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1. Introdução 

 

O Plano Anual de Atividades constitui-se como o documento orientador das atividades do Agrupamento, ao longo do ano letivo.  

Tem como horizonte os objetivos do nosso projeto educativo, tendo em conta as necessidades e prioridades. 

Pretende complementar e enriquecer o processo de ensino/aprendizagem recorrendo a estratégias motivadoras que facilitem o desenvolvimento 

dos alunos, quer no plano do saber e das competências, quer no plano da construção da identidade pessoal e formação cívica. 

O Plano Anual de Atividades deve acompanhar a filosofia de uma escola inclusiva, aberta, inovadora e criativa e trata-se de uma “obra” em aberto, 

sujeito a construção, inovação e reorganização. 

Para a elaboração do Plano Anual de Atividades do ano letivo 2016-2017, foi definido, em Conselho Pedagógico, o tema “Viver Olhão, sua cultura e 

suas gentes” com os subtemas “ Nascimento de Olhão”, “Desenvolvimento de Olhão” e “Olhão atual”, nas diversas áreas temáticas, sem prejuízo do 

desenvolvimento de atividades alusivas a outros temas. Pretende-se, deste modo, que com um tema unificador do Agrupamento se enriqueça a 

articulação entre departamentos e o conhecimento mais profundo do concelho a que pertencem as escolas do Agrupamento. A informação mais 

detalhada sobre estas atividades encontra-se em instrumento de recolha próprio, criado para o efeito. 
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2. Missão do Plano Anual de Atividades 

 

O Plano Anual de Atividades é “desenhado” com a missão de prestar um serviço educativo de qualidade à comunidade escolar, consoante as 

diferentes necessidades, tendo em conta as características da escola e as suas dinâmicas, promover o espírito de partilha, de inter-ajuda, de trabalho 

cooperativo, de modo a envolver todos os intervenientes. 

 

3. Objetivos do Plano Anual de Atividades  

 

Os objetivos do Projeto Educativo do Agrupamento constituem linhas orientadoras para a elaboração do Plano Anual de Atividades.  

Relativamente à planificação/realização de atividades, no Plano Anual estão presentes os seguintes objetivos: promover o sucesso escolar; educar 

para a Cidadania, para a Saúde, para o Ambiente, para a Sustentabilidade, para o Património, para a Segurança, …; favorecer a interiorização dos 

valores universais; promover a articulação eficaz entre os vários educadores e professores e os vários departamentos e ciclos, desde a Educação Pré-

escolar ao 3º ciclo; promover a articulação dos Departamentos com os Clubes, Projetos e Serviços (Biblioteca, GAAF, SPO); Promover a articulação e a 

interação com a comunidade e fortalecer os laços e contribuir para a reorganização da escola, coerente e coordenada. 

 

4. Avaliação do Plano Anual de Atividades 

 

O balanço e a Avaliação do Plano Anual de Atividades são feitos, ao longo do ano letivo, no final de cada período letivo pelos Coordenadores de 

Departamento, pelos responsáveis pelos Clubes, Programas e Serviços, pela equipa do Plano Anual de Atividades e pelo Conselho Pedagógico. 
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              5-Cronograma de Atividades                                                         

PLANO ANUAL DE ATIVIDADES 2016/2017 – 1º período 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

SETEMBRO OUTUBRO 
NOVEMBRO DEZEMBRO 

Encontro com o escritor…(BE, 1ºc) 

Sensibilização para a temática da 

Segurança  (Pl. de Segurança, com. escolar) 

9- XXXV Olimpíadas P.da Matemática 

– 1ª eliminatória (2ºe 3ºc) 

17-Thanksgiving (Dep. Línguas) 

18- Visita ao Planetário de Lisboa 

(FQ e CN 7ºano) 

5- Dia Mundial do Voluntariado 

(Francês e Espanhol 3ºc) 

5- Dia Internacional da Pessoa 

com deficiência (Ed. Especial, 

todos os ciclos) 

15- Jogos da Amizade (4ºano) 

 

7-11 Expo. 1ª Guerra Mundial (Hist, BE) 

4-6 Formação de utilizadores (BE, pré, 

1º e 5º ano) 

1-Dia Mundial da Música (EM) 

26- Dia Europeu das 

Línguas (Dep. 

Línguas) 

Feira do Livro (BE 1ºc) 

Expo de trabalhos de ET (ET 3ºc) 

Visita ao Castelo de Silves (4ºano) 

Natal: XI Expo. Presépios (pré) 

12- Convívio de Natal (Dep. 

Línguas 2ºe 3ºc) 

Canções de Natal (EM) 

16- Festa (pré, 1º c) 

 

6- Hora do Conto “Vamos à caça do 

urso” (BE 1ºc, Pré) 

 

11-Dia de S.Martinho (pré, 1ºc) 

21-Visita ao Teatro “Os 

Piratas” (Port 6ºano) 

4- Hora do Conto “A mosca fosca” (BE 

1ºc, Pré) 

Festa do Cinema Francês (Fr. 3ºc) 

(1ª sem.) 

1-Dia de Los Muertos (Espanhol) 

3- Ação de sensibilização sobre 

prevenção de incêndios (Ed. Especial, 

alunos NEE com CEI) 

Feira do Livro (BE ) 
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23- Floresta Autóctone – 

património a preservar (CN 2ºeº3ºc) 

Exercício de Evacuação (Plano 

de Segurança , Comunidade 

escolar 2º e 3º ciclo) 

31- Halloween (Inglês 1ºc, 2ºe 3ºc, BE 

21- Dia Nacional da Cultura 

Científica – “Cientista vem à escola” 

(CN 7ºano) 

Corta-mato escolar (EF) 

Nota: Não constam aqui atividades que não apresentaram calendarização específica ou aquelas que se desenvolvem ao longo do ano letivo (que constam nas respetivas planificações). 

 

 

24- Dia Internacional das Bibliotecas 

Escolares – Leitura do Momento /Olhão 

a ler (Port –pré,1º,2º,3ºc+BE) 

31- Dia Mundial da Poupança (1ºc) 

12- Dia da Hispanidade (Espanhol) 

14-17(16)- Dia da Alimentação 

(pré, 1ºc, CN 2ºc) 
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PLANO ANUAL DE ATIVIDADES 2016/2017 – 2º período 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

JANEIRO FEVEREIRO MARÇO 

6-Dia de Reis (pré+4ºano) 

24- Carnaval - desfile (pré, 1ºc) 

7-Visita ao teatro “O Príncipe 

Nabo”  (Port 5ºano) 

Semana da Leitura (pré+BE+ 

famílias) 

 

Visita – roteiro científico ao Pav. 

Conhecimento (FQ+Mat+CN 3ºc) 

Visita à PSP Olhão (2ºano) 

2- La Chandeleur (Francês ) 

Expo.Património (BE) 

5-8- XXXV Olimpíadas P.da 

Matemática – Final nacional 

(2ºe3ºc) 

 

Olimpíadas da Química – fase 

escolar (FQ) 

8- Dia Internacional da Mulher 

(Francês e Espanhol) 

Feira do Chocolate com Amor 

(Ed. Especial, todos os ciclos) 

14- Dia de São Valentim 

(Dep.Línguas+1ºc, BE) 

17-27- Semana da Leitura “O 

prazer de ler” (BE, Dep. Línguas) 

11- XXXV Olimpíadas P.da Matemática 

– 2ª eliminatória (2ºe 3ºc) 

 

20-Dia Internacional da Francofonia 

(Francês) 

Visita à zona histórica e ao 

Museu de Olhão (3ºano) 

Abril 

3- Jogos da Amizade (4ºano) 

4 – Dia dos Jogos Tradicionais 

(pré) 

4- Páscoa – atividades 

lúdico-peda gógicas (1ºc) 

Olimpíadas da Química – fase 

regional (FQ) 

 
Campeonato de escola 

Supertmatik – cálculo mental 

2ºe 3ºc (Mat) (última sem.) 

1-Poisson d´avril (Francês) 

13- Visita ao Palácio  de S.Bento 

(Hist) 



8 

 

  

 

 

 

 

 

27- Dia Mundial do Teatro 

(1ºano+2ºe3ºc) 

Dia Mundial da Floresta, Água e 

Poesia (FQ+CN 2º e 3ºc) 

21- Dia Mundial da Poesia (1ºano) 

Leitura do Momento (Dep.Línguas, + 

pré, 1ºc,2ºc 3ºc) 

21- Dia da Árvore e da Floresta (pré) 

21-24 – Dia da Floresta- expo “O 

fascínio das árvores” (CN 2ºc) 

 

27-31 – Ativ. Interciclos e 

interdisciplinar – Viagem pelas 

ciências e pelas tecnologias 

(Dep.Mat.eC.Exp.+3ºe4ºano) 

27-31 – Semana da Leitura – 

Hora do conto- profs+enc.ed. 

(Port. 2ºc) 

27-31 – Semana das Línguas 

(Dep. Línguas) 

Exercício de Evacuação(Pl. de 

Segurança, Com. esc. 2º e 3ºc ) 

Nota: Não constam aqui atividades que não apresentaram calendarização específica ou aquelas que se desenvolvem ao longo do ano letivo (que constam nas respetivas planificações). 
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PLANO ANUAL DE ATIVIDADES 2016/2017 – 3º período 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ABRIL MAIO JUNHO 

“Sol – um recurso em Olhão” – workshop 

construção de fornos solares (FQ) 

23- Dia Mundial do Livro e dos Direitos de 

Autor (Dep. Línguas) 

9- Dia da Europa (Francês e Espanhol) (BE) 

Concurso ”Saber mais s/ a Europa”(Geo) 

 

Semana da Criança e do Ambiente (pré, 1ºc) Visita à PSP Olhão (pré) 

Visita ao Krazy World (pré) 

29- Dia dos Jogos Tradicionais (pré+1ºc) 26- Visita ao Zoo de Lagos (2ºano) 

22- Jogos da Amizade (4ºano) 

23- Festa final de ano (pré+1ºc) 

1-“Cozinhar com o sol” (FQ) 

12- Concurso Batalha dos Livros (BE) 

Contadores de histórias! (pré) 

 

Visita à Qta Pedagógica do Peral (1º ano) 

Nota: Não constam aqui atividades que não apresentaram calendarização específica ou aquelas que se desenvolvem ao longo do ano letivo (que constam nas respetivas planificações). 

 

Visita aos B.M.O (pré) 

5-Limpeza do Parque Natural Ria Formosa (Geo) 

15- Dia da Família (pré; 2º+3ºano+EF) 

 

Visita ao Porto (4ºano) 

1-Exposições: Fotos arquitetura de Olhão , Artes 

de pesca,  Caíque, s/ Ria Formosa (Geo) 

Gastronomia típica de Olhão (HGP) 

Trabalhos EV e ET alusivos a Olhão – arquitetura, 

azulejo, mosaico, fauna e flora, … (EV,ET 2º e 3ºc) 

Voluntariado ambiental para a Água (FQ) 

Visita ao C.C.V. (pré) 

 

21- Preservar o Ambiente/Sustentabilidade 

na Terra (CN) 

Visita ao Zoomarine (3ºano) 

28- Leitura do Momento (Dep.Línguas 

+ alunos da pré ao 9ºano) 

24- Comemoração do 25 de Abril (Hist) 

“Foi bonita a festa, pá!” (BE) 
Campeonato de escola Supertmatik – 

cálculo mental 2ºe 3ºc (Mat) (última sem.) 

