento” 

 

  

 

 

- Adquirir conhecimentos ao nível da gestão 

do orçamento. 

 

 

Professor 

Luís Teixeira 

Alunos do 9º 

ano  

27 de 

novembro 
  

 

Formadores 

do Banco de 

Portugal e 

Professores 

 

Auditório, 

computador, 

internet e 

retroprojetor 

 

 

Exposição “Books & 

Movies” - 650 anos sobre a 

morte de D. Pedro.  

 

- Participar num evento de cariz concelhio; 

- Divulgar a figura do rei D. Pedro I de 

Portugal, junto do alunos. 

 

Professora Ana 

Paula Príncipe 
Alunos do 6º 

ano e 

comunidade 

escolar 

Outubro e 

novembro Profs. de 

HGP e de 

História 

  

Departamento/Estrutura Matemática e Ciências Experimentais, Pré-escolar e 1º ciclo – Biblioteca Escolar (articulação) 

Clube de Ciência 

 

 

- Procurar, analisar, explicar e criticar 

observações, experiências, documentos e 

atividades de modelação, necessárias à 

concretização de um projeto; 

- Promover a articulação entre ciclos; 

- Divulgar nos Dias Abertos as descobertas 

ou as pesquisas realizadas pelos alunos. 

 

 

Prof. Júlia 

Coelho  

Alunos da 

escola sede, 

do 1º Ciclo e 

JI 

 

 

 

 

Ao longo do ano 

  

 

 

 

Laboratório 

da Escola 

250€  e 

deslocaçõe

s do 

alunos da 

escola 

sede às 

escolas do 

1º ciclo 

 

Departamento/Estrutura Matemática e Ciências Experimentais 

 

Projeto “Youth Start – 

Entrepreneurial Challenges” 

– 3ª fase 

 

- Desenvolver o espírito empreendedor dos 

alunos proporcionando-lhes experiências 

práticas de empreendedorismo, sob a forma 

de desafios; 

 

 

 

 

Professora 

Andrea Osório 

Alunos dos  

5º A e C 

1º P e 2ºP 

 

 

 

 

Ao longo do ano 

 

 

CT´s 

  

--- --- 
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Atividade Objetivos Específicos Coordenação  Público-alvo Calendarização 

Recursos 

Custos 
Humanos Materiais 

 - Concorrer de forma inovadora para a 

qualificação das práticas educativas nas 

escolas; 

- Incentivar a cultura de empreendedorismo 

em meio escolar. 

Implementar o Programa 

Eco Escolas na área dos 

Resíduos: 

- Participação em concursos 

de recolha seletiva de 

resíduos (rolhas, papel, óleos 

alimentares, tinteiros, toners, 

etc…) 

- Promoção da campanha 

“Papel por Alimentos” do 

Banco Alimentar em toda a 

escola 

- Participação no Projeto 

Geração Depositrão 

 

- Aumentar o conhecimento da população 

escolar sobre a separação de resíduos; 

- Utilizar corretamente os ecopontos 

existentes na escola, alcançando um 

aumento de 10% na separação de lixo; 

- Informar a comunidade educativa acerca 

das características específicas dos REEE e 

principais conceitos associados ao tema; 

- Sensibilizar a escola e a comunidade para 

a importância da entrega de REEE para  

reciclagem; 

- Incentivar o depósito de REEE através do 

Depositrão, bem como a realização de 

trabalhos na escola; 

- Diminuir a produção de resíduos; 

- Envolver a comunidade escolar na 

recolha e reciclagem de óleo alimentar 

usado para a transformação em velas 

ecológicas e perfumadas. 

Professor João 

Costa 

 

Comunidade 

Educativa 

Ao longo do ano 

letivo 

Profs.,  

alunos e 

funcionários 

do 

agrupamento 

 

Consumíveis 50€ 

Implementar o Programa 

Eco Escolas na área da Água: 
- Saídas de campo à ETAR de S. 

Martinho do Porto 

- Concurso: “ O Ciclo da Água”  

Sessões teórico-práticas: “Água, 

um bem precioso a preservar” 

- Comemoração do Dia Mundial 

da Água 

- Tratamento estatístico de 

consumos de água na escola. 

- Desenvolver a capacidade de observação e o 

espírito crítico face à poluição hídrica e suas 

consequências para a saúde pública e para a vida 

das populações; 

- Sensibilizar para a importância da água e para a 

sua preservação; 

- Garantir a visita à exposição de trabalhos de 

todos os alunos da Escola; 

- Garantir a participação de todas as turmas do 5º 

ano nas ações desenvolvidas. 

Prof. Teresa 

Souza 

 

Comunidade 

Educativa 

Ao longo do ano 

letivo 

Profs., alunos 

e funcionários 

do 

agrupamento 

Técnica da 

CMA 

Consumíveis 50€ 
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Atividade Objetivos Específicos Coordenação  Público-alvo Calendarização 

Recursos 

Custos 
Humanos Materiais 

Implementar o Programa 

Eco Escolas na área da 

Energia: 

- Comemoração do Dia 

Mundial da Energia 

- Pilhão vai à Escola 

- Tratamento estatístico de 

consumo de energia na escola 

- Sessões teórico-práticas: 

“Vamos poupar energia” 

- Sensibilizar para a eficiência energética; 

- Sensibilizar as crianças e jovens para a 

importância das questões ambientais; 

- Fomentar a adoção de boas práticas 

ambientais, promovendo a separação 

seletiva de pilhas e baterias portáteis 

usadas dos outros resíduos, para que seja 

possível encaminhar as mesmas para 

reciclagem; 

- Envolver todos os alunos do ensino 

básico na exposição “Energia sem fim”; 

- Realizar uma mostra de trabalhos. 

Prof.  

Teresa Souza 

Comunidade 

Educativa 

Ao longo do ano 

letivo 

Profs, alunos e 

funcionários 

do 

agrupamento 

 

Consumíveis 20€ 

Implementar o Programa 

Eco Escolas na área da 

Biodiversidade: 
- Comemoração do Dia 

Internacional  da Biodiversidade 

- Comemoração do Dia Mundial 

da Floresta 

 

.- Sensibilizar para a importância da 

preservação e conservação da 

biodiversidade; 

- Realizar uma ação de sensibilização para 

todas as turmas do 5º ano; 

- Realizar uma exposição de trabalhos sobre 

o tema. 

Professor João 

Costa 

Comunidade 

Educativa 

Ao longo do ano 

letivo 

Professores,  

alunos e 

funcionários 

do 

agrupamento 

 

Consumíveis 50€ 

Implementar o Programa 

Eco Escolas na área do Mar: 

- Coastwatch Europe 

- Comemoração do Dia 

Nacional do Mar 

- Desenvolver a capacidade de observação 

e o espírito crítico face à poluição 

marinha; 

- Participar na campanha de observação do 

litoral; 

- Sensibilizar para os assuntos do mar. 

Grupo Eco 

Escolas 

 

Comunidade 

Educativa 

 

 

 

 

 

 

Ao longo do ano 

letivo 

 

 

 

 

 

Professores,  

alunos e 

funcionários 

do 

agrupamento 

 

Consumíveis 

 

 

 

 

 

50€ 

 

 

 

Divulgação do Programa Eco 

Escolas: 

- Hastear a Bandeira Verde 

- Elaboração do Código Eco-

Escolas 

- Dinamizar atividades de sensibilização e 

divulgação do programa; 

- Chamar a atenção da comunidade escolar 

para a consciência ecológica; 

- Dar a conhecer o programa à totalidade dos 

alunos da escola e a 50% dos pais; 

Grupo Eco 

Escolas 

Comunidade 

Educativa 

Ao longo do ano 

letivo 

Professores,  

alunos e 

funcionários 

do 

agrupamento 

 

Consumíveis 50€ 
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Atividade Objetivos Específicos Coordenação  Público-alvo Calendarização 

Recursos 

Custos 
Humanos Materiais 

- Comemoração do Dia Eco-

escolas 

- Comemoração do Dia 

Mundial do Ambiente 

- Dinamização e atualização 

do placard informativo do 

Eco- Escolas 

- Dinamização da página do 

facebook do Eco-escolas 

- Divulgar todas as ações desenvolvidas no 

âmbito do Programa Eco escolas. 

Departamento/Estrutura Matemática e Ciências Experimentais, Pré-escolar e 1º ciclo – Biblioteca Escolar, SPO (articulação) 

Implementação do projeto 

EPS no âmbito da 

alimentação: 

- Comemoração do Dia 

Mundial da Alimentação 

(concurso de alimentos 

criativos para a comunidade 

escolar e exposição de 

trabalhos alusivos à temática) 

- Sessões “A importância do 

pequeno-almoço” (5º ano).   

- Promover e proteger a saúde e prevenir a 

doença na comunidade educativa; 

- Reforçar os fatores de proteção 

relacionados com os estilos de vida 

saudável; 

- Realizar a atividade em todas as escolas do 

agrupamento; 

- Realizar uma atividade relacionada com a 

temática em cada estabelecimento de pré-

escolar e 1º ciclo. 

 

 

 

 

Grupo EPS 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comunidade 

escolar 

 

 

 

 

 

 

Alunos do 5º 

ano 

 

 

16 de outubro 

 

 

 

 

 

 

 

 

1º período 

 

Grupo EPS 

Profs. do 1º 

ciclo, 5º e  6º 

ano de CN 

Assist. 

Operacional 

UCC de Alc. 

Equipa da 

BE e  eco 

escolas 

 

 

 

 

 

 

 

 

Material 

audiovisual 

Consumíveis 

50€ 

Implementação do projeto 

EPS no âmbito do tabagismo: 

- Comemoração do Dia 

Mundial do Não Fumador; 

 

- Exposição de trabalhos 

alusivos ao tema pelos alunos 

do 9º ano. 

- Aumentar a capacidade de tomar decisões 

e de evitar/ comportamentos de riscos; 

- Promover e proteger a saúde e prevenir a 

doença na comunidade educativa; 

- Realizar a atividade em todas as escolas do 

1º ciclo e JI do agrupamento; 

- Aumentar a capacidade de tomar decisões 

e de evitar/ comportamentos de riscos; 

- Promover e proteger a saúde e prevenir a 

doença na comunidade educativa. 

 

 

 

 

 

 Grupo EPS 

 

Alunos do JI 

e 1º ciclo  

 

 

Alunos do  9º 

ano 

 

 

 

17 de novembro 

 

 

 

Semana de 13 a 

17 de novembro 

 

 

 

Grupo EPS 

Educadora JI 

Professores 

do 1º ciclo 

Assistentes 

Operacionais  

 

 

 

Material 

audiovisual  

Consumíveis  

 

 

 

 

 

30€ 
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Atividade Objetivos Específicos Coordenação  Público-alvo Calendarização 

Recursos 

Custos 
Humanos Materiais 

Implementação do projeto 

EPS no âmbito do 

alcoolismo: 

- Sessões informativas sobre 

Alcoolismo. 

- Aumentar a capacidade de tomar decisões 

e de evitar/ comportamentos de riscos; 

- Promover e proteger a saúde e prevenir a 

doença na comunidade educativa; 

- Realizar a atividade em todas as turmas do 

6º e 8º ano. 

 

Coordenadora 

do Grupo EPS 

 

 

 

Alunos dos 

6º  e  8º anos  

 

 

 

Ao longo do ano 

Grupo EPS 

Professores 

das turmas 

Equipa da 

UCC de 

Alcobaça 

Consumíveis 

Material 

audiovisual 

 
10€ 

Implementação do projeto EPS 

no âmbito do suporte básico de 

vida: 

- Sessões informativas sobre 

Suporte Básico de Vida. 

- Promover e proteger a saúde na 

comunidade educativa; 

- Aumentar a capacidade de tomar decisões; 

- Realizar a atividade em todas as turmas do 

9º ano. 

 

 

 

Coordenadora 

 do Grupo EPS 

 

 

 

Alunos do 9º 

ano 

 

 

 

1º Período 

Grupo EPS 

Professores 

das turmas 

B. V. de 

SMP 

Material 

audiovisual 

Consumíveis 

Simulador 

10€ 

Continuação da 

implementação do projeto 

EPS no âmbito da Educação 

Sexual: 

 

- Implementação do Projeto 

de Educação Sexual do 

agrupamento (para todos os 

ciclos de ensino do 

Agrupamento) 

 

- Comemoração do Dia 

Mundial da Luta contra a 

SIDA (Elaboração de 

materiais de sensibilização e 

sua divulgação) 

 

 

- Dia dos Afetos. 

 

 

- Promover a articulação das áreas 

temáticas das Escolas Promotoras de 

Saúde e as componentes curriculares e não 

curriculares das várias disciplinas; 

- Ajudar os jovens e adolescentes a fazer 

escolhas informadas; 

- Desenvolver a capacidade de expressar 

sentimentos e opiniões; 

- Realizar a atividade em todas as turmas 

do agrupamento, segundo o Projeto da 

Educação Sexual do Agrupamento; 

 

- Aumentar a capacidade de tomar 

decisões e de evitar/ comportamentos de 

riscos; 

- Promover e proteger a saúde e prevenir a 

doença na comunidade educativa; 

- Realizar uma atividade associada à 

leitura; 

- Realizar a atividade em todas as escolas 

do agrupamento; 

 

 

 

 

Grupo EPS 

 

 

 

 

 

 

 

Alunos dos 

diferentes 

ciclos 

 

 

 

 

 

 

Alunos do 

12º A 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ao longo do ano 

 

 

 

 

 

 

 

  26 a 30 de 

novembro 

 

 

 

fevereiro 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grupo EPS 

Professores 

das turmas, 

Educadora 

de Inf., 

Equipa da 

biblioteca 

escolar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Equipa da 

BE 

 

Consumíveis 130€ 
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Atividade Objetivos Específicos Coordenação  Público-alvo Calendarização 

Recursos 

Custos 
Humanos Materiais 

- Realizar uma atividade associada à 

leitura; 

- Construção de uma estrutura alusiva aos 

afetos na Escola Sede. 

Comunidade 

educativa 

 

 

19 a 23 de 

fevereiro 

Implementação do projeto 

EPS/Biblioteca escolar no 

âmbito da saúde oral: 

 

- Projeto SOBE “Saúde 

oral e bibliotecas escolares” 

 

 

 

 

 

- Sessões sobre Saúde Oral 

“ Traumatismos e infeção oral no 

desporto” para 8º ano 

“Álcool, tabaco e drogas - seus 

efeitos na saúde oral” para o 

12ºA1. 

- Realizar pelo menos uma sessão de formação 

em cada turma do 1º ciclo e do jardim-de- 

infância; 

- Promover a formação pessoal e social; 

- Fomentar a leitura; 

- Distribuir kits de saúde oral em todas as 

escolas do agrupamento – pré-escolar, 1º ciclo 

e 2º ciclo e SDC da escola-sede; 

-  Promover e proteger a saúde e prevenir a 

doença na comunidade educativa; 

- Comemorar o dia mundial da saúde oral (20 

março); 

 

- Realizar uma sessão por ano letivo; 

- Promover e proteger a saúde e prevenir a 

doença na comunidade educativa; 

- Realizar a atividade em todas as turmas 

dos 8ºano e 12ºA1.. 

 

 

Professora 

Bibliotecária 

Coordenadora 

do Grupo EPS 

 

 

 

 

 

Coordenadora 

do Grupo EPS 

 

 

 

 

Alunos do 

pré-escolar,  

 1º ciclo e 2º 

ciclo e SDC 

 

 

 

 

 Alunos do 8º 

ano e 12ºA 

Ao longo do ano 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ao longo do ano 

Equipa da 

BE 

 
Equipas da 

EPS e da 

Biblioteca 

Prof.s titulares 

de turma, 

educadora,  

 

 

Professores 

das turmas 

Médica 

Dentista 

 

 

 

 

Kit SOBE 

 

 

Consumíveis 

 

 

 

 

 

Material 

audiovisual 

 

 

 

 

 

 

 

 

20€ 

 

 

 

 

 

Implementação do projeto 

EPS, no âmbito da higiene do 

sono: 

- Comemoração do Dia 

Mundial do Sono 

- Abordar o tema nas turmas do 1º ciclo e do 

pré-escolar. 
Professora 

Bibliotecária 

Coordenadora 

do Grupo EPS 

Alunos do 

pré-escolar e 

do 1º ciclo 

Março de 2018 Equipas da 

EPS e da 

Biblioteca 

  

Aplicação do inquérito 

“Hábitos de vida” aos alunos  

- Aplicar os instrumentos de diagnóstico 

elaborados; 

- Estabelecer áreas de intervenção 

prioritária. 

Coordenadora 

EPS e do SPO 

Alunos do 8º 

ano 

Ao longo do ano Professores 

das turmas 

Computadore

s 

 

Sessão informativa sobre a 

temática das Adições 

 
 

- Aumentar a capacidade de tomar 

decisões e de evitar/ comportamentos de 

riscos;. 

- Promover e proteger a saúde e prevenir a 

doença na comunidade educativa. 

Coordenadora 

do Grupo EPS 

Prof. 

Bibliotecária 

 

Alunos do 

Ensino 

Secundário 

2º Período Entidades 

externas 

Material 

audiovisual 
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Atividade Objetivos Específicos Coordenação  Público-alvo Calendarização 

Recursos 

Custos 
Humanos Materiais 

 

Reformulação do projeto EPS 

- Reformular o projeto EPS, tendo em conta 

o Referencial da Educação para a Saúde. 

 

Coordenadora 

EPS 
Comunidade 

escolar 

Ao longo do ano 

Grupo EPS   

Departamento/Estrutura Expressões       

Programa  FIT escola 

 

- Aplicar o programa FIT escola a todos os 

alunos da escola sede (procurando que 

atinjam/ mantenham a Zona Saudável de 

Aptidão Física. 

Prof. João  

 Paulo Ferreira 

Alunos da 

escola sede 

Uma vez por 

período 

Profs. de 

Educação 

Física  

Específicos 

da bateria de 

testes 

50 € 

Desporto Escolar: 

(treinos/convívios/torneios dos 

Grupos/equipa de: 

Atletismo; Badminton; 

Canoagem; Dança; Voleibol; 

Xadrez.) 

- Elevar as capacidades condicionais e 

coordenativas dos alunos, a pelo menos 25% 

dos alunos da escola sede, promovendo 

estilos de vida saudáveis, proporcionando-

lhes intercâmbios com alunos de outras 

escolas. 

Prof. Mário 

Pedroso 

Alunos do 

Agrupament

o da escola 

sede 

Ao longo do ano 

letivo 

Professores e 

Assistentes 

Operacionais 

Específicos 

das 

modalidades 

e transportes 

1.000 € 

CFD (Centro de Formação 

Desportiva) 

- Promover a prática desportiva; 

- Promover estilos de vida saudáveis; 

- Envolver outros parceiros da comunidade. 

Prof. Francisco 

Silva 

Alunos deste 

e doutros 

Agrupament

os 

Ao longo ano 

letivo 

Profs. João  

Paulo 

Ferreira, 

Mário 

Pedroso e 

Cláudio Rolo 

Específico 

atividades 

náuticas 

--- 

Dar continuidade ao Projeto 

Nacional Mega sprinter, Mega 

Km e Mega Salto 

- Elevar as capacidades condicionais e 

coordenativas e promover estilos de vida 

saudáveis, envolvendo 100% dos alunos da 

escola sede. 

Professor Mário 

Pedroso 

Alunos da 

escola sede 

(Fase turma – 

janeiro; 

fase escola-

fevereiro; 

 fase regional – 

3 de março 

Professores 

de Educação 

Física 

Específicos 

da 

modalidade e 

transportes 

100 € 

Kid’s Athletics 

- Promover a modalidade do Atletismo, de 

uma forma apelativa e lúdico-didática 

envolvendo todos os alunos do 5º ano. 
Prof. Francisco 

Silva 

Alunos do 5º 

ano 
15 de dezembro 

Professores 

de 

Educação 

Física 

Específicos 

da 

modalidade 

Sem 

custos 

Ateliê de Expressões 
- Proporcionar novas técnicas e materiais em 

articulação com EV e ET. 

Prof. Conceição  

Simões 

Alunos do 2.º 

ciclo 

Todo o ano 

letivo 

Profs. 

Lurdes Efe 
consumiveis 100 € 
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Atividade Objetivos Específicos Coordenação  Público-alvo Calendarização 

Recursos 

Custos 
Humanos Materiais 

e Conceição 

Simões 

Clube de Música 

- Realizar prática instrumental e vocal 

conjunta, integrando no mínimo quinze 

alunos. 

Prof. David 

Amaral 

Alunos da 

Escola sede 

Ao longo do ano 

letivo 

Prof. David 

Amaral  

Instrumentos 

musicais e 

equipamento 

de som 

100 € 

Clube de Rádio 

- Envolver os alunos nas emissões/ 

atividades do Clube; 

- Difundir todas as atividades/ projetos do 

Agrupamento que sejam comunicadas ao 

Clube. 

Prof.Gertrudes 

Cavaleiro 

 

Comunidade 

Escolar 

Ao longo do ano 

letivo 

Profs. 

Gertrudes 

Cavaleiro e 

Luísa Sereno 

Material de 

som 
100 € 

Departamento/Estrutura Expressões e Pré- escolar e 1º ciclo (articulação) 

Desporto Escolar: 

Corta-Mato Escola sede;  

*Corta-Mato do 1º Ciclo e 

Jardim de Infância 

Promover estilos de vida saudáveis, 

envolvendo: 

1/3 Dos alunos da Escola Sede; 

 Todas as turmas/grupo do 1º Ciclo e do 

Jardim de Infância. 

Prof. Mário 

Pedroso 

Alunos do 

Agrupament

o 

 22 Novembro  

 21 Novembro 

 

Professores e 

Assistentes 

Operacionais 

Específicos 

da 

modalidade e 

transportes 

100 € 

Departamento/Estrutura Expressões e Educação Especial (articulação) 

Projeto Harmonia 
A música como elemento 

facilitador da comunicação, 

relacionamento, mobilização 

de saberes, expressão, 

organização e outras 

competências. 

- Desenvolver e fomentar a 

atenção/concentração, a coordenação 

psicomotora e a autoestima, através da 

música, no mínimo, a quatro alunos com 

necessidades educativas especiais. 

Prof.  David 

Amaral 

Alunos com 

NEE´s 
Ao longo do ano 

Prof. David 

Amaral 

Instrumentos 

musicais 

Sem 

custos 

Departamento/Estrutura Educação Especial 

Comemoração do Dia do 

Cidadão com Deficiência 
Sensibilizar a comunidade escolar para a 

inclusão e a diferença. 

Profs. Ed. Esp. Comunidade 

escolar 

 

 3 dezembro Profs. Ed. 

Esp. 