 

3- Ação SOS Azulejo (EV 3ºc) 

 

Bazar Especial (Ed. Especial, todos os ciclos) 

Festival das Expressões (Dep. Exp., Cl.Voz,2º,3ºc) 

Campeonato de Leitura (BE, 1º, 2º, e 3ºc) 

Conc. Nacional de Leitura (BE, 3ºc) 
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6- Planificações dos Departamentos 1ºP, 2ºP e 3ºP 

 

PLANO ANUAL DE ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR  

Ano Letivo 2016/2017 

Atividades/ 

Calendarização 

 

 

Objetivos 

estratégicos do 

Projeto 

Educativo 

(indicar quais – 

ver legenda) 

Objetivos 

específicos da 

atividade 

Local 

 

Intervenientes 

 

 

 

 

Recursos 

Materiais 

Previsão de 

custos 

Avaliação 

(definição de momentos 

de avaliação e respetivos 

instrumentos)  

Dinamizadores  

e 

Colaboradores 

(identificar) 

Público- Alvo 

Articulação  

(entre anos, ciclos, 

grupos, 

departamentos, 

comunidade) 

1º Período 

Dia da 

alimentação 

Confeção de 
receitas 
gastronómicas 
tradicionais de 
Olhão/Algarve 
para o lanche  
partilhado de 
confraternização 
 

-Promover o 

envolvimento 

dos 

Encarregados de 

Educação na vida 

escolar 

- Melhorar o 

processo Ensino 

Aprendizagem e 

desempenho dos 

alunos 

- Incutir nos 

alunos princípios 

básicos de uma 

alimentação 

saudável 

- Conhecer a 

cultura e 

tradição 

gastronómica de 

Olhão 

- Partilhar 

- Salas de 

aula/ativida

des   

 - Espaço 

Exterior da 

Escola 

Dinamizadores

- Docentes 

titulares de 

turma/grupo 

da Educação 

Pré-Escolar e 

do 1.º ano do 

1.º CEB 

Colaboradores

- Pessoal não 

docente 

Alunos da 

EPE e do 1.º 

ano do 1.º 

CEB 

Com o 1.º ano do 

1.º Ciclo do Ensino 

Básico 

- Géneros 

alimentícios 

necessários 

para a 

execução de 

cada receita 

- Cozinha do JI 

- Salas de 

atividades/ 

aulas 

Custos 

suportados pelos 

encarregados de 

educação 

- Auto-avaliação das 

Crianças, após o decurso 

da atividade 

- Registos das crianças  
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(no âmbito do 
projetos “Viver 
Olhão” e 
“Vizinho venha 
cá!”) 
 
 

2ª semana de 
outubro 

aprendizagens 

- Respeitar 

regras de 

convivência 

social 

- Confraternizar 

- Estagiárias 

da Ualg 

- Famílias 

- Espaço 

exterior da 

Escola 

Projeto “Ajudar 

a Crescer” 

2 sessões a 

realizar em 

datas a marcar 

pelo CSO 

- Combater a 

exclusão escolar 

e social 

- Melhorar o 

processo Ensino 

Aprendizagem e 

desempenho dos 

alunos 

 

- Sensibilizar 

para a 

importância do 

conhecimento 

e cuidados com 

o corpo 

- Sensibilizar 

para a 

importância do 

respeito pelo 

outro 

JI Dinamizadores 

-Equipa de 
Saúde Escolar 
do Centro de 
saúde de 
Olhão 
 
Colaboradores 

- Docentes 
titulares de 
grupo da 
Educação 
Pré-Escolar 
- Pessoal não 
docente 

- Educadores 

e Pessoal 

não docente 

- Crianças 

- Famílias 

Com a Equipa de 

Saúde Escolar do 

Centro de saúde de 

Olhão 

- Instalações do 

JI 

- Videoprojetor 

- Computador 

portátil 

- Livro de 

histórias 

- Imagens para 

manusear 

Custos 

suportados pela 

Equipa de Saúde 

Escolar do 

Centro de saúde 

de Olhão 

Participação e interação 

do público-alvo ao longo 

das sessões 

Dia de S. 

Martinho: 

Comemoração 

do dia (no 

âmbito do 

projeto “Vizinho 

venha cá!”) 

11 de novembro 

 

Melhorar o 

processo Ensino 

Aprendizagem e 

desempenho dos 

alunos  

 

- Sensibilizar a 

criança para o 

conhecimento 

e apropriação 

das suas 

tradições 

- Partilhar 

aprendizagens 

- Respeitar 

regras de 

Recinto 

exterior 

da EB 

 

Dinamizadores

- Docentes 

titulares de 

turma/grupo 

da Educação 

Pré-Escolar e 

do 1.º ano do 

1.º CEB 

Colaboradores

- Pessoal não 

docente- 

Alunos da 

EPE e do 1.º 

ano do 1.º 

CEB 

Com o 1.º ano do 

1.º Ciclo do Ensino 

Básico 

Castanhas e 

materiais 

existentes na 

EB  e espaço 

exterior 

Custos 

suportados pelos 

encarregados de 

educação 

- Auto-avaliação das 

crianças 

- Registos das crianças 
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convivência 

social - 

Confraternizar 

Estagiárias da 

Ualg- Famílias 

Projeto “Criança 

segura/Olhão 

seguro” 

 

2 sessões a 

realizar em 

datas a marcar 

pelo CSO 

- Combater a 

exclusão escolar 

e social 

- Melhorar o 

processo Ensino 

Aprendizagem e 

desempenho dos 

alunos 

- Sensibilizar 

para a 

importância da 

prevenção de 

acidentes/atuaçã

o em Primeiros 

Socorros 

- Sensibilizar 

para o 

transporte 

correto de 

crianças no 

automóvel 

JI Dinamizadores 

Equipa de 
Saúde Escolar 
do Centro de 
saúde de 
Olhão 
 
Colaboradores 

- Docentes 
titulares de 
grupo da 
Educação 
Pré-Escolar 
- Pessoal não 
docente 

- Educadores 

e Pessoal 

não docente 

- Crianças 

- Famílias 

Com a Equipa de 

Saúde Escolar do 

Centro de saúde de 

Olhão 

- Instalações do 

JI 

- Videoprojetor 

- Computador 

portátil 

- História 

iliustrada 

- Puzle 

adequado à 

temática 

Custos 

suportados pela 

Equipa de Saúde 

Escolar do 

Centro de saúde 

de Olhão 

Participação e interação 

do público-alvo ao longo 

das sessões 

Horta 

pedagógica 

(no âmbito do 

projeto 

“Vizinho venha 

cá!”) 

a iniciar no 1º 

período e a 

decorrer ao 

longo do ano 

letivo 

- Melhorar o 

processo Ensino 

Aprendizagem e 

desempenho dos 

alunos 

- Descobrir a 

origem dos 

alimentos 

- Observar e 

conhecer as 

plantas e o seu 

ciclo de 

crescimento 

- Desenvolver a 

capacidade de 

cooperação 

 

Espaço no 

recinto 

exterior 

da EB 

Dinamizadores

- Docentes 

titulares de 

turma/grupo 

da Educação 

Pré-Escolar e 

do 1.º ano do 

1.º CEB 

Colaboradores

- Pessoal não 

docente 

- JFO- 

Famílias 

Alunos da 

EPE e do 1.º 

ano do 1.º 

CEB 

Com o 1º CEB - Sementes 

- Plantas 

- Composto 

- Sachos 

- Outros que se 

revelem 

necessários 

Sem custos 

adicionais 
 Auto-avaliação das 

crianças 

. Registos das crianças 
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Natal: 

XI Exposição de 

Presépios 

elaborados pelas 

famílias 

dezembro 

- Promover o 

envolvimento 

dos E. E. na vida 

escolar 

- Combater a 

exclusão escolar 

e social 

- Sensibilizar as 

crianças para o 

conhecimento e 

apropriação das 

suas tradições 

Montras 

do 

comércio 

local da 

baixa da 

cidade 

.JI 

Dinamizadores

- Docentes 

titulares de 

grupo 

Colaboradores 

-Pessoal não 

docente e 

Famílias 

- Crianças 

 -Comunidade 

Com as famílias e 

com a ACRAL 

Material 

reciclado e/ou 

natural 

Sem custos 

adicionais 
Participação e grau de 

satisfação das famílias 

(questionário a aplicar no 

final da exposição) 

Festa de Natal 

com as famílias 

 

16 de 

dezembro 

 

- Promover o 

envolvimento 

dos E. E. na vida 

escolar 

- Combater a 

exclusão escolar 

e social 

- Promover o 

desenvolvimento 

cultural da 

criança 

. Confraternizar 

com as famílias 

- Salas de 

atividades          

- Salão 

polivalente 

do JI 

Dinamizadores

- Docentes 

titulares de 

grupo 

Colaboradores 

-Pessoal não 

docente e 

Famílias 

- Crianças 

- Famílias 

- Entre os 3 grupos 

- Com famílias  

Material de 

desgaste 

existente e 

outro facultado 

pelas famílias 

Sem custos 

adicionais 
- participação e grau de 

satisfação das famílias 

(questionário a aplicar 

após o decurso da 

atividade) 

2º Período 

Dia dos Reis: 

Cantar as 

charolas ( no 

âmbito do 

projetos “Viver 

Olhão” e 

“Vizinho venha 

cá!”) 

 

6 de janeiro 

- Melhorar o 

processo Ensino 

Aprendizagem e 

desempenho dos 

alunos  

- Combater a 

exclusão escolar 

e social 

- Sensibilizar a 

criança para o 

conhecimento e 

apropriação das 

tradições e 

cultura local 

- EB 

- Meio 

próximo 

Dinamizadores

- Docentes 

titulares de 

grupo e de 

turma 

Colaboradores 

- Professor de 
música 
-Pessoal não 

docente 

- Alunos da 

EPE e do 4.º 

ano 

- Comunidade 

Com o 4º ano do 1º 

CEB 
Os materiais 

(instrumentos 

musicais) das 

salas de aula/ 

atividades e 

outros 

trazidos/constr

uídos pelos 

alunos 

Sem custos 

adicionais 
- Auto-avaliação das 

crianças 

- Registos das crianças 
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“As formas das 

casas” 

construção de 

uma maqueta 

com a 

reprodução das 

casas de Olhão –

(projetos “Viver 

Olhão)     2ºP 

- Melhorar o 

processo Ensino 

Aprendizagem e 

desempenho dos 

alunos  

- Combater a 

exclusão escolar 

e social 

- Explorar e 

conhecer formas 

geométricas 

simples 

- Sensibilizar a 

criança para o 

conhecimento e 

apropriação das 

tradições e 

cultura local 

- Jardim 

de 

Infância 

- Meio 

próximo 

Dinamizadores

- Docentes 

titulares de 

grupo 

Colaboradores 

- Pessoal não 

docente 

- Famílias 

- Crianças 

- Comunidade 

- Entre os 3 grupos 

- Com famílias  

- Materiais de 

desperdício 

- Materiais de 

expressão 

plástica 

Sem custos 

adicionais 
- Auto-avaliação das 

crianças 

- Registos das crianças 

Carnaval: 

Elaboração de 

máscaras, 

Desfile de 

Carnaval pela 

comunidade 

Fevereiro 

- Melhorar o 

processo Ensino 

Aprendizagem e 

desempenho dos 

alunos  

- Promover o 

envolvimento 

dos E. E. na vida 

escolar 

. S- - Sensibilizar a 

criança para o 

conhecimento e 

apropriação das 

tradições e 

cultura local 

Recinto 

exterior 

da EB 

 e cidade 

de Olhão 

Dinamizadores

- Docentes 

titulares de 

grupo 

Colaboradores 

- Famílias 
-Pessoal não 

docente 

- Crianças 

- Comunidade 

Com a CMO e as 

famílias 

 

Materiais das 

salas de 

atividades e 

outros trazidos 

pelas crianças 

Sem custos 

adicionais 
- Ficha de auto-avaliação 

- Registos das crianças 

Semana da 

Leitura: 

 
Histórias 

contadas/lidas 

pelas famílias 

Março 

- Melhorar o 

processo Ensino 

Aprendizagem e 

desempenho dos 

alunos  

- Promover o 

envolvimento 

dos E. E. na vida 

escolar 

- Motivar o gosto 

pela leitura  

- Sensibilizar 

para o respeito 

pelo livro  

- Explorar o 

carácter lúdico 

da linguagem 

JI e BE Dinamizadores

- Docentes 

titulares de 

grupo 

Colaboradores 

- Famílias 
-Pessoal não 

docente 

- Crianças Com a a BE e as 

famílias 

- Livros 

- Biblioteca 

Escolar 

Sem custos 

adicionais 
- Questionário aos 

membros das famílias 

participantes 

- Ficha de auto-avaliação 

- Registos das crianças 
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“Experimenta” 

Seleção das 

experiências a 

desenvolver em 

conjunto 

 (no âmbito do 

Projeto “Vizinho 

venha cá!”) 