Fotocópias 

Material de 

desgaste 

100€ 

Departamento/Estrutura Coordenação dos diretores de turma de 2º, 3º ciclo e Secundário 

 Participação em Projetos 

- Incluir em cada Plano de Turma, ações para 

o desenvolvimento de pelo menos, dois 

projetos nacionais/agrupamento/escola;  

 

 

 

DT´s 

Alunos 

 

 

 

 

CT´s   

http://pt.wikipedia.org/wiki/M%C3%BAsica
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Atividade Objetivos Específicos Coordenação  Público-alvo Calendarização 

Recursos 

Custos 
Humanos Materiais 

- Promover atividades que desenvolvam a 

reflexão sobre atitudes e valores; 

- Realizar atividades usando metodologia de 

projeto; 

- Realizar, pelo menos, uma apresentação de 

trabalhos aos encarregados de educação. 

 

 

 

Ao longo do ano 

Implementar os programas de 

Oferta Complementar (OC) 

 

 

 

 

- Implementar as atividades definidas no 

programa de O.C./período letivo/ano de 

escolaridade;  

- Contribuir para a formação integral dos 

alunos nas áreas de cidadania, artísticas, 

culturais, científicas. 

 

DT´s 

 

Alunos 

 

 

Ao longo do ano 
Profs.coadj. 

Cood. SPO 
  

Implementação do Projeto 

“Patri…Kê?  - Visitas 

extraordinárias para guias 

extraordinários” 

 

- Valorizar o património cultural; 

- Potenciar o desenvolvimento de competências 

expressivas dos participantes através do seu 

envolvimento num projeto artístico e 

pedagógico; 

- Envolver uma turma do 5ºano. 

DT 

- Alunos do 

5ºD 

- Comunidade 

escolar 

1º e 2º períodos 

Profs Paula 

Príncipe e Elsa 

Fernandes  

CMA 

Arte em Rede 

  

“Uma Aventura na cidade” 

(Projeto Arisco) 

 

- Potenciar o desenvolvimento de 

competências socio emocionais. 

 

Coord. SPO 
Alunos do 

6ºC, 7ºB, C e 

D 

2º período D.T´s, Profs. 

Coadj.  e 

Monitores do 

Arisco 

  

Departamento/Estrutura Biblioteca Escolar 
Levantamento das 

necessidades dos vários 

Departamentos e 

coordenadores dos projetos do 

Agrupamento, para atualização 

do fundo documental das BEs. 

- Realizar este levantamento pelo menos 

uma vez em cada ano letivo; 

- Atualizar fundo documental das BEs, de 

acordo com necessidades curriculares e 

extracurriculares. 

 

Prof. 

Bibliotecária 

Docentes do 

Agrupament

o 

Ao longo do ano 

letivo 
Equipa da 

BE 
Material 

corrente 
--- 
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Atividade Objetivos Específicos Coordenação  Público-alvo Calendarização 

Recursos 

Custos 
Humanos Materiais 

Divulgação das atividades e 

dos recursos das BEs através 

de plataformas digitais 

[listas de difusão de correio 

eletrónico;  

página do Agrupamento;  

plataforma Moodle do 

Agrupamento;  

blogue das BEs;  

páginas do Facebook das BEs 

e do Agrupamento; Portal da 

RBCA] 

 

 

- Assegurar esta difusão em todos os 

períodos letivos; 

- Divulgar a oferta da BE, em termos de 

atividades e recursos. 

 

Prof. 

Bibliotecária 
Comunidade 

escolar 
Ao longo do ano 

letivo 
Equipa da 

BE 

Equipamento 

informático 
--- 

Divulgação de concursos 

promovidos/ apoiados pela 

Rede de Bibliotecas Escolares,  

Plano Nacional de leitura ou 

por outras entidades. 

 

- Assegurar a divulgação de todas as 

propostas, junto dos Departamentos 

Curriculares, de acordo com a especificidade 

temática de cada iniciativa.  

 

 

 

Prof. 

Bibliotecária  

 

 

Docentes do 

agrupamento 
Ao longo do ano 

letivo 
Equipa da 

BE 

Material 

corrente 

 

Correio 

eletrónico 

--- 

Livros com História 

- atividade concelhia RBCA – 

 

- Divulgar autores e livros: 

- Promover exposições com fundo 

documental de carácter histórico (Biblioteca 

Geral da Universidade de Coimbra). 

Prof. 

Bibliotecária  

 

Comunidad

e escolar da 

Escola Sede 

A definir 
Equipa da 

BE 
--- --- 

Projeto Ajudaris 

- atividade concelhia RBCA – 

 

- Organizar uma exposição de ilustrações do 

projeto de 2016/ 2017; 

- Promover a venda do livro de 2017 no 

Agrupamento;  

- Lançar o projeto de 2018, no Agrupamento. 

Prof. 

Bibliotecária  

 

Comunidade 

escolar, 

alunos do JI, 

1º e 2º ciclos 

A definir de 

acordo com o 

calendário do 

projeto nacional 

Equipa da 

BE e 

docentes 

 

--- --- 

Projeto Há Ler e e-Ler 

Leitura digital  

 

- Promover a leitura digital; 

- Alargar a oferta de e-books à faixa etária 

do 2º ciclo e 7º ano e à vertente da Educação 

Literária; 

- Desenvolver o serviço de biblioteca, no 

âmbito da e-Leitura e e-Empréstimo. 

Prof. 

Bibliotecária  

 

 

Alunos da 

escola sede  

Ao longo do ano 

letivo 

Equipa da 

BE 
e-books 

200 € 
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Atividade Objetivos Específicos Coordenação  Público-alvo Calendarização 

Recursos 

Custos 
Humanos Materiais 

Receção, na BE de Alfeizerão, 

das turmas dos 4 e 5 anos do 

jardim-de-infância do Centro 

Social e Paroquial de 

Alfeizerão.   

- Assegurar a atividade uma vez durante o 

ano letivo; 

- Dar a conhecer a futura Biblioteca Escolar 

da maioria das crianças participantes. 

Prof. 

Bibliotecária 

  

Turmas dos 4 

e 5 anos do 

Jardim-de-

infância de 

Alfeizerão 

A definir 
Educadoras 

do jardim-

de-infância 

Fundo 

documental 
--- 

Receção das turmas dos 4 e 5 

anos do jardim-de-infância do 

da Fundação Manuel Francisco 

Clérigo, na BE da EB1 de 

SMP. 

- Assegurar a atividade uma vez durante o 

ano letivo; 

- Dar a conhecer a futura Biblioteca Escolar 

da maioria das crianças participantes. 

Prof. 

Bibliotecária 

 

Turmas dos 4 

e 5 anos do 

Jardim-de-

infância da 

FMFC 

A definir 

Educadoras 

do jardim-

de-infância 

Fundo 

documental 
--- 

Feira do Livro  

 
- Promover o livro e a leitura. 

Prof.  

Bibliotecária 

 

Comunidade 

escolar da 

escola sede 

 

Alunos da 

EB1 de SMP 

27  a  30 

novembro  

 

 

Equipa da 

BE e livreiro 

a definir 

--- --- 

Mês internacional da 

biblioteca escolar (MIBE)/ 

Dia da biblioteca escolar 

- 23 de outubro - 

Ligando Comunidades e 

Culturas 

- Comemorar a efeméride em todos os 

estabelecimentos de ensino do 

Agrupamento; 

- Divulgar a oferta das BEs (serviços e fundo 

documental); 

-Dinamizar atividades livres, de carácter 

lúdico e cultural; 

- Assegurar a divulgação de informação 

junto dos encarregados de educação sobre a 

oferta do serviço da BE. 

Prof. 

Bibliotecária 

 

Prof. 

Lúcia Ferrão 

Comunidade 

escolar do 

agrupamento 

Outubro 

 

Equipa da 

BE 

--- --- 

O Intruso convidado 

 

- Desenvolver a atividade pelo menos 6 

vezes durante o ano letivo; 

- Fomentar o gosto pela escrita e pela 

leitura; 

- Divulgar e valorizar a literatura e os seus 

autores; 

Profª  

Emília Irmler 

 

Comunidade 

escolar da 

escola sede 

Atividade 

mensal 

Equipa da 

BE 

Objetos 

recolhidos 

junto das 

famílias 

A definir 
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Atividade Objetivos Específicos Coordenação  Público-alvo Calendarização 

Recursos 

Custos 
Humanos Materiais 

- Promover a ligação com as famílias dos 

alunos; 

 - Desenvolver a capacidade de valorizar 

aspetos essenciais da cultura. 

Hoje há Atividades & 

Companhia 

- Promover a leitura e autores; 

- Aliar a literatura a outras formas de 

expressão artística; 

- Animar o espaço da BE. 

Profª   

Ana Paula 

Costa 

Comunidade 

escolar da 

escola sede 

Atividade 

quinzenal 

Equipa da 

BE; profª 

Helena 

Ferreira 

 

Alunos e 

professores 

voluntários 

  

Castelos de História 

- Promover o conhecimento histórico; 

- Animar o espaço da BE; 

- Promover a produção por alunos, no 

espaço da BE; 

- Divulgar livros e autores.  

Prof. 

José Alemão 

Comunidade 

escolar da 

escola sede 

Atividade 

trimestral 

Equipa da 

BE 

 

Material 

corrente, 

Kit de 

construção 

de castelos 

A definir 

Departamento/Estrutura Biblioteca Escolar e Pré-escolar e 1º ciclo (articulação) 

Ler e aprender   

 

- Nas EB1s com biblioteca, promover 

alternadamente sessões semanais para 

trabalhos ligados à promoção de literacias e 

à requisição domiciliária; 

- Nas EB1s sem biblioteca e no JI, assegurar 

pelo menos 1 vez por mês em cada turma; 

- Promover a articulação curricular com 

docentes titulares de turma. 

Prof. 

Bibliotecária  

 

Prof. 

Lúcia Ferrão  

 

Alunos do 

1ºciclo e JI 

Ao longo do ano 

letivo 
PTT´s 

Fundo 

documental, 

Material 

corrente 

Deslocaçõ

es 

Leitura em família/ requisição 

domiciliária  

 

Projeto do PNL Leitura em 

Vai e Vem 

- Pré-escolar - 

- Criar condições para a requisição, pelos 

alunos, de pelo menos 5 obras durante o ano 

letivo com circulação das mochilas PNL; 

- Dar respostas a todas as solicitações do 

jardim-de-infância do Agrupamento, de 

acordo com recursos disponíveis; 

 

Educadora 

Ana Jorge 

 

Prof. Lúcia 

Ferrão 

Alunos e EE 

do Jardim-

de-infância 

do Casal 

Pardo 

Ao longo do ano 

letivo 

Equipa da 

BE 

Mochilas 

PNL 

 

Fundo 

documental 

100€ 
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Atividade Objetivos Específicos Coordenação  Público-alvo Calendarização 

Recursos 

Custos 
Humanos Materiais 

- Participação da equipa da biblioteca 

escolar em pelo menos uma sessão de 

requisição domiciliária por mês; 

- Promover o envolvimento de pais e 

encarregados de educação no âmbito da 

promoção da leitura; 

- Promover a formação pessoal, numa 

perspetiva de partilha coletiva de recursos. 

 

Leitura autónoma/ requisição 

domiciliária/   

 

Projeto do PNL Já sei ler  

-1º ciclo - 

- Manter ou aumentar a taxa de requisições 

domiciliárias por aluno; 

- Nas BEs do 1º ciclo (EB1s de SMP e 

Alfeizerão), criar condições para requisição 

quinzenal pelos alunos; 

- Criar condições para a requisição de pelo 

menos 6 obras, por aluno, anualmente, em 

escolas que não têm biblioteca; 

- Dar respostas a todas as solicitações dos 

docentes do 1º ciclo do Agrupamento, de 

acordo com recursos disponíveis; 

- Promover o envolvimento de pais e 

encarregados de educação no âmbito da 

promoção da leitura; 

- Promover a formação pessoal, numa 

perspetiva de partilha coletiva de recursos. 

PTT´s 

 

Prof. 

Bibliotecária  

 

Prof. Lúcia 

Ferrão e Prof. 

Isabel Lopes 

Alunos e 

docentes do 

1º ciclo do 

agrupamento 

Ao longo do ano 

letivo 

Equipa da 

BE 

Fundo 

documental 

Verba a 

definir 

Receção dos alunos do 1º ano 

das EB1s de Alfeizerão e de 

SMP, na BE respetiva  

 

- Divulgar o espaço da BE; 

- Apoiar a utilização autónoma e voluntária 

da BE como espaço de lazer e livre fruição 

dos recursos. 

 

Prof.  

Lúcia Ferrão  

Alunos do 1º 

ano 
15 de setembro PTT --- --- 

Miúdos a votos: quais os 

livros mais fixes? 

- Visão Júnior, RBE, CNE, 

do PNL e da Pordata  

- Fomentar o gosto pela escrita; 

- Divulgar e valorizar a literatura e os 

seus autores; 

- Promover a formação pessoal e social.  

Profª  

Bibliotecária 

Alunos do  

3º e 4º anos 

das escolas 

com 

biblioteca  

De acordo com 

a 

calendarização 

do projeto 

nacional 

Equipa da 

BE 
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Atividade Objetivos Específicos Coordenação  Público-alvo Calendarização 

Recursos 

Custos 
Humanos Materiais 

Departamento/Estrutura Biblioteca Escolar e Educação Especial (articulação) 

Bibliotecas Inclusivas 

- Atividade concelhia RBCA  

 

- Desenvolver uma atividade por período na 

SDC de alunos com NEEs, relacionada com 

a literacia da leitura. 

Prof. 

Bibliotecária  

 

Alunos da 

SDC da escola 

sede 

Uma vez por 

período letivo. 
Equipa da 

BE 

Material 

corrente, 

Fundo 

documental 

--- 

Departamento/Estrutura Biblioteca Escolar e Línguas (articulação) 

 

Leitura autónoma/requisição 

domiciliária 

 

Projeto do PNL – escola sede 

 

- Manter ou aumentar a taxa de 

requisições domiciliárias por aluno na  

BE da escola sede; 

- Promover a requisição domiciliária 

pelas turmas do 5ºano, uma vez durante 

o ano letivo, numa aula de Português; 

- Continuar a promover hábitos de leitura 

através da requisição domiciliária; 

- Promover a requisição domiciliária 

pelas turmas, pelo menos uma vez 

durante o ano letivo, em disciplina 

curricular a definir nos PTs, para além da 

disciplina de Português; 

- Dar respostas a todas as solicitações 

dos docentes, de acordo com recursos 

disponíveis; 

- Promover a formação pessoal, numa 

perspetiva de partilha coletiva de 

recursos. 

 

Profª 

bibliotecária 

 

Profs. 

curriculares de 

Português 

Alunos da 

escola sede 

Ao longo do 

ano letivo 

Equipa da 

BE 

Fundo 

documental 

(a atualizar 

em cada ano 

letivo) 

Verba a 

definir 

Concurso Nacional de 

Leitura  

- Plano Nacional de Leitura  
 

- Assegurar a concretização das várias 

fases do concurso (de escola, distrital e 

nacional); 

- Estimular a prática da leitura entre os 

alunos do 3º ciclo e do secundário; 

- Divulgar obras literárias e autores. 

Coordenadora 

Departamento 

de Línguas 

Alunos do 

3º ciclo e 

secundário 

1ª fase: outubro 

a janeiro 

2ª fase:  

março 

3ª fase:  

maio 

Equipa da 

BE  

Profs. 

curriculares 

de Português 

Fundo 

documental 

 

Prémios 

+/- 100€ 
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Atividade Objetivos Específicos Coordenação  Público-alvo Calendarização 

Recursos 

Custos 
Humanos Materiais 

Histórias na Biblioteca 

- Promover a atividade pelo menos duas 

vezes durante o ano letivo; 

- Promover livros/ géneros literários; 

- Promover a articulação com os 

currículos de Português ou de outras 

disciplinas/ áreas. 

Profª Lúcia  

Ferrão 

Alunos do 

2º ciclo 

Ao longo do 

ano letivo 

Equipa da 

BE 

Fundo 

documental 

existente 

 

Outras leituras  

- 3º ciclo   

- Assegurar a atividade uma vez durante o 

ano letivo, sujeito a marcação pelas 

professoras; 

- Promover livros/ géneros literários. 

 

Profª 

Bibliotecária 

Alunos do 3º 

ciclo 

a definir com 

docentes 

Equipa da 

BE 

Professores 

de Português 

do 3º ciclo 

Fundo 

documental 
 

Departamento/Estrutura Biblioteca Escolar, Matemática e Ciências Experimentais – Eco escolas (articulação) 

Feira de Troca de Livros 

usados  

- atividade concelhia RBCA  

 

- Promover a reutilização e a troca do livro. 

Prof. 

Bibliotecária  

 

Comunidade 

local em 

localidade da 

área do 

Agrupament

o a definir 

 

1º período 

Equipa da 

BE 

 

 

--- --- 

Departamento/Estrutura Biblioteca Escolar, Pré-escolar e 1º ciclo, Línguas 

Concurso Faça Lá um Poema 

 

- Plano Nacional de Leitura 

 

-Assegurar a participação do Agrupamento 

no concurso nacional, nos vários ciclos de 

ensino do Agrupamento. 

 

 

Prof. 

Bibliotecária 

Aberto a 

participação 

voluntária 

dos alunos da 

escola sede. 

1º ciclo: 

alunos dos 3º 

e 4º anos 

Janeiro a 

fevereiro 

Equipa da 

BE 

 

Professores 

curriculares 

de Português 

e do 1º ciclo 

--- --- 

Encontros com escritores e/ 

ou contadores de histórias 
  

- Assegurar uma sessão em cada ano de 

escolaridade, dependente da 

disponibilidade de escritores e dos 

docentes de Português; 

- Promover o livro e a leitura; 

Prof.ª 

Bibliotecária 

Alunos do 

agrupament

o 

a definir – 

preferencialme

nte na Semana 

da leitura 

Equipa da 

BE,  Profs. 

de Port. e 
PTT´s 

Fundo 

documental 
200€ 
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Atividade Objetivos Específicos Coordenação  Público-alvo Calendarização 

Recursos 

Custos 
Humanos Materiais 

- Promover interação social em grande 

grupo.  

Departamento/Estrutura Biblioteca Escolar, projetos do Agrupamento, Departamentos; instituições externas (articulação) 

Semana da Leitura/ PNL  

 

Tema RBCA: 

Em terra de leitores 

 

 

- Envolver a maioria das turmas do 

Agrupamento; 

- Estimular a prática da leitura associada a 

atividades festivas; 

- Promover ações na comunidade; 

- Organizar sessões de leitura expressiva que 

envolvam turmas e encarregados de 

educação/ familiares, em todos os 

estabelecimentos de ensino do 

Agrupamento; 

- Organizar uma exposição na escola sede; 

- Promover uma atividade de produção 

plástica; 

- Realizar pelo menos duas atividade de 

âmbito concelhio [RBCA]: 

O prazer de ler no Jardim do Amor 

(Alcobaça) 

Jantar literário (queirosiano) 

Coordenadoras 

dos 

Departamentos 

de Línguas e 

do 1º ciclo e 

Pré-escolar 

 

Profª 

Bibliotecária 

 

Todos os 

alunos do 

Agrupamento 

 

Comunidade 

local 

 

 

 

 

 

19 a 23 de 

março 

 

 

 

 

 

 

Equipa da 

BE 

 

Docentes 

curriculares 

 

 

Fundo 

documental 

 

Material 

corrente 

200€ 

Departamento/Estrutura Línguas e Biblioteca Escolar - Plano Nacional de Leitura (articulação) 

 

Projeto aLer+ 

Leituras a Oeste 

 

Pôr em prática propostas de 

desenvolvimento para este ano letivo:  

 

- Continuidade do Clube de Leitura 

“Apanhados da Leitura”, ao longo do ano 

letivo, com um nº de sessões semanais a 

definir com a Direção, nunca menos de duas.  

- Campanha publicitário do Clube de 

Leitura, com afixação de cartazes e outras 

iniciativas, no período de abertura das 

Mª José 

Duarte 

Alunos e 

familiares, 

professores e 

funcionários 

da escola 

sede 

Ao longo do ano 

letivo 

Equipa 

dinamizadora: 

José Alemão, 

Margarida 

Moura, 

Maria José 

Duarte , Ana 

Paula 

Príncipe 

(PB). 

Definido no 

projeto a 

candidatura 

Verba a 

atribuir 

pelo PNL 

e/ ou 

Escola  
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Atividade Objetivos Específicos Coordenação  Público-alvo Calendarização 

Recursos 

Custos 
Humanos Materiais 

inscrições para a sua frequência /setembro/ 

outubro).  

- Formação para professores e alunos 

envolvidos no Clube de Leitura: no 1º 

período.  

- Notícias Daqui e Dali: disseminação de 

revistas e jornais em vários espaços da 

escola: ao longo do ano letivo. 

- Visitas cá e lá – participação dos alunos dos 

Clube em atividade de leitura articulada com 

EB1s do Agrupamento, que inclui leituras 

expressivas, individuais ou em grupos, e 

pequenas dramatizações, por alunos do 1º 

ciclo e 2º ciclo, na escola sede ou em EB1s.  

 

- Ler P’ra Não Esquecer: promoção de 

leituras em articulação com o currículo, com 

projetos e clubes da escola e/ ou datas 

comemorativas, em português e outras 

línguas (Dia da Biblioteca Escolar; Dia das 

Bruxas - Halloween; Dia Europeu da 

Alimentação e da Cozinha Saudáveis; Dia 

Internacional dos Direitos das Crianças; Dia 

Internacional dos Direitos Humanos; Natal; 

Dia Internacional do Obrigado; Dia 

Internacional em Memória das Vítimas do 

Holocausto; Dia da Mão Vermelha; Dia do 

Amor; Dia Europeu das Vítimas do 

Terrorismo; Dia do Pai; Dia Mundial da 

Poesia; Semana da Leitura; Dia Mundial da 

Saúde; Dia da Liberdade; Dia da Mãe; Dia 

Europeu do Mar; Dia do Autor Português; 

Dia Mundial do Ambiente; Dia de Portugal). 

 

http://www.calendarr.com/portugal/dia-da-biblioteca-escolar/
http://www.calendarr.com/portugal/dia-das-bruxas/
http://www.calendarr.com/portugal/dia-das-bruxas/
http://www.calendarr.com/portugal/dia-europeu-da-alimentacao-e-da-cozinha-saudaveis/
http://www.calendarr.com/portugal/dia-europeu-da-alimentacao-e-da-cozinha-saudaveis/
http://www.calendarr.com/portugal/dia-internacional-dos-direitos-das-criancas/
http://www.calendarr.com/portugal/dia-internacional-dos-direitos-das-criancas/
http://www.calendarr.com/portugal/dia-internacional-do-obrigado/
http://www.calendarr.com/portugal/dia-internacional-em-memoria-das-vitimas-do-holocausto/
http://www.calendarr.com/portugal/dia-internacional-em-memoria-das-vitimas-do-holocausto/
http://www.calendarr.com/portugal/dia-internacional-em-memoria-das-vitimas-do-holocausto/
http://www.calendarr.com/portugal/dia-da-mao-vermelha/
http://www.calendarr.com/portugal/dia-do-amor/
http://www.calendarr.com/portugal/dia-do-amor/
http://www.calendarr.com/portugal/dia-europeu-das-vitimas-do-terrorismo/
http://www.calendarr.com/portugal/dia-europeu-das-vitimas-do-terrorismo/
http://www.calendarr.com/portugal/dia-do-pai/
http://www.calendarr.com/portugal/dia-mundial-da-poesia/
http://www.calendarr.com/portugal/dia-mundial-da-poesia/
http://www.calendarr.com/portugal/dia-mundial-da-saude/
http://www.calendarr.com/portugal/dia-mundial-da-saude/
http://www.calendarr.com/portugal/dia-europeu-do-mar/
http://www.calendarr.com/portugal/dia-europeu-do-mar/
http://www.calendarr.com/portugal/dia-do-autor-portugues/
http://www.calendarr.com/portugal/dia-mundial-do-ambiente/
http://www.calendarr.com/portugal/dia-de-portugal/
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Atividade Objetivos Específicos Coordenação  Público-alvo Calendarização 

Recursos 

Custos 
Humanos Materiais 

- Colaboração com o “Clube de Jornalismo” 

para publicação de textos originais e/ou 

selecionados pelo Clube de Leitura, ao longo 

do ano letivo. 