Durante o 2º 

período 

- Melhorar o 

processo Ensino 

Aprendizagem e 

desempenho dos 

alunos  

- Desenvolver a 

curiosidade nos 

alunos 

- Desenvolver a 

capacidade de 

colocar questões 

- Desenvolver o 

espírito científico 

- Partilhar 
aprendizagens 

 

Salas de 

aula e 

atividades 

Dinamizadores

- Docentes 

titulares de 

turma/grupo 

da Educação 

Pré-Escolar e 

do 4.º ano do 

1.º CEB 

Colaboradores

- Pessoal não 

docente 

 Alunos da 

Educação 

Pré-Escolar e 

do 4º´ano do 

1.º CEB 

 

Com o 4º ano do 1º 

CEB 
- Cartolinas, 

marcadores,  

revistas, papel 

cenário, 

tesouras, cola,     

computadores 

- Outros que se 

considerem 

necessários e 

adequados a 

cada uma das 

experiências 

Sem custos 

adicionais 
- Ficha de auto-avaliação 

- Registos das crianças 

Dia da árvore e 

da floresta 

Plantação de 

uma árvore  

21 de março 

 

- Melhorar o 

processo Ensino 

Aprendizagem e 

desempenho dos 

alunos  

- Sensibilizar 

para a 

importância das 

árvores e 

floresta 

- Sensibilizar 

para a protecção 

do meio 

ambiente 

- Reconhecer 

alguns tipos de 

árvores 

Espaço 

exterior 

do JI 

Dinamizadores

- Docentes 

titulares de 

grupo 

Colaboradores 

-Pessoal não 

docente 

- Famílias 

Crianças dos 

3 grupos 
Entre os 3 grupos -Árvore para 

plantar 

- Terra 

- Enxada 

Sem custos 

adicionais 
- Ficha de auto-avaliação 

- Registos das crianças 
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Dia dos jogos 

tradicionais 

Realização de 

diversos jogos 

tradicionais de 

Olhão 

(no âmbito do 

projetos “Viver 

Olhão” e 

“Vizinho venha 

cá!”) 

4 de abril 

- Prevenir o 

abandono e o 

absentismo 

- Combater a 

exclusão escolar 

e social 

- Desenvolver 

capacidades 

físicas e motoras 

- Cooperar com 

os companheiros  

- Respeitar 

regras de 

convivência 

social 

 - Vivenciar as 

tradições de 

Olhão 

- Confraternizar 

Espaço 

exterior da 

escola 

Básica 

Docentes 

titulares de 

turma/grupo 

da Educação 

Pré-Escolar e 

do 2º ano do 

1º CEB 

Alunos da 

EPE e do 2º 

ano do 1.º 

CEB 

Com o 2º ano do 

1.º CEB 
- Arcos 

- bolas 

- cordas 

- pinos 

- outros que se 

considere 

necessários  

Sem custos 

adicionais 
- Ficha de auto-avaliação 

- Registos das crianças 

3º Período 

Visita de Estudo 

ao Centro de 

Ciência Viva de 

Faro 

 

Abril 

Melhorar o 

processo Ensino 

Aprendizagem e 

desempenho dos 

alunos 

- Promover 

experiências 

enriquecedoras 

para a criança 

- Despertar a 

curiosidade nas 

crianças 

- Realizar 

experiências 

cientificas 

simples 

 

Centro de 
Ciência 
Viva de 
Faro 

 

Dinamizadores

- Docentes 

titulares de 

grupo 

Colaboradores 

-Pessoal não 

docente  

- Centro de 

Ciência Viva 

de Faro; CMO 

Grupos de 

crianças 
- Com o Centro de 

Ciência Viva de Faro 

- Com a CMO 

 

- Autocarro da 

CMO 

- Contribuição 

das famílias 

- Centro de 

Ciência Viva de 

Faro  

Custos 

suportados pela 

CMO e pelos 

Encarregados de 

Educação 

- Ficha de auto-avaliação 

- Registos das crianças 
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Visita de estudo 

à PSP de Olhão 

 

Maio 

 Melhorar o 

processo Ensino 

Aprendizagem e 

desempenho dos 

alunos 

- Despertar para 

comportamentos 

de prevenção e 

segurança 

- Promover 

comportamentos/atit

udes de cidadania 

Esquadra 

da PSP 

 

Dinamizadores

- Docentes 

titulares de 

grupo 

Colaboradores 

- Agentes da 
PSP; PND 

Grupos de 

crianças 
Com a PSP de 

Olhão 
Esquadra da 

PSP de Olhão 
Sem custos 

adicionais 
- Ficha de auto-avaliação 

- Registos das crianças 

Dia da Família 

Dia aberto à 

Família 

 

15 de maio 

 Melhorar o 

processo Ensino 

Aprendizagem e 

desempenho dos 

alunos 

- Reforçar a 

autoestima e os 

laços familiares 

 

JI Dinamizadores

- Docentes 

titulares de 

grupo 

Colaboradores 

-Pessoal não 

docente e 

Famílias 

Grupos de 

crianças 
Com a família Materiais das 

salas de 

atividades, do 

JI e outros 

trazidos pelas 

crianças 

Sem custos 

adicionais 
- Ficha de auto-avaliação 

- Registos das crianças 

- Questionário aos 

membros das famílias 

participantes 

Visita de estudo 

aos Bombeiros 

Municipais 

 

Maio 

Melhorar o 

processo Ensino 

Aprendizagem e 

desempenho dos 

alunos 

- Promover 

comportamentos 

de prevenção e 

segurança 

- Promover 

comportamentos

/atitudes de 

cidadania 

Quartel dos 

Bombeiros 

Municipais 

Dinamizadores

- Docentes 

titulares de 

grupo 

Colaboradores 

-Pessoal não 

docente 

 

Grupos de 

crianças 
Com os Bombeiros 

Municipais de 

Olhão 

Quartel dos 

Bombeiros 

Municipais 

Sem custos 

adicionais 
- Ficha de auto-avaliação 

- Registos das crianças 

“Contadores de 

Histórias!” 

(no âmbito do 

projeto“Vizinho 

venha cá!”) 

Melhorar o 

processo Ensino 

Aprendizagem e 

desempenho dos 

alunos 

- Desenvolver o 

gosto pela leitura 

-Desenvolver a 

oralidade 

- Partilhar 

Salas de 

aula e de 

atividades 

Dinamizadores

- Docentes 

titulares de 

turma/grupo 

da Educação 

Pré-Escolar e 

Alunos da 

Educação 

Pré-Escolar e 

do 3.º ano 

do 1.º CEB 

Com o 3º ano do 1º 

CEB 
- BE; Livros, 

cartolinas, 

marcadores, 

papel cenário, 

tesouras, cola, 

tintas, arca das 

Sem custos 

adicionais 
- Ficha de auto-avaliação 

- Registos das crianças 
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Maio 

aprendizagens 

- Desenvolver a 

atenção/concent

ração 

- Recontar 

histórias 

do 3.º ano do 

1.º CEB 

Colaboradores

- Pessoal não 

docente 

trapalhadas; 

Outros que se 

considerem 

necessários e 

adequados 

 

Visita de 

Estudo ao 

“Krazy world” 

 

Maio 

Melhorar o 

processo Ensino 

Aprendizagem e 

desempenho dos 

alunos  

- Promover 

experiências 

enriquecedoras 

para a criança 

- Proporcionar 

contacto com 

reino animal 

Krazy 

world - 

Algoz 

Dinamizadores

- Docentes 

titulares de 

grupo 

Colaboradores 

-Pessoal não 

docente;  

Famílias; 

CMO 

Grupos de 

crianças 
Com o Krazy world 

e com a CMO 

- Krazy world 

- Autocarro da 

CMO 

 

Custos 

suportados pela 

CMO e Famílias 

- Ficha de auto-avaliação 

- Registos das crianças 

Semana da 

Criança e do 

Ambiente 

 

1ª semana de 

junho 

 Melhorar o 

processo Ensino 

Aprendizagem e 

desempenho dos 

alunos 

- Comemorar e 

sensibilizar para 

os Direitos da 

Criança 

- Sensibilizar 

para a 

preservação do 

meio ambiente 

Jardim 

“Pescador 

Olhanense” 

Dinamizadores

- Câmara 

Municipal de 

Olhão 

Colaboradores 

-Educadoras, 
Assistentes 

operacionais,

Animadoras 

Grupos de 

crianças 
Com CMO - Jardim 

Pescador 

Olhanense -

recursos 

adequados às 

atividades 

(CMO) 

Custos 

suportados pela 

CMO 

- Ficha de auto-avaliação 

- Registos das crianças 
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Festa Final de 

Ano 

 

23 de junho 

. Promover o 

envolvimento 

dos E. E. na vida 

escolar 

. Prevenir o 

Abandono e o 

Absentismo 

- Envolver a 

Família e a 

comunidade nas 

actividades do 

Jardim de 

Infância 

- Proporcionar à 

criança a 

apropriação das 

noções de tempo 

(inicio e termo) 

Escola 

Básica 

Dinamizadores

- Docentes 

Colaboradores 

-Pessoal não 

docente 

- Famílias 

Alunos da 

EPE e do 1º 

CEB 

Com o 1º CEB Instalações da 

Escola Básica e 

materiais aí 

existentes e/ou 

trazidos pelas 

famílias 

Sem custos 

adicionais 
- Ficha de auto-avaliação 

- Nº de famílias 

participantes 

A Coordenadora do Departamento: Ema Correia 
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PLANO ANUAL DE ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DO 1º CICLO 

 
Ano Letivo 2016/2017 

Atividades/ 
Calendarização 

 
Objetivos 

estratégicos do 
Projeto Educativo 
(indicar quais – ver 

legenda) 
 
 

Objetivos 
específicos da 

atividade 
Local 

 
Intervenientes 

 

 
 
 
 

Recursos 
Materiais 

Previsão de 
custos 

Avaliação 
(definição de 
momentos de 

avaliação e 
respetivos 

instrumentos)  

Dinamizadores  
e Colaboradores 

(identificar) 
Público- Alvo 

Articulação  
(entre anos, 

ciclos, grupos, 
departamentos, 

comunidade) 

1º P    Dia Mundial da 
Alimentação 

- atividades na sala de 
aula; 
– convívio com a educação 
pré-escolar através  de um 
lanche ligado à 
gastronomia típica de 
Olhão ( bolo realizado 
pelos encarregados de 
educação com os alunos 
em casa); 
- Apresentação de canção 
dos alunos do 1.º ano 

14 de Outubro 
 

- Promover o 

envolvimento dos 

Encarregados de 

Educação na vida 

escolar 

- Melhoria dos 

resultados escolares 

-Saúde e bem - estar 

E.B.1 - espaço 

exterior 

- Titulares de turma do 
1ºano 

- Educadoras 

- Auxiliares 

Turmas do 1º 

ano e do 

ensino pré-

escolar 

- Alunos do 1º 

ano e Pré- 

Escolar 

- Encarregados 

de educação 

Frutos 

tradicionais 

A financiar 

pelos 

encarregados 

de educação 

- Observação do 

empenho e 

participação dos 

alunos. 

- Registo 

fotográfico. 

- Grelha de 

avaliação do P.A.A. 

do 1º período. 

Dia Mundial da 
alimentação 

- Atividades na sala de 
aula, 
- Recolha de laranjas,  
-Confeção de sumo de 
laranja  
- Lanche convívio 
inter/turmas 

17 de outubro 

- Melhorar o processo 
Ensino Aprendizagem 
e desempenho dos 
alunos. 
-Prevenir o abandono 
e absentismo. 
-Combater a exclusão 
escolar e social. 
 

- Reconhecer a 
necessidade de uma 
alimentação 
equilibrada para uma 
vida saudável. 

 Salas de aula Titulares de turma do 2º 
ano.  
 

Alunos do 2º 
ano. 

- Alunos do 2º 
ano. 
 
- Auxiliares 

- Laranjas 
- Jarros 
- Copos de 
plástico 
-espremedor 

Custo 
suportado 
pelos 
encarregados 
de educação 

- Observação do 
empenho e 
participação dos 
alunos. 
 
- Grelha de 
autoavaliação do 
P.A.A. do 1º 
período. 
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Dia Mundial da Poupança 

- Diálogo/sensibilização ao 

tema; 

- Construção de um 

mealheiro 

31 de outubro 

- Promover o 

envolvimento dos 

Encarregados de 

Educação na vida 

escolar 

- Criar hábitos de 

poupança. 

E.B.1 - Salas 

de Aula 

 Titulares de turma do 1ºano 
 

Turmas do 1º 

ano 

Turmas do 1º 

ano 

Material de 

desgaste e latas 

A financiar 

pelos 

encarregados 

de educação 

- Observação do 

empenho e 

participação dos 

alunos. 

- Registo 

fotográfico. 

- Grelha de 

avaliação do P.A.A. 

do 1º período. 

Dia Mundial da Poupança 

- Elaboração de um 

panfleto sobre a 

importância de poupar 

31 de outubro 

 

 

- Melhorar o processo 

Ensino Aprendizagem 

e desempenho dos 

alunos  

- Prevenir o abandono 

e o absentismo   

- Sensibilização para a 

poupança 

E.B.1- Salas de 

aula 

 

- Titulares de turma do 3º 

ano 

- Alunos 

 

Alunos do 3º 

ano  

 

Todas as turmas 

do 3ºano 

 

Materiais de 

desgaste. 

 

Sem custos 

adicionais 

- Observação do 

empenho e 

participação dos 

alunos. 

- Registo 

fotográfico. 

- Grelha de 

autoavaliação do 

P.A.A. do 1º 

período. 

Dia de S. Martinho 

- Apresentação de canção 

dos alunos do 1.º ano 

- Lanche convívio com 

castanhas assadas no Pré-

Escolar 

11 de novembro 

- Prevenir o abandono 

e o absentismo 

- Melhorar o processo 

Ensino Aprendizagem 

e desempenho dos 

alunos 

 

- Convívio entre 

alunos do primeiro 

ano e do pré-escolar. 

- Espaço 

exterior do 

Pré Escolar 

 

-Titulares de turma do 1º 
ano  
- Educadoras 

- Auxiliares 

Turmas do 1º 

ano e do 

ensino pré-

escolar 

- Alunos do 1º 

ano 

e Pré- Escolar 

- Encarregados 

de educação 

-Castanhas 

-Material para 

colorir alusivo ao 

tema 

 

A financiar 

pelos 

encarregados 

de educação 

- Observação do 

empenho e 

participação dos 

alunos. 

- Registo 

fotográfico. 

- Grelha de 

avaliação do P.A.A. 

do 1º período 
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Dia de S. Martinho 

- A lenda de S. Martinho: 

visionamento de um 

PowerPoint. 

- Reconto da lenda 

- Ordenação e legenda 

de imagens 

- Magusto, convívio 

inter-turmas 

11 de novembro 

- Melhoria dos 

resultados escolares 

-Prevenção do 

abandono, insucesso e 

indisciplina 

- Preservar e dar 

continuidade às 

tradições populares 

-Reconhecer a 

importância das 

lendas no património 

cultural da região/país 

- Salas de aula 

-Recinto 

exterior 

Titulares de turma do 2º 

ano.  

Alunos do 2º 

ano. 

Alunos do 2º 

ano. 

 

- PowerPoint 

-Castanhas 

Custo 

suportado 

pelos 

encarregados 

de educação 

- Observação do 

empenho e 

participação dos 

alunos. 

- Grelha de 

autoavaliação do 

P.A.A. do 1º 

período. 

Dia de S. Martinho 

- A lenda de S. Martinho: 

audição, dramatização. 

- Magusto, convívio 

inter-turmas (vendedor 

ambulante na escola). 

11 de novembro 

- Melhorar o processo 

ensino aprendizagem e 

desempenho dos 

alunos; 

- Prevenir o abandono 

e absentismo; 

- Promover o 

envolvimento dos E.E.. 

- Preservar e dar 

continuidade; às 

tradições populares 

-Reconhecer a 

importância das 

lendas no património 

cultural da 

região/país; 

E.B.1 

- Salas de aula 

- Recreio 

- Titulares de turma do 4º 
ano 

 
- Vendedor ambulante  

Alunos do 4º 

ano 

Todas as turmas 

do 4º ano 

- Lenda de S. 

Martinho  

-Castanhas 

-Cartuchos 

 

Custos 

financiados 

pelos 

encarregados 

de educação. 

- Observação do 

empenho e 

participação dos 

alunos. 

- Registo 

fotográfico. 

- Grelha de 

autoavaliação do 

P.A.A. do 1º P 

Visita de Estudo 

“Castelo de Silves” 

“Museu de cera  e 

Fortaleza de Lagos e 

Sagres 

Nov./dezembro 

- Melhorar o processo 

ensino aprendizagem e 

desempenho dos 

alunos; 

- Prevenir o abandono 

e absentismo; 

 

- Conhecer personagens 

e factos da história 

nacional; 

- Recolher dados sobre 

aspetos da vida 

quotidiana de tempo 

em que ocorreram 

esses factos. 

Silves 

Lagos 

Sagres 

- Titulares de turma do 4º 
ano 

 
- Assistentes operacionais 
do museu 

 
 

Alunos do 4º 

ano 

Todas as turmas 

do 4º ano 

Autocarro Custos 

financiados 

pelos 

encarregados 

de educação. 

- Observação do 

empenho e 

participação dos 

alunos. 

- Registo fotográfico. 

- Grelha de 

autoavaliação do 

P.A.A. do 1º P 
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Jogos da Amizade  

(Jogos Tradicionais entre 

os alunos/encarregados 

de educação e o 

professor) + Lanche 

convívio 4ºC  

 

15 de dezembro 

- Melhorar o processo 

ensino aprendizagem e 

desempenho dos 

alunos; 

- Prevenir o abandono 

e absentismo; 

 

- Compreender o 

espírito de fraternidade 

da quadra natalícia; 

- Possibilitar o convívio 

entre alunos, professor  

e encarregados de 

educação. 

E.B.1: sala de 

aula e campo 

de jogos 

- Dinamizador: Titular da 
turma 4ºC  

 
- Colaboradores: 
Encarregados de educação 

 Alunos do 4º 

ano turma C 

Turma 4º C Material de 

educação física 

Sem custos 

adicionais 

- Observação do 

empenho e 

participação dos 

alunos. 

- Registo 

fotográfico. 

- Grelha de 

autoavaliação do 

P.A.A. do 1º P 

Festa de Natal 

- Apresentação de 

canções. 

- Lanche convívio 

- Visionamento de um 

filme  

16 de dezembro 

- Prevenir o abandono 

e o absentismo 

- Melhorar o processo 

Ensino Aprendizagem 

e desempenho dos 

alunos 

- Combater a exclusão 

escolar e social 

- Melhoria dos 

resultados escolares. 

-Prevenção do 

abandono, insucesso e 

indisciplina. 

- Convívio entre  alunos 

das turmas de 1º ano. 

E.B.1 

- sala de aula 

- Refeitório 

 

Titulares de turma do 1º ano  
 

Alunos do 1º 

ano  

 

Alunos do 1º 

ano 

Material de 

desgaste a 

definir 

 

A financiar 

pelos 

encarregados 

de educação 

- Observação do 

empenho e 

participação dos 

alunos. 

- Registo 

fotográfico. 

- Grelha de 

avaliação do P.A.A.  

Festa de Natal 

- Festa de Natal com 

apresentação de canções, 

poemas,… 

- Lanche/ convívio. 

 

16 de dezembro 

 

-Melhorar o processo 

Ensino Aprendizagem 

e desempenho dos 

alunos. 

-Prevenir o abandono 

e absentismo. 

-Combater a exclusão 

escolar e social. 

- Compreender o 

espírito de fraternidade 

da quadra natalícia. 

- Possibilitar o convívio 

entre todos os 

elementos da 

comunidade educativa. 

E.B.1 - Salas 

de aula 

 

-Titulares de turma do 2º 
ano. 
 
- Auxiliares. 
 

Alunos do 2º 

ano. 

 

 

- Alunos do 2º 

ano. 

- Auxiliares. 

- Material de 

desgaste a 

definir. 

- Alimentos. 

Custo 

suportado 

pelos 

encarregados 

de educação 

- Observação do 

empenho e 

participação dos 

alunos. 

- Registo 

fotográfico. 

- Grelha de 

autoavaliação do 

P.A.A. do 1º P 
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Natal 

- Realização de 

decorações;  

- Elaboração conjunta de 

um presépio com 

materiais recicláveis no 

âmbito do Projeto de 

Educação Ambiental) 

- Festa convívio com 

apresentação de canções, 

teatros, quadras … Lanche 

convívio -       16 de dez 

- Melhorar o processo 

Ensino Aprendizagem 

e desempenho dos 

alunos  

- Prevenir o abandono 

e o absentismo   

- Combater a exclusão 

escolar e social 

- Compreender o 

espírito de fraternidade 

da quadra natalícia; 

- Possibilitar o 

convívio entre todos 

os elementos da 

comunidade 

educativa; 

E.B.1: 

-Refeitório 

- Sala de aula 

- Titulares de turma do 3º 

ano 

- Alunos 

 

Alunos do 3º 

ano  

 

Todas as turmas 

do 3ºano 

 

 Material de 

desgaste a 

definir e 

material 

reciclado  

 

Sem custos 

adicionais 

- Observação do 

empenho e 

participação dos 

alunos. 

- Registo 

fotográfico. 

- Grelha de 

autoavaliação do 

P.A.A. do 1º 

período 

Natal 

- Realização de 

decorações de Natal 

- Festa convívio com 

apresentação de canções, 

teatros, quadras … 

 - Lanche convívio 

16 de dezembro 

- Melhorar o processo 

ensino aprendizagem e 

desempenho dos 

alunos; 

- Prevenir o abandono 

e absentismo; 

 

- Compreender o 

espírito de fraternidade 

da quadra natalícia; 

- Possibilitar o convívio 

entre todos os 

elementos da 

comunidade educativa. 

E.B.1: 

- Refeitório  

- Salas de aula 

Titulares de turma 
 

Alunos do 4º 

ano 

Todas as turmas 

do 4º ano 

Material de 

desgaste a 

definir 

Custos 

financiados 

pelos 

encarregados 

de educação e 

Junta de 

Freguesia. 

- Observação do 

empenho e 

participação dos 

alunos. 

- Registo 

fotográfico. 

- Grelha de 

autoavaliação do 

P.A.A. do 1º P 

2º Período  

Dia de Reis 

- Construção de coroas, na 

sala de aula; Lanche 

convívio (bolo-rei); Canção  

6 de janeiro 

- Prevenir o abandono e o 

absentismo; 

-Melhorar o processo 

Ensino Aprendizagem e 

desempenho dos alunos;  

 - Combater a exclusão 

escolar e social 

Possibilitar o convívio 

entre os alunos do 1º 

ano. 

.EB.1: 

- sala de aula 

- pátio coberto 

do bloco norte 

 

- Titulares de turma do 1º 
ano 
- Alunos 1º ano 
- Auxiliare s  

Todas as 

turmas do 1º 

ano. 

 

- Alunos do 1º 

ano 

- Encarregados 

de educação 

- Cartolinas 

metalizadas 

- Colas 

- Tesouras 

 

Sem custos  

 

- Observação do 

empenho e 

participação dos 

alunos.- Registo 

fotográfico. 

- Grelha de 
avaliação do P.A.A. 
do 2º P 



25 

 

Dia de Reis 

- Cantar as Charolas ( no 

âmbito do Projeto Viver 

Olhão em articulação 

como pre escolar. 

- Lanche-convívio  

6 de janeiro 

- Melhorar o processo 

Ensino Aprendizagem 

e desempenho dos 

alunos  

-Prevenção do 

abandono, insucesso e 

indisciplina 

- Lembrar tradições. 

- Possibilitar o convívio 

entre os alunos do 

Agrupamento 

 

E.B.1: 

- Salas de aula 

- Pátio coberto 

do Bloco 

Norte 

 

 

-Titulares de turma do 4º 
ano 
 
- Alunos e Enc. de Educ. 

 

 

 

Alunos do 4º 

ano 

 

 

- Pré- escolar – 

1º Ciclo; 

- Sede do 

Agrupamento- 

Alunos do 4º 

ano  

- Todas turmas 

do 4º ano 

- Material de 

desgaste 

- Instrumentos 

musicais 

Sem custos 

adicionais 

- Registo 

fotográfico. 

- Grelha de 

autoavaliação do 

P.A.A. do 2º 

período 

Visita de Estudo à Zona 

Histórica e museu de 

Olhão 

Março 

 

 

- Melhorar o processo 

Ensino Aprendizagem 

e desempenho dos 

alunos 

- Prevenir o abandono 

e o absentismo   

- Combater a exclusão 

escolar e social 

- Reconhecer factos 

históricos e 

personagens do meio 

local 

 

- E.B.1 

- Locais 

históricos de 

Olhão 

- Titulares de turma do 3º 

ano 

- Alunos 

 

Alunos do 3º 

ano  

 

Todas as turmas 

do 3ºano 

 

----------------- Sem custos 

adicionais 

- Observação do 

empenho e 

participação dos 

alunos. 

- Registo 

fotográfico. 

- Grelha de 

autoavaliação do 

P.A.A. do 2ºP 

Carnaval 

- Participação no desfile 

organizado pela CMO 

24 de fevereiro 

 

- Melhorar o processo 

Ensino Aprendizagem 

e desempenho dos 

alunos. 