- Promoção de pelo menos uma atividade 

que envolva a comunidade local, com cada 

uma das seguintes entidades: IPSS local 

(com jardim de infância e lar de idosos) e 

Casa da Cultura de S. Martinho do Porto, em 

data a definir. 

- Participação em atividades concelhias, no 

âmbito da Rede de Bibliotecas do Concelho 

de Alcobaça, em data a definir. 

- Semana da Leitura/ Dias Abertos do 

Agrupamento realização de uma exposição 

de livros favoritos (de pais/ encarregados de 

educação/ familiares, professores e 

funcionários), acompanhada de fotos 

pessoais com o livro presente; Sarau de 

Leitura, aberto à participação de 

encarregados de educação, familiares, 

professores e funcionários.  

- Visita de estudo à Vila Literária de Óbidos 

(oferta aos alunos inscritos no Clube), em 

data a definir. 

- Apanhados a Ler: captação de fotografias 

ou filmagem de pequenos vídeos de 

momentos de leitura autónoma, no espaço da 

escola), ao longo do ano letivo; divulgação 

na Semana da Leitura.  

- Atribuição de Prémios de Mérito aos 

alunos do Clube de Leitura, mais assíduos, 

participativos e empreendedores; no final do 

ano letivo. 
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Atividade Objetivos Específicos Coordenação  Público-alvo Calendarização 

Recursos 

Custos 
Humanos Materiais 

Departamento/Estrutura Biblioteca Escolar, Departamento de Ciências Sociais e Humanas  (articulação) 

Sessão formativa sobre 

UTOPIA  

Conteúdos programáticos 

Filosofia 10ºano                                                          

 A dimensão ética e política da 

ação humana e dos valores: 

- Liberdade e Igualdade 

- Teorias da Justiça (teoria da 

Justiça de John Rawls  

(século XX) 

- Perspetiva crítica sobre as 

teorias 

 

 

- Abordar o problema da organização social; 

- Relacionar modelos de sociedade com a 

justiça; 

- Refletir sobre a organização da sociedade e 

a promoção da liberdade e da igualdade; 

- Confrontar a sociedade real e a sociedade 

ideal; 

- Discutir modelos de sociedade alternativos. 

Profª Bibliotecá- 

ria 

 

e 

 

 profª de 

Filosofia 

Alunos do 

10º e 11º 

anos 

A definir: 

proposta 19, 20 

ou 21 de março 

Drª Fátima 

Vieira da 

Universidade 

do Porto 

 

--- --- 

Departamento/Estrutura Expressões- Clube de rádio e Biblioteca Escolar 

Concurso “Põe a tua terra nos 

píncaros” – promovido pela 

Rádio Miúdos 

- Promover o conhecimento de uma 

ferramenta publicitária; 

- Aderir a um projeto de uma rádio infanto-

juvenil; 

- Promover a formação pessoal e cívica dos 

alunos.   

Profª Gertrudes 

Cavaleiro  

Alunos do 

Clube de 

Rádio 

13 de setembro 

a 9 de outubro 

Profª 

bibliotecária 

Profª 

Andrea 

Osório  

Computador 

 

aplicação 

informática 

 

Departamento/Estrutura Serviços Técnicos e Especializados de Apoio Educativo – SPO/1º ciclo/ Direção  

Coordenação e 

operacionalização do projeto 

“Origami” 

Garantir a execução de 90% das ações do 

plano de ação. 

Coordenadora 

do SPO 

Alunos da 

turma 2º  

SMP e do 3º 

Alf 

Ao longo do 

ano, 

quinzenalmente 

Técnicos do 

CAJ e 

PTT´s  

Consumívei

s 
 

Departamento/Estrutura Direção, Departamentos Curriculares e Biblioteca Escolar (articulação) 

Nomeação de equipas 

dinamizadoras dos vários 

projetos/atividades nacionais 

ou de agrupamento 

 

- Operacionalizar verticalmente atividades 

no âmbito da formação integral dos alunos. 

 

Diretora e 

Coordenadores 

de 

Departamento 

Comunidade 

educativa 

Setembro  Docentes/ 

técnicos 

--- --- 
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Atividade Objetivos Específicos Coordenação  Público-alvo Calendarização 

Recursos 

Custos 
Humanos Materiais 

Dias Abertos 

 

 

 
 

- Envolver toda a comunidade educativa nas 

diferentes atividades; 

- Fomentar a relação escola/meio; 

- Proporcionar aos alunos atividades 

promotoras do seu desenvolvimento 

integral;  

- Divulgar conhecimento científico; 

- Promover o desenvolvimento da 

competência comunicativa. 

Diretora e 

Coordenadores

de Estruturas 

Comunidade 

educativa 

22 e 23 de 

março 

Professores, 

alunos, 

assistentes 

operacionais, 

outros 

Diversos 1000€ 

 

 

Domínio A. Prestação do serviço educativo 

Objetivo estratégico A.2. Promover a formação integral do aluno e o seu envolvimento com a escola. 

Objetivo operacional A.2.2 Implementar ações consistentes e concertadas para prevenção da indisciplina. 

 

Atividade Objetivos Específicos Coordenação  Público-alvo Calendarização 

Recursos 

Custos 
Humanos Materiais 

Departamento/Estrutura Pré-escolar e 1º ciclo e Coordenação dos diretores de turma de 2º, 3º ciclo e Secundário 

Definição de regras de 

sala/escola. 

- Aumentar o número de alunos com bom 

comportamento na sala/escola. 
PTT´s 

Alunos do 1º 

ciclo 

Ao longo do 

ano letivo 
PTT´s 

Material de 

desgaste 

informático 
--- 

Assembleias de turma 

- Realizar no mínimo uma Assembleia de 

Turma por trimestre;  

- Prevenir os conflitos; 

- Analisar e resolver conflitos. 

PTT´s 

DT´s 

 

Alunos 
Ao longo do 

ano letivo 

PTT´s e 

CT´s 

Material de 

desgaste 

informático 
--- 

Departamento/Estrutura Coordenação dos diretores de turma de 2º, 3º ciclo e Secundário 

Conselhos de turma 
- Concertar estratégias para a resolução 

de problemas. 

DT´s 

 Alunos 

 

Ao longo do 

ano 

CT´s,  SPO, 

OI e GM 
--- --- 

Departamento/Estrutura Direção; Serviço de Psicologia e Orientação; Conselhos de Turma; Departamentos curriculares (articulação) 

Operacionalização do 

Observatório da Indisciplina 

 

- Garantir resposta a 100% dos casos 

selecionados; 

Coordenadora 

SPO 

 

Alunos  

 

Ao longo do 

ano 
Equipa do 

OI, DT e 

PTT, SGQ 

Consumív

eis 
50€ 
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Atividade Objetivos Específicos Coordenação  Público-alvo Calendarização 

Recursos 

Custos 
Humanos Materiais 

 - Assegurar que mais de 50% dos planos 

de ação aplicados a alunos acompanhados 

pelo Observatório da Indisciplina (OI) 

tenham um nível de eficácia positivo. 

 

 
 

 

 

Domínio A. Prestação do serviço educativo 

Objetivo estratégico A.2. Promover a formação integral do aluno e o seu envolvimento com a escola. 

Objetivo operacional A.2.3 Desenvolver atividades de animação socioeducativa promotoras do envolvimento/integração na comunidade escolar. 

 

Atividade Objetivos Específicos Coordenação  Público-alvo Calendarização 

Recursos 

Custos 
Humanos Materiais 

Departamento/ Estrutura Pré-escolar e 1º Ciclo 

Pão por Deus 

- Reavivar tradições; 

- Valorizar e promover o património 

cultural; 

- Promover o convívio entre toda a 

comunidade educativa. 

Professora   

Susana Ferreira e 

Educadora Ana 

Jorge 

Alunos EB1 

de Casal 

Velho e 

Crianças do 

JI 

Outubro 

Docentes  

Pais/EE 

Assistentes 

Operacionai

s 

Associação 

do Casal 

Velho e 

Casal Pardo 

Ingredientes 

para  

confeção das 

broas 

--- 

Realização do Magusto 

- Realizar o Magusto em todas as escolas 

do 1º ciclo e pré-escolar; 

- Reavivar tradições; 

- Valorizar e promover o património 

cultural; 

- Promover o convívio entre toda a 

comunidade educativa. 

 

PTT´s e Ed.Inf. 

Crianças do 

JI e alunos do 

1º CEB 

13 de novembro 

Docentes  

Pais/EE 

Assistentes 

Operacionai

s 

Profs AEC 

Profs Apoio 

Ed 

Material de 

desgaste; 

Castanhas,  

Lenha: 

caruma, 

pinhas, 

fósforos 

--- 

“Alimentação Saudável em 

idade escolar” 

- Sensibilizar os encarregados de educação 

para a adoção de hábitos de alimentação 

saudáveis. 

PTT´s 

 

EE de 

Alfeizerão, 

Cela e SMP 

Ao longo do ano 

letivo 

Nutricionist

a da CMA 

Materiais 

específicos 
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Atividade Objetivos Específicos Coordenação  Público-alvo Calendarização 

Recursos 

Custos 
Humanos Materiais 

“D-LAB” 

- Aprender a colocar a informação ao 

serviço da tomada de consciência e da 

mudança de atitudes e comportamentos. 

PTT´s EE da Feteira  
Ao longo do ano 

letivo 

Serviço 

Educativo da 

CMA 

Materiais 

específicos 
 

Realização do Desfile de 

Carnaval 

- Envolver a maioria das crianças/alunos 

do pré -escolar e do 1º ciclo no desfile de 

Carnaval; 

- Desenvolver competências ao nível das 

expressões artísticas; 

- Promover o convívio entre toda a 

comunidade educativa. 

PTT´s e Ed. Inf. 

Crianças do 

JI e alunos do 

1º CEB 

9 de fevereiro 

Docentes  

Pais/EE 

Assistentes 

Operacionai

s 

Profs AEC 

Profs Apoio 

Ed 

Material de 

desgaste; 

informático 
 

--- 

Departamento/Estrutura Línguas 

Halloween  

- Divulgar aspetos da cultura anglo-

saxónica; 

- Promover o convívio entre alunos e 

professores. 

Prof.  Sofia 

Almeida 

Alunos do 1º, 

2º e 3º ciclos 
outubro 

Profs. de 

Inglês 
Consumíveis 10€ 

Noël en Français – Chansons 

de Noël 

- Divulgar aspetos da cultura francesa; 

- Promover o convívio entre alunos e 

professores; 

- Visitas interturmas. 