 -Prevenir o abandono 

e absentismo. 

-Combater a exclusão 

escolar e social. 

-Promover o 

envolvimento dos E.E.  

na vida escolar. 

- Saber divertir-se 

aplicando regras de 

convivência social. 

- Reconhecer o espírito 

folião desta quadra. 

 

Avenida da 

República  

 -Dinamizador: CMO 
 

-Colaboradores: titulares de 
turma do1º ciclo 
- Auxiliares. 

- Enc. de educação. 

Alunos do 1º 

ciclo 

 

1º Ciclo.  Fantasias de 

Carnaval 

 

Custo 

suportado 

pelos 

encarregados 

de educação 

- Observação do 

empenho e 

participação dos 

alunos. 

- Registo 

fotográfico. 

- Grelha de 

autoavaliação do 

P.A.A. do 2º 

período. 
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Visita de Estudo à 

esquadra da PSP de Olhão 

Fevereiro 

 

- Melhorar o processo 

Ensino Aprendizagem 

e desempenho dos 

alunos. 

-Prevenir o abandono 

e absentismo. 

-Combater a exclusão 

escolar e social. 

- Conhecer algumas 

instituições e serviços e 

suas funcionalidades. 

Esquadra da 

PSP 

Titulares de turma do 2º 
ano.  

 

Alunos do 2º 

ano  

 Alunos do 2º 

ano. 

 

  Sem custos - Observação do 

empenho e 

participação dos 

alunos. 

- Grelha de 

autoavaliação do 

P.A.A. do 2º 

período. 

Ensino Experimental das 

Ciências / Atelier 

Experimental 

- Elaboração de 

protocolo experimental; 

- Realização de 

experiências. 

- Melhorar o processo 

Ensino Aprendizagem 

e desempenho dos 

alunos  

- Prevenir o abandono 

e o absentismo   

- Combater a exclusão 

escolar e social 

 - Contactar com 

materiais de ciência 

experimental; 

- Desenvolver o espírito 

cientifico, 

- Formular hipóteses; 

- Demonstrar resultados; 

- Compreender 

fenómenos naturais e 

outros. 

E.B.1: 

- Salas de aula 

- Pátio coberto 

do Bloco Sul 

 

-Titulares de turma 
 
- Alunos  

 

Alunos do 4º 

ano  

 

Alunos do 4º 

ano e da 

educação pré 

escolar 

- Material de 

Ensino 

Experimental/ 

cientifico. 

- Materiais de 

desgaste 

   Sem custos - Observação do 

empenho e 

participação dos 

alunos. 

- Registo 

fotográfico. 

- Grelha de 

autoavaliação do 

P.A.A.  

5º Encontro de Teatro de 

Fantoches do Concelho de 

Olhão 

- Participação da turma 

4ºC 

- Melhorar o processo 

Ensino Aprendizagem 

e desempenho dos 

alunos  

- Combater a exclusão 

escolar e social 

- Promover o 

envolvimento dos Enc. 

de Educação na vida 

escolar 

 -Exprimir-se oralmente 

com clareza e fluência; 

- Representar de forma 

livre e espontânea uma 

história.  

- Construir fantoches com 

recurso a materiais 

diversos. 

- Saber divertir-se 

aplicando regras de 

convivência social. 

No Auditório 

Municipal 

Titulares das turmas 
envolvidas e Profª do Espaço 
Casulo 

Turmas 

participantes 

e 

Encarregados 

de educação. 

Turmas 

participantes e 

Encarregados de 

educação. 

- Material de 

desgaste; 

- Tecidos; Lãs; 

Material de 

retrosaria;  

- Rádio; 

Gravador; 

Computador. 

 Sem custos - Observação do 

empenho e 

participação dos 

alunos. 

- Registo 

fotográfico. 

- Grelha de 

autoavaliação do 

P.A.A. do 2º 

período. 
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Semana da Leitura 

 (Atividade e data a definir 

pelo Agrup.) 

Dia Mundial da Poesia 

- Visita de uma poetisa à 

escola 

21 de março 

- Melhorar o 

processo Ensino 

Aprendizagem e 

desempenho dos 

alunos 

- Promover o 

envolvimento dos 

Encarregados de 

Educação na vida 

escolar 

- Desenvolver o gosto 

pela leitura 

 

Biblioteca/Sala 

de aula 

- Titulares de turma do 1º 
ano  
 
-Poetisa 

Alunos do 1º 

ano 

 

- Alunos do 1º 

ano  

- Poetisa 

Livros, revistas, 

cartazes, 

panfletos… 

Sem custos 

associados 

- Observação do 

empenho e 

participação dos 

alunos. 

- Grelha de 

autoavaliação do 

P.A.A. do 2º 

período. 

Dia Mundial do Teatro 

- Assistir a uma peça de 

Teatro 

27 de março 

- Melhorar o 

processo Ensino 

Aprendizagem e 

desempenho dos 

alunos 

- Promover o 

envolvimento dos 

Encarregados de 

Educação na vida 

escolar 

 

Desenvolver o gosto 

pelo Teatro. 

Sala 

Polivalente 

- Titulares de turma do 1º 
ano  
 
-Alunos e professores da EB 
2,3.  

Alunos do 1º 

ano 

- 

Todas as turmas 

do 1º ano  

Polivalente da 

escola e 

adereços 

trazidos pelo 

grupo de teatro. 

Sem custos 

associados. 

- Observação do 

empenho e 

participação dos 

alunos. 

- Grelha de 

autoavaliação do 

P.A.A. do 2º P 

Jogos da Amizade  

(Jogos Tradicionais entre 

os alunos/ Enc. de ed.  e o 

professor)  + 

Lanche convívio 4ºC  

3 de Abril 

 

- Melhorar o processo 

ensino aprendizagem e 

desempenho dos 

alunos; 

- Prevenir o abandono 

e absentismo; 

- Compreender o 

espírito de fraternidade 

da quadra; 

- Possibilitar o convívio 

entre alunos, professor 

e encarregados de 

educação. 

E.B.1:  

- sala de aula e 

campo de jogos 

 

- Titular da turma 
 

- 4ºC 
 

Alunos do 4º 

ano turma C 

Turma 4º C Material de 

educação física 

Sem custos 

associados 

- Observação do 

empenho e 

participação dos 

alunos. - Registo 

fotográfico. 

- Grelha de 

autoavaliação do 

P.A.A. do 2º P 
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Páscoa 

-Atividades lúdico-

desportivas (os 4 anos) 

- Realização de 

decorações; - Festa 

convívio - Lanche convívio 

(3º ano) 

 

4 de abril 

- Prevenir o abandono 

e o absentismo 

- Melhorar o processo 

Ensino Aprendizagem 

e desempenho dos 

alunos 

- Combater a exclusão 

escolar e social 

-Participar em 

atividades de forma 

autónoma e criativa. 

- Convívio entre os 

alunos das turmas de 

segundo ano. 

- Conhecer o 

significado da Páscoa 

-Compreender o 

espírito da época 

Pascal 

E.B.1: 

- Salas de aula 

e espaço 

exterior 

- Titulares de turma do 1º 
ano, do 2º ano, do 3º ano e 
do 4º ano 
-Auxiliares 

- Pais/enc. de educação 

 

  

Alunos do 1º, 

2º, 3º e 4º 

ano 

Alunos  Material 

necessário à 

concretização 

das atividades  

- Bolas, arcos, 

cordas, pinos… 

 

Sem custos 

associados 

- Observação do 

empenho e 

participação dos 

alunos. - Registo 

fotográfico.  

- Grelha de 

avaliação do P.A.A. 

do 2º P 

3º Período 

Dia dos Jogos Tradicionais 

29 de abril 

 

 

 

- Melhorar o processo 

Ensino Aprendizagem 

e desempenho dos 

alunos. 

- Combater a exclusão 

escolar e social. 

- Convívio entre os 

alunos das turmas de 2º 

ano e do Pré-escolar. 

-Aplicar regras de 

convivência social. 

Recinto 

exterior 

 

-Docentes titulares de turma 
- grupo da Educação Pré-
Escolar e do 1.º CEB. 

Alunos da 

Educação 

Pré-Escolar e 

do 1.º CEB. 

- Atividade de 

articulação entre 

os alunos do 2º 

ano no âmbito 

do projeto: 

“Vizinho venha 

cá”. 

- Arcos, bolas, 

cordas, pinos 

- Outros que se 

considerem 

necessários 

Sem custos - Observação do 

empenho e 

participação dos 

alunos. 

Fichas/grelhas a 

preencher pelos 

alunos envolvidos; 

Grelha de 

autoavaliação do 

P.A.A. do 3º 

período. 

Dia Mundial da Família 

- Corta mato escolar com 

participação das famílias. 

15 de maio 

 

- Melhorar o 

processo Ensino 

Aprendizagem e 

desempenho dos 

alunos. 

- Promover o 

envolvimento dos E.E. 

na vida escolar. 

- Envolvimento dos 

Encarregados de 

Educação na escola. 

A definir Dinamizadores:  
Departamento de Educação 
Física do Agrupamento e 
Titulares de turma de  
2º e 3º ano 
 
 
 

-Comunidade 

Escolar 

- Enc. de 

educação ou 

familiares. 

Alunos do 2º , 

3ºano e 

Encarregados de 

Educação. 

 Sem custos 

 (entrega de um 

diploma) 

- Registo 

fotográfico. 

- Grelha de 

autoavaliação do 

P.A.A. do 3º 

período. 



29 

 

Visita de estudo à  

Quinta Pedagógica do 

Peral 

(São Brás de Alportel) 

 

Maio 

- Melhorar o processo 

Ensino Aprendizagem 

e desempenho dos 

alunos 

 - Combater a exclusão 

escolar e social 

 

- Melhoria dos 

resultados escolares  

-Prevenção do 

abandono, insucesso e 

indisciplina 

- Contacto com a 

natureza e os animais. 

- Convívio entre alunos 

das turmas de 1ºano 

Quinta 

Pedagógica do 

Peral 

- Titulares de turma do 1º 
ano  
-Auxiliares 

 

 

Alunos do 1º 

ano 

 

 

Alunos do 1º 

ano 

- Autocarro 

- Quinta 

Pedagógica 

A financiar 

pelos 

encarregados 

de educação 

- Observação do 

empenho e 

participação dos 

alunos. 

- Registo 

fotográfico. 

- Grelha de auto-

avaliação do P.A.A. 

do 3º período. 

Visita de estudo ao Zoo 

de Lagos 

 

26 de maio 

 

 

- Melhorar o processo 

Ensino Aprendizagem 

e desempenho dos 

alunos. 

 - Combater a exclusão 

escolar e social. 

- Contacto com a 

natureza e os animais. 

- Convívio entre os 

alunos das turmas de 2º 

ano. 

Zoo de Lagos - Titulares de turma do 2º 
ano. 
-Auxiliares. 

Alunos do 2º 

ano. 

Alunos do 2º 

ano. 

 Custos 

suportados 

pelos 

Encarregados 

de Educação. 

- Observação do 

empenho e 

participação dos 

alunos. 

- Grelha de 

autoavaliação do 

P.A.A. do 3º 

período 

Visita de estudo ao 

Zoomarine 

 

Final de maio 

- Melhorar o processo 

Ensino Aprendizagem 

e desempenho dos 

alunos 

-Prevenir o abandono 

e o absentismo   

- Combater a exclusão 

escolar e social 

 

 

- Contacto com a 

natureza e os animais. 

- Convívio entre os 

alunos das turmas de 3º 

ano. 

Zoomarine - Titulares de turma do 3º 
ano. 
-Auxiliares. 
 

Alunos do 3º 

ano  

 

 Alunos do 3º 

ano  

 

 Custo 

suportado 

pelos 

encarregados 

de educação 

- Observação do 

empenho e 

participação dos 

alunos. 

- Grelha de 

autoavaliação do 

P.A.A. do 3º 

período. 
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Semana da Criança e do 

Ambiente 

- Diálogos sobre os 

direitos e deveres das 

crianças. 

- Participação nas 

atividades dinamizadas 

pela CMO. 

Junho 

- Melhorar o processo 

Ensino Aprendizagem 

e desempenho dos 

alunos. 

 - Combater a exclusão 

escolar e social. 

- Prevenir o 

abandono e o 

absentismo. 

- Sensibilizar para a 

necessidade de 

preservar o ambiente. 

-Conhecer os direitos e 

deveres da criança. 

 -Reconhecer os perigos 

que as crianças 

enfrentam na 

sociedade atual. 

-E.B.1 

-Jardim 

Pescador 

Olhanense 

Dinamizadores: CMO 
 
Colaboradores: Titulares de 

Turma 
 

 

 

Alunos do 1º 

ano. 

 

- 1º Ciclo. 

-CMO. 

 

Material 

necessário à 

concretização 

das atividades. 

Sem custos - Observação do 

empenho e 

participação dos 

alunos. 

- Grelha de 

autoavaliação do 

P.A.A. do 3º 

período. 

 

Visita de Estudo 

“Porto” 

 

Junho 

- Melhorar o processo 

ensino aprendizagem e 

desempenho dos 

alunos; 

- Prevenir o abandono 

e absentismo; 

 

-Estabelecer contacto 

com diferentes 

profissões; 

- Aplicar regras de 

convivência social 

Porto 

- Titulares de turma  
-Profs. Apoio 
- Assistentes operacionais 
 

Todas as 

turmas do 4º 

ano 

- Alunos 4º ano 

- Professores 

- Encarregados 

de educação 

 

- Avião e  

autocarro  

Custos 

financiados 

pelos 

encarregados 

de educação. 

- Observação do 

empenho e 

participação dos 

alunos. 

- Registo 

fotográfico. 

- Grelha de 

autoavaliação do 

P.A.A. do 3º 

período. 

Jogos da Amizade  

(Jogos Tradicionais entre 

os alunos/enc, de 

educação e o professor) 

+ Lanche convívio 4ºC  

22 de junho 

 

- Melhorar o processo 

ensino aprendizagem e 

desempenho dos 

alunos; 

- Prevenir o abandono 

e absentismo; 

- Compreender o 

espírito de 

fraternidade; 

- Possibilitar o convívio 

entre alunos, professor  

e encarregados de 

educação. 

E.B.1 

- sala de aula e 

campo de jogos 

 

 

Titular da turma do 4ºC 
 

Alunos do 4º 

ano 

turma C 

Turma 4º C 
Material de 

educação física 

 

 

Sem custos 

adicionais 

 

 

- Observação do 

empenho e 

participação dos 

alunos. 

- Registo 

fotográfico. 

- Grelha de 

autoavaliação do 

P.A.A. do 3º 

período 
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Concurso de Soletração 

 

2.º e 3.º Período 

Melhorar o processo 

Ensino Aprendizagem 

e desempenho dos 

alunos 

 - Combater a exclusão 

escolar e social 

-Desenvolver a 

consciência fonológica 

E.B.1 - Salas 

de Aula 

Titulares de turma Titulares T Turmas do 1º 

ano 

Material de 

desgaste e latas 

A financiar 

pelos 

encarregados 

de educação 

- Observação do 

empenho e 

participação dos 

alunos;  Grelha de 

autoavaliação do 

P.A.A. 

Projeto de Educação 

Ambiental 

(ao longo do ano letivo). 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Melhorar o processo 

Ensino Aprendizagem 

e desempenho dos 

alunos. 

- Promover o 

envolvimento dos 

Encarregados de 

Educação na vida 

escolar. 

 

- Ao longo do ano 

letivo: 

 Recolha de materiais 
recicláveis (tampas, 
rolhas e pilhas). 

 Separação de papel e 
plástico nos 
ecopontos da sala de 
aula. 

- 1º Período: 

 Construção de um 
presépio com 
materiais 
recicláveis. 

 Decoração do 
exterior da escola 
com motivos 
natalícios 

-2.º Período: 

 Decoração do 
exterior da escola 
com motivos Páscoa 
(ovos) 

-3.º Período: 

 Decoração do 
exterior da escola 
com motivos 
alusivos aos Santos 
Populares. 

- Salas de aula 

-Recinto interior 

e exterior 

-Jardim 

Pescador 

Olhanense 

Dinamizadores: Titulares de 
turma 
 
Colaboradores: Comunidade 
escolar. 
Docentes de apoio, alunos e 
auxiliares de ação educativa. 

Alunos do 1.º 

CEB. 

Atividade de 

articulação entre 

os alunos do 1º 

ano no âmbito 

do projeto de 

educação 

ambiental". 

-Materiais 

recicláveis. 

-Material de 

desgaste. 

 

Sem custos 

associados 

- Observação do 

empenho e 

participação dos 

alunos. 

- Grelha de 

autoavaliação do 

P.A.A. do 1º, 2º e 3º 

períodos. 
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Tema aglutinador do 

Agrupamento “ Viver 

Olhão, a sua cultura e as 

suas gentes” 

 

1º ano: “A Ria Formosa” 

2º ano: “ As lendas da 

minha cidade” 

3º ano: “Acontecimentos 

históricos”; 

“Personalidades ilustres 

de Olhão”; “Património 

Arquitetónico”; “Lendas e 

Tradições” 

4º ano: “Património 

Arquitetónico” 

 

- Melhorar o processo 
Ensino Aprendizagem 
e desempenho dos 
alunos 
- Prevenir o abandono 
e o absentismo 
- Combater a exclusão 
escolar e social 
 

- Pesquisar e divulgar a 

história do povo, as 

personalidades, os 

bairros, as lendas, a 

fauna, conhecer o 

património… 

- Promover o 

intercâmbio nacional e 

internacional da cultura 

local de cada um dos 

parceiros. 

- Conhecer novas 

culturas, hábitos e 

costumes. 

- Promover a expressão 

oral. 

- Salas de aula 

- Ruas de 

Olhão : 

Caminho das 

Lendas 

- Professores do 1º ciclo 
- Alunos do 1º ciclo 
- Professora do Espaço 
Casulo 
- Professora da Turma Mais 
- Parceiros do E-Twinning 

- Alunos do 

1º ciclo 

- Parceiros 

do E-

Twinning 

- Alunos do 1º 

ciclo 

- Computadores 

- Internet 

- Câmara de 

filmar 

- Cartolinas 

- Todos os que 

se considerem 

necessários 

 Sem custos - No final do projeto 

- Observação do 

empenho e 

participação dos 

alunos. 

- Grelha de auto 

avaliação 

 

Biblioteca 

- Visionamento de filmes 

- Leitura/apresentação de 

histórias pelos docentes e 

encarregados de educação 

ou familiares (ao longo do 

ano letivo) 

 

 

- Melhorar o 

processo Ensino 

Aprendizagem e 

desempenho dos 

alunos. 

- Promover o 

envolvimento dos 

Encarregados de 

Educação na vida 

escolar. 

- Melhoria dos 

resultados escolares. 

-Envolver os 

Encarregados de 

Educação nas 

atividades escolares. 

Biblioteca Titulares de turma do 3º 
ano. 
 

Alunos do 3º 

ano. 

 

Alunos do 3º 

ano. 

 

Livros, revistas, 

cartazes, 

panfletos… 

Sem custos 

adicionais 

- Observação do 

empenho e 

participação dos 

alunos. 

- Grelha de 

autoavaliação do 

P.A.A. do 1º, 2º e 

3ºperíodos. 
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Projeto: “Leituras com a 

Família” 

 

Ao longo do ano Letivo 

 

- Melhoria dos 

resultados escolares 

-Prevenção do 

abandono, insucesso e 

indisciplina  

- Participar nas 

atividades de forma 

autónoma e criativa 

-Aplicar regras de 

convivência social;  

- Envolver os 

encarregados de 

educação no processo 

ensino/aprendizagem 

E.B.1: 

Salas de aula, 

Biblioteca 

escolar,  

espaço 

exterior 

-Titulares de turma 
- Profs.  

- Professora responsável 

pela coordenação da 

Biblioteca Escolar  

Alunos do 4º 

ano  

- Todos os 

alunos do 4º 

ano;  

Encarregados de 

Educação; 

- Comunidade 

Escolar 

 

Material 

necessário à 

concretização 

das atividades 

(Livros, quadro 

interativo, …) 

Sem custos 

adicionais 
- Observação do 

empenho e 

participação dos 

alunos. 

- Registo 

fotográfico. 

- Grelha de auto-

avaliação do P.A.A.  

Projeto de saúde Escolar - Prevenir o abandono 

e o absentismo   

- Combater a exclusão 

escolar e social 

 

-Sensibilizar para a  

importância do respeito 

pelo outro. 

-Contribuir para a 

melhoria dos 

relacionamentos 

afetivo-sexuais entre os 

jovens. 

- Contribuir para a 

tomada de decisões 

conscientes na área da 

educação para a 

saúde/educação sexual. 

E.B.1 
Dinamizadores: técnicos do 
Centro de saúde de Olhão 

 
Titulares de turma do 4º ano 

Alunos de 4º 

ano 

Todos os alunos 

de 4º ano 

Centro de saúde 

de Olhão 

“Projetos de 

Saúde Escolar” 

A definir pelo 

centro de saúde. 

Sem encargos 

 

- Observação do 

empenho e 

participação dos 

alunos. 

- Grelha de 

autoavaliação do 

P.A.A. 

Concurso “Batalha dos 

Livros” 

- Melhorar o processo 

ensino aprendizagem e 

desempenho dos 

alunos; 

- Prevenir o abandono 

e absentismo; 

  

Dinamizadores: professora  
Bibliotecária do  
Agrupamento. 
 

Colaboradores: titulares de 

turma de 3º e 4º ano. 

Alunos de 3º 

e 4º ano 

Alunos de 3º e 

4º ano  

Biblioteca do 

agrupamento/ 

profesora 

Bibliotecária. 

Livros a 

concurso 

“Batalha dos 

Livros” 

Sem custos - Observação do 

empenho e 

participação dos 

alunos. 

- Grelha de 

autoavaliação do 

P.A.A. 
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       A Coordenadora do Departamento: Ana Avó 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Festa de encerramento do 

ano letivo 

- Atividades lúdico-

desportivas. 

-Coreografia/canção 

- Lanche/ convívio. 

23 de Junho 

- Combater a exclusão 

escolar e social. 

-Prevenir o abandono 

e absentismo. 

 

 

 

- Participar nas 

atividades de forma 

autónoma e criativa. 

-Aplicar regras de 

convivência social. 

E.B.1 

 

 

Dinamizadores: 
 
Titulares de turma. 
 
Colaboradores: - Profs. 
Apoio educativo 
-Assistentes operacionais 
-Encarregados de educação 
-Junta de freguesia de Olhão 

Alunos do 1º 

ciclo 

 

Alunos do 1º 

ciclo 

 

Material 

necessário à 

concretização 

das atividades. 

Sem custos - Observação do 

empenho e 

participação dos 

alunos. 

- Grelha de 

autoavaliação do 

P.A.A. do 3º 

período. 
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PLANO ANUAL DE ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICA E CIÊNCIAS EXPERIMENTAIS 

Ano Letivo 2016/2017 

Atividades/ 

Calendarização 

 

Objetivos 

estratégicos do 

Projeto 

Educativo 

(indicar quais – 

ver legenda) 

 

Objetivos 

específicos da 

atividade 

Local 

 

Intervenientes 

 

 

 

 

Recursos 

Materiais 

Previsão de 

custos 

Avaliação 

(definição de momentos 

de avaliação e respetivos 

instrumentos)  

Dinamizadores  

e 

Colaboradores 

(identificar) 

Público- Alvo 

Articulação  

(entre anos, ciclos, 

grupos, 

departamentos, 

comunidade) 

1ºP 

Sessão de 

sensibilização 

“Os segredos 

dos alimentos” 

Dia Mundial da 

Alimentação 

17 a 21 de 

outubro de 2016 

Melhorar o 

processo Ensino 

Aprendizagem e 

Desempenho dos 

alunos 

 

- Sensibilizar os 

alunos para a 

importância de 

uma 

alimentação 

saudável. 

- Compreender 

os benefícios 

dos alimentos 

para a saúde 

humana. 

EB2,3 Grupo de CN 

2º ciclo 
Alunos do 6º 

ano 

Programa EPS 

Programa Eco-

Escolas 

Nutricionista 

 

Computador 

Projetor 

Quadro 

Sem custos 

adicionais 

Balanço da atividade e 

Grau de satisfação dos 

alunos e comunidade 

escolar (Inst. de recolha 

3B – final do 1º período) 

Visita de estudo 

“Aprender a 

olhar o céu …” 

- Planetário de 

Melhorar o 

processo 

Ensino 

Aprendizagem 

e Desempenho 

-Desenvolver 

o gosto pelo 

estudo do 

universo; 

- Recolher 

Planetário 

Calouste 

Gulbenkian 

– Lisboa 

Grupo de FQ  

 

 

Alunos do 7º 

ano 

Grupo de FQ e CN 

(3º ciclo)  

 

Transporte Sem custos 

adicionais 

Balanço da atividade e 

Grau de satisfação dos 

alunos (Inst. de recolha 

3B – final do 1º período) 
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Lisboa 

(Sessão Acampar 

com as estrelas e 

Exposição 

Partículas) 

18 de novembro 

de 2016 

dos alunos 

Prevenir o 

abandono e o 

absentismo 

informações 

complementar

es sobre o 

tema “Terra no 

espaço” 

- Compreender 

a nossa 

localização no 

Universo 

 

 

 

  

Dia Nacional da 

Cultura 

Científica. 