Profs: Luísa 

Sereno e    

Elisabete 

Domingues 

Comunidade 

escolar 
dezembro 

Profs de 

Francês 
Consumíveis  

Dia de la Hispanidad - 

exposição 

- Divulgar aspetos da cultura hispânica à 

comunidade escolar. 

Prof. Ana Júlia 

Henriques 

Alunos de 

Espanhol do 

3º ciclo 

outubro 

Prof. e alunos 

de Espanhol 

do 3º ciclo 

Consumívei

s 
20€ 

Dia de los muertos - 

Concurso de máscaras 

- Dar a conhecer aspetos da cultura 

hispânica, através de atividades 

lúdicas. 

Prof. Ana Júlia 

Henriques 

Alunos de 

Espanhol do 

3º ciclo 
novembro 

Prof. e alunos 

de Espanhol 

do 3º ciclo 

Consumíveis 20€ 

Cabalgata de los Reyes 

 - Dar a conhecer aspetos da cultura 

hispânica, através de atividades 

lúdicas; 

- Promover o convívio entre alunos e 

professores; 

- Visitas interturmas. 

Prof. Ana Júlia 

Henriques 

Comunidade 

escolar 

1ª semana do 2º 

período 

Alunos de 7º 

ano de 

Espanhol 

Consumíveis 20 € 
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Atividade Objetivos Específicos Coordenação  Público-alvo Calendarização 

Recursos 

Custos 
Humanos Materiais 

Me gusta el Español! 

- Dar a conhecer aspetos da cultura 

hispânica, através de atividades 

lúdicas. 
 

Prof. Ana Júlia 

Henriques 

Alunos do 1º e 

2º ciclos 

Última semana 

de março 

Alunos de 

Espanhol do 

3º ciclo 

Consumíveis 15€ 

"Diz-me o que sabes, dir-te-

ei…" – participação dos alunos 

de PFOL em atividades das 

turmas de dia 

- Fomentar e promover a transversalidade 

de conhecimentos; 

- Contribuir para a otimização do 

conhecimento das Línguas Estrangeiras; 

- Promover a inserção social e cultural dos 

alunos dos cursos de PFOL. 

 

Profs:Emília 

Irmler e Ana Paula 

Costa 

Todos os 

alunos 
Ao longo do ano 

Profs. do 

departament

o 
Consumíveis  

Departamento/Estrutura Expressões 

Exposição temática: 

Composição com texturas. 

- Divulgar os trabalhos dos alunos das 

turmas do 8º ano a toda a comunidade 

escolar, de modo a promover a 

sensibilidade estética. 

Prof. Gertrudes 

Cavaleiro 

 

Comunidade 

Escolar 
dezembro Professora 

Cartolina 

Cola 

Bostik 

50 € 

Exposição temática: 

Análise de Formas Naturais 

- Divulgar os trabalhos dos alunos das 

turmas do 7º ano a toda a comunidade 

escolar, de modo a promover a 

sensibilidade estética.  

 

Prof. Conceição 

 Simões 

Comunidade 

Escolar 
22 e 23 março 

Professoras 

da 

disciplina 

Cartolina 

Cola 

Bostik 

50 € 

Exposição Temática: 

Pikassadas 

Divulgar os trabalhos dos alunos dos 5.º  

 

Prof. Conceição 

 Simões 

Comunidade 

Escolar 

Janeiro, 22 e 23 

março 

Alunos 5º 

ano 
Cartolina 

Cola e Bostik 
40 € 

Exposição Temática: 

Módulo/Padrão 

- Divulgar os trabalhos dos alunos dos 5.º 

e 6.º ano; 

- Promover a sensibilidade estética. 

 

Prof. Conceição 

 Simões 

Comunidade 

escolar 
22 e 23 março 

Alunos 5.º 

e 6.º anos 

Cartolina 

Cola e Bostik 
50 € 

Exposição capas de Educação 

Visual 

- Divulgar os trabalhos dos alunos dos 5.º  

ano; 

- Promover a sensibilidade estética. 

 

Prof. Conceição 

 Simões Comunidade 

escolar 

Janeiro, 22 e 23 

março 

Alunos 5º 

ano 
mesas 

Sem 

custos 

Exposição temática: 

Perspetiva 

- Divulgar os trabalhos dos alunos das 

turmas do 9º ano a toda a comunidade 

escolar, de modo a promover a 

sensibilidade estética. 

 

Prof. 

 Gertrudes 

Cavaleiro 

Comunidade 

Escolar 

 

abril Professora 

 
Cartolina 

Cola e Bostik 
50 € 
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Atividade Objetivos Específicos Coordenação  Público-alvo Calendarização 

Recursos 

Custos 
Humanos Materiais 

Decoração de espaços comuns 

da Escola sede (ECO3) 

- Embelezar a escola de acordo com data 

ou época comemorativa, recuperando, 

preferencialmente, "lixo". 

Prof. Conceição  

Simões 

Comunidade 

Escolar 

Ao longo do ano 

letivo 
Professora 

Cartolinas; 

Bostik; 

Papel 

autocolante; 

Marcadores; 

Lápis de cor; 

colas; 

abraçadeiras 

e outros. 

200 € 

 

 

 

Domínio A. Prestação do serviço educativo 

Objetivo estratégico A.2. Promover a formação integral do aluno e o seu envolvimento com a escola. 

Objetivo operacional A.2.4 Valorizar o sucesso académico através de quadros de excelência e as atitudes meritórias através do quadro de valor 

 

Atividade Objetivos Específicos Coordenação  Público-alvo Calendarização 

Recursos 

Custos 
Humanos Materiais 

Departamento/Estrutura Direção 

Sessões solenes de atribuição 

dos prémios dos quadros de 

excelência, de valor e turma 

com melhor qualidade de 

sucesso (turma do ano). 

- Valorizar o sucesso académico dos 

alunos; 

- Reconhecer atitudes meritórias por parte 

dos alunos. 

Direção Alunos Setembro   
Diplomas 

Troféus 
800€ 

Departamento/Estrutura Expressões e Direção (articulação)       

Sessões solenes de atribuição 

dos prémios dos quadros de 

excelência e mérito desportivo 

- Reconhecer atitudes de ética desportiva 

meritória por parte dos alunos; 

-Valorizar o sucesso desportivo dos 

alunos. 

Direção e 

Coordenador de 

Departamento 

Alunos 

A definir no final 

do ano letivo com 

entrega em 

setembro de 2018 

 

Profs. do 

Desporto 

Escolar 

Diplomas 

Troféus 
120€ 
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Domínio B. Liderança e gestão 

Objetivo estratégico B.1. Reforçar o papel do Agrupamento como polo de desenvolvimento da comunidade 

Objetivo operacional B.1.1 Adaptar a oferta escolar à realidade regional, ao perfil dos alunos e aos recursos existentes 

 

Atividade Objetivos Específicos Coordenação  Público-alvo Calendarização 

Recursos 

Custos 
Humanos Materiais 

Departamento/Estrutura Direção 

Definição da oferta formativa 

 

- Conhecer o perfil vocacional dos alunos.  

 
Diretora Alunos Ao longo do ano 

Coord. SPO 

DT´s 
--- --- 

Participação na reunião de 

definição da rede escolar. 

- Pugnar pela aprovação 100% das 

propostas apresentadas pelo 

Agrupamento. 

Diretora Alunos  
Data definida 

superiormente 
Diretora 

Meios de 

transporte 
50€ 

Elaboração de candidaturas aos 

fundos comunitários 

 - Assegurar o financiamento de 100% dos 

Cursos Profissionais.  
Diretora Alunos 

Calendários 

definidos 

superiormente 

-Assistentes 

técnicos e 
Coordenadores 

de Curso 

--- --- 

Diversificação das ofertas 

educativas do agrupamento. 

- Assegurar, anualmente, a abertura do 

ensino articulado da música no 5º ano; 

- Assegurar, anualmente, a oferta de duas 

línguas, como L.E. II, no terceiro ciclo do 

ensino básico; 

- Oferecer duas opções artísticas no 3º 

ciclo.   

Diretora Alunos 

Calendários 

definidos 

superiormente 

-Assistentes 

técnicos e 

Diretores de 

Turma  

--- --- 

Articulação com a DSRLVT 

para a aprovação de turmas de 

PFOL (PPT) 

- Constituir, anualmente, pelo menos uma 

turma. 
Diretora 

Comunidade 

estrangeira 

radicada na 

região. 

Calendários 

definidos 

superiormente 

-Assistentes 

técnicos 

- Professores 

do grupo 300 

com 

insuficiência 

de 

componente 

letiva e/ou 

professores 

contratados 

Consumíveis 300€ 
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Domínio B. Liderança e gestão 

Objetivo estratégico B.1. Reforçar o papel do Agrupamento como polo de desenvolvimento da comunidade 

Objetivo operacional B.1.2 – Manter/alargar parcerias/protocolos com entidades públicas e privadas da comunidade 

 

Atividade Objetivos Específicos Coordenação  Público-alvo Calendarização 

Recursos 

Custos 
Humanos Materiais 

Departamento/Estrutura Direção 

Estabelecimento/manutenção 

de parcerias/protocolos 

 - Estabelecer/manter todas as parcerias 

fundamentais para o desenvolvimento do 

Projeto Educativo do Agrupamento. 

Diretora Parceiros 

 

De acordo 

com a 

necessidade/ 

oportunidade 

 

--- --- --- 

Departamento/Estrutura Direção e Serviços Técnicos e especializados de apoio educativo - Serviço de Psicologia e Orientação (articulação) 

Coordenação do projeto de 

parceria com o CRIA 

 

 

 

 

 

 

Garantir a execução de 100% das ações 

do plano de ação. 

Coordenadora do 

SPO  

Alunos com 

NEE 

Ao longo do 

ano Profs. Ed. 

Esp., 

técnicos do 

CRIA e 

outros 

Instrumentos 

de avaliação 

psicológica, 

consumíveis, 

materiais 

específicos 

10571,82€ 

euros 

(verba 

atribuída 

ao projeto 

pelo ME) 

 

Departamento/Estrutura Direção, Matemática e Ciências Experimentais e Serviço de Psicologia e Orientação (articulação) 

Articular em contactos formais 

e informais com a Unidade de 

Cuidados na Comunidade do 

Centro de Saúde de Alcobaça 

 

 

- Realizar as atividades que constam no 

EPS e que implicam colaboração desta 

instituição. 

Coordenadora do 

Grupo EPS 

Alunos dos 

diferentes 

ciclos 

 

Ao longo do 

ano 

Grupo EPS 

Equipa da 

UCC de 

Alcobaça 

 

Consumíveis 

Material 

audiovisual 
 

 

 

--- 

Elaborar candidaturas a 

projetos de âmbito local e/ou 

nacional  

 

 

 

- Realizar atividades que promovam e 

protejam a saúde e prevenir a doença na 

comunidade educativa. 

 

 

Coordenadora do 

Grupo EPS 

Alunos dos 

diferentes 

ciclos 

 

Ao longo do 

ano 

Grupo EPS 

 
 

--- 

 

--- 
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Atividade Objetivos Específicos Coordenação  Público-alvo Calendarização 

Recursos 

Custos 
Humanos Materiais 

Departamento/Estrutura Serviço de Psicologia e Orientação  

Participação no Núcleo de 

Intervenção na Área da Saúde 

Mental - NIASM 

Promover o encaminhamento, análise e 

acompanhamento de casos no âmbito da 

saúde mental. 