Cientista vem à 

escola 

“No Reino do 

Cavalo Marinho 

na Ria Formosa” 

21 de novembro 

Melhorar o 

processo Ensino 

Aprendizagem e 

Desempenho dos 

alunos 

 

 

 

- Sensibilizar os 

alunos para a 

participação 

em projectos 

científicos. 

- Salientar a 

importância do 

espírito crítico, 

rigor e espírito 

de partilha. 

EB2,3 

Sala 17 

Grupo de CN 
 

Alunos do 7º Grupo de CN e 

Univ. Algarve 

Computador 

Projetor 

Sem custos 

adicionais 

Balanço da atividade e 

Grau de satisfação dos 

alunos e comunidade 

escolar (Inst. de recolha 

3B ) 

“Floresta 

Autóctone – 

património a 

preservar” 

 

23 Novembro 

Melhorar o 

processo Ensino 

Aprendizagem e 

Desempenho dos 

alunos 

- Sensibilizar os 

alunos para os 

problemas 

desflorestação 

-Consciencializar 
dos alunos para 
importância das 
florestas 
autóctone 

- Criação de 
canteiro de 
autóctones. 

EB2,3 

Sala 17 

 

Espaço 

exterior 

(escola)  

CN/CN 
2º e 3º ciclos 

5º e 8º anos Junta de freguesia 

local. 

Alunos 2º e 3º 

ciclos 

Computador 

Projetor 

Plantas 

autóctones, 

substrato para 

plantas. 

 

Sem custos 

adicionais 

Balanço da atividade e 

Grau de satisfação dos 

alunos (Inst. de recolha 

3B) 
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“Terra por fora e 

por dentro – 

Minas do 

Lousal” 

(visita integrada 

na ida a Lisboa – 

Planetário) 

1º período 

Melhorar o 

processo Ensino 

Aprendizagem e 

Desempenho dos 

alunos 

 

 

- Possibilitar 

aos alunos o 

conhecimento  

dos recursos 

geológicos. 

 

- Valorizar o 

património 

geológico e 

natural. 

Lousal Grupos de CN 
e de CFQ 

Alunos do 7º 

ano 

Grupos de FQ, 

Geo, CN 
Transporte 

Sem custos 

adicionais 

Balanço da atividade e 

Grau de satisfação dos 

alunos (Inst. de recolha 

3B) 

2ºP 

Exposição 

“O Fascínio das 

Árvores” 

 

Dia Mundial da 

Floresta 

 

21 a 24 de março 

2017 

Melhorar o 

processo Ensino 

Aprendizagem e 

Desempenho dos 

alunos 

Promover o 

envolvimento 

dos 

Encarregados de 

Educação na vida 

escolar  

- Sensibilizar os 

alunos para os 

problemas 

ambientais do 

planeta; 

-

Consciencializa

r os alunos da 

importância da 

floresta. 

 

EB 2,3 Grupo de CN 

2º ciclo 
5º anos Articulação entre 

grupos do mesmo 

ano escolar  

Programa Eco-

Escolas 

Biblioteca Escolar 

- Cartaz de 

divulgação da 

exposição; 

- Papel de 

jornal; 

- Cartolinas; 

- Cola; 

-Materiais 

reutilizáveis 

- Livros 

temáticos; 

-tesouras; 

- Máquina 

fotográfica 

digital; 

 Sem custos 

adicionais 

Balanço da atividade  

(Inst. de recolha 3B – final 

do 2º período) 

Registo fotográfico da 

atividade. 
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Atividade 

interciclos e 

interdisciplinar 

Viagem pelas 

Ciências e pelas 

Tecnologias 

 

27 a 31 de março 

de 2017 

 

 

Melhorar o 

processo Ensino 

Aprendizagem e 

Desempenho dos 

alunos 

 

 

Consciencializar 

os alunos 

do papel das 

ciências no seu 

quotidiano;- 

Estabelecer a 

ligação entre os 

saberes teóricos 

adquiridos, no 

âmbito das 

disciplinas de FQ, 

CN, Mat. e TIC e 

a sua aplicação 

prática; - Criar 

momentos de 

articulação entre 

disciplinas e 

ciclos de ensino 

EB 2,3 Departamento 
de Matemática 
e Ciências 
Experimentais 

 
 
Alunos da 
EB2,3 

3º ano FQ 

3º,4º CN/CN 

3º e 4º Mat 

3º e 4º Tic 

Alunos do 1º, 

2º e do 3º 

ciclos 

 

Grupos: 

Mat .2º e 3º 

 CN 2º e CN 3º 

 FQ 

TIC 

1º ciclo 

 (3º e 4º anos) 

Mat: papel, 

impressões, 

cartolinas 

FQ: farinha 

maisena, 

balões, vinagre, 

plasticina, 

cartolinas, cola, 

ovos, 

detergente 

limpa vidros, 

corantes 

alimentares, 

álcool, água 

oxigenada 

concentrada. 

Sem custos 

adicionais  

 

Balanço da atividade e 

Grau de satisfação dos 

alunos (Inst. de recolha 

3B – final do 2º período) 

Visita de estudo 

Roteiro 

científico ao 

Pavilhão do 

Conhecimento 

 

Março de 2017 

Melhorar o 

processo Ensino 

Aprendizagem e 

Desempenho dos 

alunos 

 

Prevenir o 

abandono e o 

absentismo 

- Desenvolver o 

gosto pela 

ciência; 

-Promover e 

estimular o 

espírito crítico; 

- Compreender 

fénomenos 

físicos, químicos 

e biológicos; 

- Compreender a 

aplicação da 

matemática no 

nosso dia-a-dia. 

Pavilhão do 

Conhecimen

to – Lisboa 

 

 

 

 

 

 

 

Grupo de FQ 

 

 

 

 

 

Alunos do 8º 

ano 

Grupo de Mat., FQ 

e CN (3º ciclo) 

 

 

 

 

Transporte Sem custos 

adicionais 

Balanço da atividade e 

Grau de satisfação dos 

alunos (Inst. de recolha 

3B – final do 2º período) 
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Dia Mundial da 

Floresta/ Água e 

da Poesia 

 

Março 

- Melhorar o 

processo Ensino 

Aprendizagem e 

Desempenho dos 

alunos 

- Promover o 

envolvimento 

dos 

Encarregados de 

Educação na vida 

escolar  

- Sensibilizar os 

alunos para os 

problemas 

desflorestação 

- 

Consciencializa

r os alunos da 

importância 

das florestas 

para a 

disponibilidade 

da água. 

EB 2,3 Grupo de CN  
Grupo CFQ 
Bibl. Escolar 

Comunidade 

escolar 

Grupos de CN e FQ 

2º e 3º ciclo 

Programa Eco-

Escolas 

Biblioteca Escolar - 
Sem custos 

adicionais 

Balanço da atividade  

(Inst. de recolha 3B – final 

do 2º período) 

Água Jovem 

2017 

- Concurso Água 

Jovem 2017 

- VII Fórum Água 

Jovem 

2º Período 

Melhorar o 

processo Ensino 

Aprendizagem e 

Desempenho dos 

alunos 

Prevenir o 

abandono e o 

absentismo 

- Sensibilizar os 

alunos para o 

conhecimento 

e a preservação 

do património 

água. 

- Conhecer 

atividades, 

projetos e 

iniciativas de 

preservação da 

água e meio 

ambiente. 

EB 2,3 

Sapal de 

Alcantarilha 

 

Professores: 

FQ 

 CN 3º; 

CN 2º; 

 

2º e 3º ciclos Agência 

Portuguesa do 

Ambiente I.P. – 

Administração da 

Região 

Hidrográfica do 

Algarve (APA - ARH 

do Algarve) 

Materiais para 

elaboração de 

trabalhos 

Transporte da 

responsabilida

de da APA 

 

 

 

Balanço da atividade e 

Grau de satisfação dos 

alunos (Inst. de recolha 

3B – final do 2º período) 
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Visita de estudo 

Museu de Arte, 

Arquitetura e 

Tecnologia 

 

Final do 

2ºperíodo 

Melhorar o 

processo Ensino 

Aprendizagem e 

Desempenho dos 

alunos 

Prevenir o 

abandono e o 

absentismo 

 

 

- Identificar as 

semelhanças 

existentes entre 

todas as centrais 

elétricas 40 - 

Conhecer os 

elementos 

principais que 

constituem uma 

central 40 - 

Compreender a 

importância da 

perda de energia 

-Valorizar a 

importância da 

dinâmica de uma 

sociedade. 

Museu de 

Arte, 

Arquitetura 

e 

Tecnologia 

– Lisboa 

 

 

 

Grupo de FQ  

 

 

 

 

 

 

 

 

Alunos do 9º 

ano 

Grupo de FQ e 

História (3ºciclo) 

 

 

Transporte Sem custos 

adicionais 

Balanço da atividade e 

Grau de satisfação dos 

alunos (Inst. de recolha 

3B – final do 2º período) 

Olimpíadas da 

Química 

 

Fase Escolar: 

março de 2017 

 

Fase Regional: 

Abril de 2017 

Melhorar o 

processo Ensino 

Aprendizagem e 

Desempenho dos 

alunos 

 

 

- Aplicar 

conhecimentos 

relativos à disc. 

de Química; 

- Despertar o 

interesse pela 

Química; 

- Desenvolver a 

literacia 

científica; 

- Proporcionar a 

aproximação 

entre a escola e 

a Universidade;  

- Promover o 

intercâmbio de 

experiências e 

conhecimentos 

Escola 

UALg 

Grupo de FQ Alunos do 8º 

ano e 9º ano 

Prof. de FQ 

Universidade do 

Algarve 

Transporte do 

município ou 

de EE 

Sem custos 

adicionais 

Balanço da atividade e 

Grau de satisfação dos 

alunos (Inst. de recolha 

3B – final do 3º período) 
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“Roteiro do 

Alqueva: 

património 

histórico, 

natural e 

sustentabilidade

” 

- Barragem do 

Alqueva 

 

- Pavilhão 

Temático - A 

Bolota 

- Vila de Portel 

 

2º período 

Melhorar o 

processo Ensino 

Aprendizagem e 

Desempenho dos 

alunos 

 

 

- Possibilitar aos 

alunos o 

conhecimento 

das 

potencialidades 

da barragem do 

Alqueva  

- Reconhecer o 

impacto da 

barragem  no 

desenvolvimento 

local 

- Sensibilizar os 

alunos para a 

importância da 

produção de 

energias 

renováveis. 

- Valorizar o 

património 

histórico e 

natural. 

Alqueva e 

região 

envolvente 

Grupos de 
FQ, Geo, CN 

Alunos do 8º 

ano 

Grupos de FQ, 

Geo, CN 
Transporte 

Sem custos 

adicionais 

Balanço da atividade e 

Grau de satisfação dos 

alunos (Inst. de recolha 

3B) 

Feira dos 

Minerais 

 

 

2º período 

- Melhorar o 

processo Ensino 

Aprendizagem e 

Desempenho dos 

alunos 

 

- Contacto 

com recursos 

geológicos do 

nosso planeta 

- Contacto com 
as temáticas 

relativas à 
génese dos 
minerais. 