Coordenadora do 

SPO 

Comunidade 

Ao longo do 

ano 

Equipa do 

NIASM 

Instrumentos de 

avaliação 

psicológica, 

consumíveis, 

materiais 

específicos e 

telecomunicaçõe

s 

Deslocaçõ

es 

 

 

 

Domínio B – Liderança e Gestão 

Objetivo estratégico B1 – Reforçar o papel do Agrupamento como polo de desenvolvimento da comunidade 

Objetivo operacional B1.3 – Manter/alargar parcerias/protocolos com entidades públicas e privadas da comunidade 

 

Atividade Objetivos Específicos Coordenação  Público-alvo Calendarização 

Recursos 

Custos 
Humanos Materiais 

Departamento/Estrutura Línguas 

Clube de Jovens Repórteres 

- Promover a competência da escrita, 

nomeadamente do texto jornalístico; 

- Divulgar atividades do Agrupamento. 

Prof. Clara 

Bernardino 
Comunidade 

Ao longo do 

ano 
Alunos   

Departamento/Estrutura Direção 

Publicação na imprensa 

local/regional de atividades 

relevantes. 

- Divulgar pelo menos 2 atividades 

desenvolvidas no Agrupamento, por 

período letivo. 

Diretora 
Comunidade 

Educativa 

Ao longo do 

ano 
Professores 

 

--- 

 

--- 

Divulgação das atividades do 

Agrupamento 

- Divulgar as principais atividades do 

Agrupamento aos encarregados de 

educação. 

Diretora 
Encarregados 

de Educação 
Ao longo do 

ano 
Professores 

 

--- 

 

--- 
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Domínio B – Liderança e Gestão 

Objetivo estratégico B1 – Reforçar o papel do Agrupamento como polo de desenvolvimento da comunidade 

Objetivo operacional B1.4 – Manter a participação na Rede Social do Concelho e na Rede de Bibliotecas do Concelho de Alcobaça 

 

Atividade Objetivos Específicos Coordenação  Público-alvo Calendarização 

Recursos 

Custos 
Humanos Materiais 

Departamento/Estrutura Direção e Serviços Técnicos e especializados de apoio educativo - Serviço de Psicologia e Orientação (articulação) 

Representação na Rede Social 

do Concelho. 

- Participar na definição e 

acompanhamento do Plano de Ação da 

Rede; 

- Participar em 90% das ações para as 

quais o agrupamento for solicitado. 

Diretora 
População do 

concelho  

Ao longo do 

ano 

Coordenador

a do SPO e 

restantes 

elementos da 

Rede 

--- --- 

Departamento/Estrutura Direção e Biblioteca Escolar (articulação) 

Participação na RBCA 

 

- Implementar atividades da RBCA, no 

âmbito do Plano Anual de Atividades de 

Cooperação, subordinado ao tema central 

“Em terra de leitores”, com dois domínios:  

Gestão das bibliotecas 

Projetos e parcerias- leitura e & literacia 

Direção 

Prof. 

Bibliotecária 

  

Comunidade 

escolar 

Ao longo do 

ano letivo 

Equipa BE 

 

Deslocaçõe

s à sede de 

concelho 

--- 

 

Domínio B – Liderança e Gestão 

Objetivo estratégico 
B2 – Promover a participação ativa de alunos e encarregados de educação na vida da escola e na definição dos percursos 

individuais 

Objetivo operacional B2.1 – Promover ações preventivas do abandono escolar 

 

Atividade Objetivos Específicos Coordenação  Público-alvo Calendarização 

Recursos 

Custos 
Humanos Materiais 

Departamento/Estrutura Serviços Técnicos e especializados de apoio educativo - SPO 

Diagnóstico psicológico e 

psicopedagógico de alunos 

referenciados em risco de 

abandono e definição de 

medidas 

- Garantir resposta a 100% dos casos 

sinalizados. 

 

 

Coordenadora do 

SPO 

Alunos e EE 

 

 

 

Ao longo do 

ano 

DT, PTT, 

E.E. e 

Técnicos 

(CPCJ, 

Tribunal, 

Instrumentos 

de avaliação 

psicológica, 

consumíveis 

e 

Deslocações 
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Atividade Objetivos Específicos Coordenação  Público-alvo Calendarização 

Recursos 

Custos 
Humanos Materiais 

Segurança 

Social) 

comunicaçõ

es  

Departamento/Estrutura Coordenação dos diretores de turma de 2º, 3º ciclo e Secundário; Pré-escolar e 1º Ciclo 

Acompanhamento de alunos 

em situação de risco de 

abandono 

- Sinalizar em Plano de Turma todas as 

situações de risco de abandono; 

- Encaminhar todas as situações 

diagnosticadas para as entidades 

competentes; 

- Realizar no mínimo 4 reuniões com os 

pais/ encarregados de educação. 

 

Diretores de 

 Turma 

 

PTT 

Alunos, Pais 

e E.E. 

 

 

Ao longo do 

ano 

Conselho de 

turma 

SPO e outros 

(CPCJ, 

Tribunal, 

Segurança 

Social) 

 

 

 

 

--- 

 

 

 

--- 

 

 

 

 

 

 

Domínio B – Liderança e Gestão 

Objetivo estratégico 
B2 – Promover a participação ativa de alunos e encarregados de educação na vida da escola e na definição dos percursos 

individuais 

Objetivo operacional B2.2 – Promover a orientação vocacional e a transição dos alunos para a vida ativa 

 

Atividade Objetivos Específicos Coordenação  Público-alvo Calendarização 

Recursos 

Custos 
Humanos Materiais 

Departamento/Estrutura 
Serviços Técnicos e especializados de apoio educativo - Serviço de Psicologia e Orientação  e Coordenação dos diretores de turma 

de 2º, 3º ciclo e Secundário 

Definição e aplicação do 

Programa de Orientação 

Escolar e Vocacional  

Garantir a aplicação do programa a 100% 

dos alunos do 9ºano; 

Garantir resposta a todos os alunos do 

secundário que a solicitem; 

Proceder aos encaminhamentos para 

outros percursos escolares. 

 

Coordenadora do 

SPO 
Alunos do 

9.º, 

secundário e 

outros  

Ao longo do 

ano 

 

9º ano no 1º 

período. 

 

DT´s 

Consumíveis 

e 

instrumentos 

de avaliação  
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Atividade Objetivos Específicos Coordenação  Público-alvo Calendarização 

Recursos 

Custos 
Humanos Materiais 

Departamento/Estrutura Coordenação dos diretores de turma de 2º, 3º ciclo e Secundário 

Visitas de estudo no âmbito da 

orientação vocacional 

- Recolher informações sobre 

cursos/saídas profissionais; 

- Realizar pelo menos uma visita de estudo 

por ano com os alunos do 9º ano e 12º ano.  

 

DT´s 

 

 

 

Alunos 

 

 

 

 

 

 

Ao longo do 

ano 

Coord.DT´s, 

CT´s e SPO 
--- --- 

 Operacionalização de Oferta 

Complementar no 9ºano 

- Dinamizar as sessões do Programa de 

OEV . 

 

DT e SPO 
Alunos 

Ao longo do 

ano 
 Consumíveis  

 

 

 

 

 

Domínio B – Liderança e Gestão 

Objetivo estratégico 
B2 – Promover a participação ativa de alunos e encarregados de educação na vida da escola e na definição dos percursos 

individuais 

Objetivo operacional B2.3 – Promover a representação dos alunos nas várias vertentes da vida da escola 

 

Atividade Objetivos Específicos Coordenação  Público-alvo Calendarização 

Recursos 

Custos 
Humanos Materiais 

Departamento/Estrutura Direção 

Organização da atividade de 

receção aos alunos.  

 

- Acolher todos os alunos que integram o 

Agrupamento ou ingressam na escola sede 

pela primeira vez. 

  

Diretora Alunos 
Setembro/ 

outubro 

Coords. de 

estabeleci-

mento 

PTT´s, DT´s 

--- --- 

Criação de um conselho de 

alunos 

- Promover a participação dos alunos na 

elaboração de documentos orientadores do 

Agrupamento; 

-  Envolver os alunos na autoavaliação do 

Agrupamento. 

Diretora 

Delegados 

de Turma e 

Associação 

de estudantes 

1º período    
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Domínio B – Liderança e Gestão 

Objetivo estratégico 
B2 – Promover a participação ativa de alunos e encarregados de educação na vida da escola e na definição dos percursos 

individuais 

Objetivo operacional 
B2.4 – Promover o envolvimento e responsabilização dos pais/encarregados de educação no percurso escolar e sucesso 

educativo dos seus educandos. 

 

Atividade Objetivos Específicos Coordenação  Público-alvo Calendarização 

Recursos 

Custos 
Humanos Materiais 

Departamento/Estrutura Educação Especial 

Articulação com  

pais/Encarregados de 

Educação  

- Reunir com Pais/Encarregados de 

Educação, pelo menos, duas vezes por ano 

a fim de se adequar e atualizar os dados 

referentes aos alunos com NEE; 

- Definir percursos pós escolar.  

Profs. de Ed. 

Esp. 

Pais e EE Ao longo do 

Ano 

Profs. Ed. 

Esp., PTT´s, 

DT´s, SPO e 

Técnicos do 

CRIA 

--- --- 

Departamento/Estrutura Coordenação dos diretores de turma de 2º, 3º ciclo e Secundário e SPO 

Reuniões/encontros com 

Encarregados de Educação 

- Informar sobre o percurso escolar dos 

seus educandos; 

- Informar sobre as diferentes alternativas 

de formação. 

 

DT´s EE´s 

 

 

Ao longo do ano 
Alunos e 

CT´s 
--- --- 

Ações de capacitação parental 
-Promover um acompanhamento parental 

mais eficaz.  
DT´s EE´s 

Ao longo do 

ano  SPO   

Apresentação de 

trabalhos/Convívio com 

Encarregados de Educação 

- Divulgar trabalhos realizados pelos 

alunos; 

- Promover atividades envolvendo os 

Encarregados de Educação. 

 

Coords. DT´s EE´s 

 

Junho 2018 
DT´s e 

CT´s 
  

Departamento/Estrutura Biblioteca Escolar 

Participação numa reunião da 

Associação de Pais e 

Encarregados de Educação do 

Agrupamento, com vista à 

divulgação e à definição de 

ações conjuntas 

- Desenvolvimento de pelo menos uma 

atividade em parceria com esta associação; 

-Estimular a participação e mobilização 

dos Pais/EE em torno da promoção da 

leitura e do desenvolvimento de 

competências associadas às literacias. 

Prof. 

Bibliotecária 

Pais e EE´s do 

agrupamento 

A definir Equipa da 

BE 

--- --- 
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Atividade Objetivos Específicos Coordenação  Público-alvo Calendarização 

Recursos 

Custos 
Humanos Materiais 

Promoção de convites a 

encarregados de educação para 

participação em atividades 

relacionadas com a leitura 

 

 

- Estimular a participação dos 

encarregados de educação nas atividades 

da BE e no acompanhamento das 

competências de leitura dos seus 

educandos; 

- Apresentação de proposta de atividade 

com envolvimento de encarregados de 

educação, em cada período letivo. 

Prof. 

Bibliotecária 

Pais e EE´s 

da escola 

sede 

Uma vez por 

período letivo 

Equipa da 

BE 

 

 

 

 

 

 

 

--- 

 

--- 

Serão entre Livros 

- atividade concelhia RBCA- 

 

- Promover uma sessão para encarregados 

de educação, em cada biblioteca escolar. 

 

Prof. 

Bibliotecária 

Pais e EE´s 

do 

agrupamento 

Novembro de 

2017 

Equipa da 

BE 

 

 

 

--- 

 

--- 

Departamento/Estrutura Serviços Técnicos e Especializados de Apoio Educativo - SPO 

Atendimento e 

aconselhamento a pais e Enc. 

de Edu. (Mediação parental) 

- Garantir o atendimento a 100% dos 

pais/E.E. que o solicitem e promover a 

articulação com outros quando se 

considere essencial no trabalho de 

intervenção nos alunos. 

 

Coordenadora do 

SPO 
Pais/Encarreg

ados de 

Educação  

Ao longo do 

ano 
Psicólogas 

do SPO 

Consumív

eis e 

Comunica

ções  

 

Departamento/Estrutura Direção 

Organização da atividade de 

receção dos pais/encarregados 

de educação dos alunos que 

frequentam o 1º Ciclo e 5º anos 

- Informar todos os pais/encarregados de 

educação sobre o funcionamento das 

unidades orgânicas que o seu educando 

integrará no Agrupamento;  

- Alertar todos os pais/encarregados de 

educação para a importância do seu papel 

no acompanhamento da vida escolar dos 

seus filhos/educandos. 

Diretora 

Pais/ 

encarregados 

de educação 

dos alunos. 

1º período 

 

Coordenadores 

de estabeleci-

mento, CDT´s 

Coord. do 

SPO e Prof. 

Bibliotecária 

--- --- 

Departamento/Estrutura Expressões  

Sessão com Pais/Encarregados 

de Educação no âmbito do 

Desporto Escolar 

-Apresentar a estrutura operacional do 

Desporto Escolar; 

- Divulgar a oferta de escola ao nível do 

Desporto Escolar. 

Coordenador do 

Desporto Escolar 
Alunos e EE´s outubro 

 

Professores 

do Desporto 

Escolar 
 

--- 
Sem 

custos 
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Domínio B – Liderança e Gestão 

Objetivo estratégico B3 – Promover a formação contínua do pessoal docente e não docente 

Objetivo operacional B3.1 – Elaborar e implementar o plano de formação do Agrupamento 

 

Atividade Objetivos Específicos Coordenação  Público-alvo Calendarização 

Recursos 

Custos 
Humanos Materiais 

Departamento/Estrutura Direção 

Articulação com o CFAE e 

outras entidades formadoras – 

Participação na comissão 

pedagógica do CFAE. 

 - Aproximar a oferta formativa do CFAE 

e de outras entidades às necessidades de 

formação do agrupamento; 

- Assegurar uma taxa de concretização de 

50% do plano de formação do 

Agrupamento; 

Conseguir anualmente uma participação 

de 75% de docentes em ações de 

formação. 

 

Diretora 

Professores, 

assistentes 

operacionais, 

assistentes 

técnicos e 

técnicos 

superiores. 

Calendário 

definido 

externamente 

--- Deslocação 40 € 

 

 

 

Domínio B – Liderança e Gestão 

Objetivo estratégico B4 – Desenvolver políticas de gestão estratégica conducentes à autoavaliação/melhoria do desempenho do Agrupamento 

Objetivo operacional B4.1 – Aperfeiçoar o processo de gestão/ autoavaliação do Agrupamento 

 

Atividade Objetivos Específicos Coordenação  Público-alvo Calendarização 

Recursos 

Custos 
Humanos Materiais 

Departamento/Estrutura Biblioteca Escolar 

Dar continuidade à avaliação 

da BE 

 

- Aplicar o modelo de autoavaliação das 

bibliotecas escolares (MABE), na escola 

sede. 

Professora  

Bibliotecária 

Comunidade 

escolar da 

escola sede 

Ao longo do 

ano letivo 
Equipa da BE  --- --- 

Departamento/Estrutura Direção 

Dinamização do processo de 

autoavaliação, assegurando o 

envolvimento dos vários 

- Tornar o processo de autoavaliação 

abrangente e participado garantindo a 
Diretora 

Comunidade 

Educativa 

Ao longo do 

ano 

Equipa de 

autoavaliação 
--- --- 
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Atividade Objetivos Específicos Coordenação  Público-alvo Calendarização 

Recursos 

Custos 
Humanos Materiais 

setores do Agrupamento / 

comunidade. 

representatividade de todos os setores do 

Agrupamento/Comunidade Educativa; 

- Otimizar a monitorização do 

desenvolvimento do Plano Anual de 

Atividades com vista à sua avaliação 

intermédia e final; 

-Continuar a implementação da CAF – 

Educação; 

-Elaborar o Plano de Ação de Melhoria. 

 

 

 

 

Domínio B – Liderança e Gestão 

Objetivo estratégico B4 – Desenvolver políticas de gestão estratégica conducentes à autoavaliação/melhoria do desempenho do Agrupamento 

Objetivo operacional B4.2 – Promover e consolidar uma liderança intermédia eficaz 

 

Atividade Objetivos Específicos Coordenação  Público-alvo Calendarização 

Recursos 

Custos 
Humanos Materiais 

Departamento/Estrutura Direção 

Promoção de reuniões entre as 

lideranças intermédias e entre 

estas e a diretora. 

- Concertar estratégias para o lançamento 

de discussões nas diversas estruturas; 

- Melhorar a eficiência dos conselhos 

pedagógicos e dos diversos serviços do 

agrupamento, promovendo reuniões 

preparatórias. 

Diretora 
Lideranças 

intermédias 

Ao longo do 

ano 

Lideranças 

intermédias 
--- --- 
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Domínio B – Liderança e Gestão 

Objetivo estratégico B4 – Desenvolver políticas de gestão estratégica conducentes à autoavaliação/melhoria do desempenho do Agrupamento 

Objetivo operacional B4.3 – Otimizar o circuito informativo interno 

 

Atividade Objetivos Específicos Coordenação  Público-alvo Calendarização 

Recursos 

Custos 
Humanos Materiais 

Departamento/Estrutura Direção 

Agilização da comunicação 

com/entre os colaboradores do 

Agrupamento. 

- Manter a comunicação por correio 

eletrónico como veículo privilegiado de 

comunicação entre os colaboradores do 

agrupamento. 

Diretora 

Colaborado 

res do 

agrupamento 

Ao longo do 

ano 

Professores 

de TIC 
--- --- 

Dinamização de um placard 

informativo na escola – sede. 

- Divulgar todas as diversas atividades, e 

respetiva calendarização, desenvolvidas 

no agrupamento que impliquem alterações 

ao normal funcionamento das aulas; 

Diretora 

Colaborado -

res do 

agrupamento 

Ao longo do 

ano 

Professores 

de TIC 

Placard 

Papel 

Tinteiro 

--- 

 

 

 

 

Domínio B – Liderança e Gestão 

Objetivo estratégico B4 – Desenvolver políticas de gestão estratégica conducentes à autoavaliação/melhoria do desempenho do Agrupamento 

Objetivo operacional B4.4 – Consolidar no Agrupamento um sentimento de pertença e um clima estimulante de relações interpessoais 

 

Atividade Objetivos Específicos Coordenação  Público-alvo Calendarização 

Recursos 

Custos 
Humanos Materiais 

Departamento/Estrutura Direção 

Realização de 

atividades/eventos. 

- Realizar, pelo menos 3 atividades por ano 

que envolvam a comunidade. 
Diretora 

Comunidade 

educativa 

Ao longo do 

ano letivo 

Comunidade 

educativa 
--- --- 

Comemoração do Dia do 

Agrupamento. 

- Consolidar no Agrupamento um 

sentimento de pertença e um clima 

estimulante de relações interpessoais. 

Diretora 
Comunidade 

educativa 
22 de março 

Comunidade 

educativa 
--- --- 
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Domínio B – Liderança e Gestão 

Objetivo estratégico B5 – Pugnar por espaços escolares seguros e de qualidade 

Objetivo operacional 
B5.1 – Assegurar a manutenção dos espaços escolares e promover uma política de segurança relativamente a pessoas, 

instalações e equipamentos 

 

Atividade Objetivos Específicos Coordenação  Público-alvo Calendarização 

Recursos 

Custos 
Humanos Materiais 

Departamento/Estrutura Direção 

Registo de ocorrências na 

aplicação informática do 

Gabinete de Segurança da 

DSRLVT 

 

- Informar a DSRLVT das ocorrências 

mais relevantes registadas no 

agrupamento; 

- Inserir as ocorrências na plataforma num 

período de 5 dias úteis, a partir da tomada 

de conhecimento. 

Subdiretor 
Comunidade 

educativa 

Ao longo do 

ano 

Comissão da 

qualidade 
--- --- 

Controlo de pragas na cozinha 

e bufete 

- Assegurar condições de higiene e 

segurança alimentar; 

- Promover a renovação trimestral dos 

postos com iscos. 

Subdiretor 
Comunidade 

educativa 

Ao longo do 

ano 

Empresa 

contratada 
Iscos 500€ 

Articulação com o núcleo da 

Escola Segura da GNR 

- Prevenir situações de risco; 

-Concertar estratégias para atuar em 

ocorrências consideradas relevantes. 

Subdiretor 
Comunidade 

educativa 

Ao longo do 

ano 

Elementos 

da Escola 

Segura 

--- --- 

 
 

Domínio B – Liderança e Gestão 

Objetivo estratégico B5 – Pugnar por espaços escolares seguros e de qualidade 

Objetivo operacional 
B5.2 – Diligenciar junto das entidades responsáveis para uma melhoria das escolas do primeiro ciclo e para a concretização 

dos projetos em curso ou previstos 

 

Atividade Objetivos Específicos Coordenação  Público-alvo Calendarização 

Recursos 

Custos 
Humanos Materiais 

Departamento/Estrutura Direção 

Diligenciar, junto das entidades 

responsáveis, para a melhoria 

das escolas do 1º Ciclo. 

Melhorar/conservar as condições físicas 

das escolas do 1º ciclo. 

 

Diretora 
Comunidade 

educativa 

Ao longo do 

ano letivo 
CMA A definir A definir 
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Domínio B – Liderança e Gestão 

Objetivo estratégico B5 – Pugnar por espaços escolares seguros e de qualidade 

Objetivo operacional 
B5.3 – Equipar as escolas do 1.º ciclo de modo a permitir a utilização das TIC como um veículo de aprendizagem e 

conhecimento 

 

Atividade Objetivos Específicos Coordenação  Público-alvo Calendarização 

Recursos 

Custos 
Humanos Materiais 

Departamento/Estrutura Biblioteca Escolar 

Departamento/Estrutura Direção 

Diligenciar, junto das Juntas de 

Freguesia para a aquisição de 

tablets. 

Obter a 2ª tranche de tablets (2 por sala). 

 
Diretora 

Comunidade 

educativa 
1º período 

Juntas de 

Freguesia de 

Alfeizerão, 

Cela  

Tablets 

A suportar  

pelas 

autarquias 

 

Domínio B – Liderança e Gestão 

Objetivo estratégico B5 – Pugnar por espaços escolares seguros e de qualidade 

Objetivo operacional B5.4 – Operacionalizar os Planos de emergência das várias unidades orgânicas do Agrupamento 
 

Atividade Objetivos Específicos Coordenação  Público-alvo Calendarização 

Recursos 

Custos 
Humanos Materiais 

Departamento/Estrutura Direção 

Operacionalização dos 

diversos planos de emergência 

- Divulgar os planos de emergência a todos 

os elementos das respetivas unidades 

orgânicas do agrupamento; 

- Realizar, pelo menos, um exercício de 

evacuação em cada unidade orgânica do 

agrupamento. 

Subdiretor 
Comunidade 

educativa 

Ao longo do 

ano 

Coordenador

es de 

estabelecime

nto 

PTT´s 

Educadora 

Plano de 

emergência 

e respetivas 

fotocópias. 

--- 

 

Aprovado em Conselho Geral de 29 de novembro de 2017 
 

A Presidente do Conselho Geral 
 

 

                   

 ________________________________________ 

(Maria Margarida Martinho Cunha Fialho) 