EB2,3 

Átrio dos 

alunos 

 

Grupo de CN 
2º e 3º ciclo 

Comunidade 

escolar 

 Mesas para 

exposição 

Sem custos 

adicionais 

Balanço da atividade e 

Grau de satisfação dos 

alunos (Inst. de recolha 

3B – final do 2º período) 
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 “Campeonato 

de escola 

Supertmatik - 

Cálculo mental” 

2º e 3º ciclo 

Última semana 

do 2º período e 

do 3º período 

- Melhorar o 

processo Ensino 

Aprendizagem e 

desempenho dos 

alunos 

 

- Envolver os 

alunos em 

atividades 

lúdicas que 

desenvolvam o 

cálculo mental  

1ª 

Eliminatória 

Final do 2º 

período 

2ª 

Eliminatória 

Final do 3º 

período 

Prof. Nuno 

Rodrigues 

 

Colaboração: 

profs de mat. 

do 2º/3º 

ciclos 

Alunos 

inscritos 

Alunos do 2º e 3º 

ciclos 

Profs de 

matemática 2º - 3º 

ciclos 

Aquisição de 4 

baralhos de 

cartas  

 

Prémios para 

os três 1ºs 

classificados 

 

Sem custos 

adicionais 

Balanço da atividade e 

Grau de satisfação dos 

alunos (Inst. de recolha 

3B – final dos períodos) 

 

 

Voluntariado 

Ambiental para 

a Água 

- Recolha de 

amostras de 

ervas marinhas 

na Praia dos 

Cavacos 

- Análise de 

parâmetros 

físico-químicos 

das amostras 

 

Abril 

Melhorar o 

processo Ensino 

Aprendizagem e 

Desempenho dos 

alunos 

Prevenir o 

abandono e o 

absentismo 

 

- Promover 

ações de 

voluntariado. 

- Fomentar 

parcerias entre 

instituições 

regionais (UAlg 

e ARH Algarve). 

- Monitorizar a 

qualidade da 

água costeira. 

- Sensibilizar os 

alunos para a 

necessidade de 

preservar a 

água. 

Praia dos 

Cavacos 

Professores 
de FQ 

7ºA e 7ºE 

8º Ano 

Prof. de FQ,  

ARH Algarve 

CM Olhão 

Eco-Escolas 

 

Transporte do 

município 

Materiais de 

recolha de 

amostras 

Fotocópias a 

cores 

Máquina 

Fotográfica 

Livros de 

identificação 

de espécies 

Aparelho 

medidor de 

temperatura e 

pH 

Sem custos 

adicionais  

Balanço da atividade e 

Grau de satisfação dos 

alunos (Inst. de recolha 

3B – final do 3º período) 

Registo fotográfico 
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3ºP 

“Preservar o 

Ambiente/ 

sustentabilidade 

na Terra” 

 

21 Abril 

Melhorar o 

processo Ensino 

Aprendizagem e 

Desempenho dos 

alunos 

 

- Sensibilizar os 

alunos para a 

participação 

em projectos 

científicos. 

- Salientar a 

importância do 

espírito crítico, 

rigor e espírito 

de partilha. 

EB2,3 

Sala 17 

Grupo de CN 

 
 A MOTHER EARTH – 

associação para a 

preservação do 

ambiente 

Computador 

Projetor 

Sem custos 

adicionais 

Balanço da atividade e 

Grau de satisfação dos 

alunos e comunidade 

escolar (Inst. de recolha 

3B ) 

Atividade 

 

Sol: um recurso 

em Olhão 

 

- Workshop – 

construção de 

fornos solares 

 

Abril 

 

- Cozinhar com o 

Sol 

 

1 de junho 

Melhorar o 

processo 

Ensino 

Aprendizagem 

e Desempenho 

dos alunos 

 

Prevenir o 

abandono e o 

absentismo 

 

Promover o 

envolvimento 

dos 

encarregados de 

educação na vida 

escolar 

- Reconhecer a 

importância da 

utilização das 

fontes de 

energia 

renováveis 

 

- Compreender 

as várias 

aplicações da 

luz 

 

- Adotar 

comportament

os sustentáveis 

 

Escola EB 

2,3 

Professores 
de FQ e 
alunos 

7º e 8º Comunidade 

escolar 

K-line, vidros e 

papel de 

alumínio 

Sem custos 

adicionais 

Balanço da atividade e 

Grau de satisfação dos 

alunos (Inst. de recolha 

3B – final do 3º período) 
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Atividade 

Sal: o ouro 

branco de Olhão 

 

- Exposição 

fotográfica 

- Visita às salinas 

 

3ºperíodo 

Melhorar o 

processo 

Ensino 

Aprendizagem 

e Desempenho 

dos alunos 

Prevenir o 

abandono e o 

absentismo 

- Despertar o 

interesse pela 

Química; 

-Conhecer os 

processos 

físicos de 

separação; 

-Conhecer a 

indústria do sal 

produzido em 

Olhão. 

EB 2,3 

Salinas de 

Olhão 

Grupo de FQ Alunos dos 

7ºe 8ºanos 

FQ e CN (3ºciclo) Máquina 

fotográfica 

Papel 

fotográfico 

Sem custos 

adicionais 

Balanço da atividade e 

Grau de satisfação dos 

alunos (Inst. de recolha 

3B – final do 3º período) 

Produção de 

“Cartazes 

Publicitários” 

sobre a cidade 

de Olhão 

 

(3º Período) 

Prevenir o 

abandono e o 

absentismo 

Combater a 

exclusão escolar 

e social 

Promover o 

envolvimento 

dos 

Encarregados de 

Educação na vida 

escolar 

- Dar a 

conhecer e 

promover a 

cidade e a 

escola através 

das redes 

sociais. 

- Envolver os 

alunos na 

concretização 

de um projeto 

multimédia. 

 Daniel Carmo Turmas PCA 

7º e 8º Anos 

Disciplinas de TIC e 

Português 

Computador 

e 

Smartphone 

Sem custos 

adicionais 

A avaliação será feita 

através da concretização 

dos cartazes e do grau de 

satisfação dos alunos. 

Criação de 

Páginas Web 

sobre a cidade 

de Olhão 

 

Melhorar o 

processo Ensino 

Aprendizagem e 

desempenho dos 

alunos 

Prevenir o 

- Agrupar todos 

os materiais 

produzidos 

anteriormente 

sobre a cidade 

de Olhão num 

 Daniel Carmo Turmas PCA 

7º e 8º Anos 

Disciplinas de TIC e 

Português 

Computador 

 

Sem custos 

adicionais 

A avaliação será feita 

através da concretização 

dos websites e do grau de 

satisfação dos alunos. 
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(3º Período) abandono e o 

absentismo 

Combater a 

exclusão escolar e 

social 

produto final. 

- Envolver os 

alunos na 

concretização 

de um projeto 

multimédia. 

Atividades de 

articulação com 

o 1º ciclo 

Apresentação 

pelos alunos do 

2º ciclo de um 

tema de 

matemática nos 

domínios: 

Números e 

operações e 

Geometria e 

medida, aos 

alunos do 1º 

ciclo  

(uma atividade 

por período) 

 

- Melhorar o 

processo Ensino 

Aprendizagem e 

desempenho dos 

alunos 

 

- Promover 

atitudes 

favoráveis à 

aprendizagem; 

- Desenvolver a 

comunicação 

matemática e o 

raciocínio 

Sala de aula 

no 1º ciclo 

Professores 

de 

Matemática 

 2º ciclo 

Alunos do 2º 

ciclo 

Alunos do 1º 

ciclo - 4º ano 

Professores e 

alunos do 1º e 2º 

ciclos na área da 

matemática 

Papel para 

impressão de 

materiais 

Cartolinas 

 

 

 

Sem custos 

adicionais 

Balanço da atividade e 

Grau de satisfação dos 

alunos (Inst. de recolha 

3B – final dos períodos) 

Desempenho dos alunos 
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XXXV 

Olimpíadas P. da 

Matemática 

1ª Eliminatória 

9-novembro 

15:30-17:30 h 

2ª Eliminatória 

11-janeiro 

Final Nacional 

5 a 8 abril 

E Sec. Emídio 

Navarro -Viseu 

- Melhorar o 

processo Ensino 

Aprendizagem e 

desempenho dos 

alunos 

 

- Envolver os 

alunos em 

atividades que 

promovam o 

raciocínio, a 

resolução de 

problemas, a 

comunicação 

matemática e a  

sociabilidade 

1ª 

Eliminatória 

Escola Sede 

 

2ª 

Eliminatória 

Distrital 

 

Final 

Nacional 

Viseu 

Prof. Inês 

Dourado 

Colaboração: 

profs de mat. 

do 2º/3º 

ciclos com 

alunos 

envolvidos na 

atividade 

Sociedade 

Portuguesa 

de 

Matemática 

(SPM) 

Juniores 6º e 

7º anos 

Categoria A 

8º e 9º anos 

Alunos 

inscritos 

Articulação 

Profs de 

matemática 

2º - 3º ciclos 

 

 

Papel 

Impressões das 

provas e de 

documentos 

solicitados 

Apoio na 

deslocação à 

fase Distrital 

Sem custos 

adicionais 

Balanço da atividade e 

Grau de satisfação dos 

alunos (Inst. de recolha 

3B – final dos períodos) 

Desempenho dos alunos 

“Olhão e a Ria 

Formosa – 

conhecer para 

valorizar” 

 

“Ria Formosa – 

Olhão e o Cerro” 

 

 

Melhorar o 

processo Ensino 

Aprendizagem e 

Desempenho dos 

alunos 

- Promover o 

envolvimento 

dos E.E.  na vida 

escolar 

- Combater a 

exclusão escolar 

e social 

- Conhecer o 

Cêrro da Cabeça 

e as suas 

formações 

geológicas. 

 

- Posicionar a 

formação da Ria 

na escala do 

tempo geológico. 

 

- Relacionar o 

nome Olhão com 

a história 

geológica. 

 Sandra Alves 7º ano 

5º ano 

CN 2º ciclo  Sem custos 

adicionais 

Balanço da atividade e 

Grau de satisfação dos 

alunos (Inst. de recolha 

3B) 
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“Ria Formosa e o 

Cavalo Marinho” 

 

Melhorar o 

processo Ensino 

Aprendizagem e 

Desempenho dos 

alunos 

- Promover o 

envolvimento 

dos 

Encarregados de 

Educação na vida 

escolar 

- Combater a 

exclusão escolar 

e social 

- Conhecer o 

ecossistema. 

- Relações 

bióticas e sua 

influência na 

sobrevivência 

da espécie. 

- Reconhecer 

causas de 

extinção da 

espécie. 

 Regina 
Conceição 

 

 

 

 

5º e 8º anos 

 

 

 

 

CN; EF; EV; FQ 

 Sem custos 

adicionais 

Balanço da atividade e 

Grau de satisfação dos 

alunos (Inst. de recolha 

3B ) 

“Gente do mar e 

seus hábitos 

alimentares/saú

de 

Melhorar o 

processo Ensino 

Aprendizagem e 

Desempenho dos 

alunos 

- Promover o 

envolvimento 

dos 

Encarregados de 

Educação na vida 

escolar 

- Combater a 

exclusão escolar 

e social  

- Reconhecer  

hábitos 

alimentares e 

atividades 

económicas. 

 

 Teresa Palaré 6º e 9º anos CN; LP; FQ; 

GEO; Frc 

 Sem custos 

adicionais 

Balanço da atividade e 

Grau de satisfação dos 

alunos (Inst. de recolha 

3B ) 
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Atividades no 

âmbito do tema 

“Viver Olhão sua 

cultura suas 

gentes” 

-“A indústria 

conserveira em 

Olhão” 

 

- Calçada de 

Olhão 

- Melhorar o 

processo Ensino 

Aprendizagem e 

desempenho dos 

alunos 

- Promover o 

envolvimento 

dos 

Encarregados de 

Educação na vida 

escolar 

- Envolver os 

alunos na 

realização de 

atividades de 

pesquisa  

- Proporcionar 

um olhar 

diferente sobre 

a sua cidade 

 Professores de 

matemática do 

2º ciclo 

Colaboradores: 

Pais; 

Responsáveis 

pela indústria;  

Conserveiras; 

Técnica 

controlo de 

qualidade 

CMO, JFO 

Comunidade 

educativa 

Disciplinas que 

adiram ao projeto 

Inglês; Português 

CN 

Papel  

Impressão de 

materiais 

Cartolinas 

Cola 

Expositores 

Papel cenário 

 

Sem custos 

adicionais 

Balanço da atividade e 

Grau de satisfação dos 

alunos (Inst. de recolha 

3B – final dos períodos) 

Desempenho dos alunos 

Grau de satisfação dos 

intervenientes 

 

A Matemática e 

a Navegação 

Marítima em 

séculos passados 

(Ida do Caíque 

Bom Sucesso ao 

Brasil) 

Palestra - 

dinamizada pelo 

Prof. Juan 

Rodriguez, 

(UALG)  

- Melhorar o 

processo Ensino 

Aprendizagem e 

desempenho dos 

alunos 

 

Aplicabilidade 

da matemática 

em contextos 

reais/históricos 

Auditório 

da EB 2,3 

Nuno 

Rodrigues e 

Vera Neves 

Colaboração:  

Prof. Juan 

Rodriguez 

UALG 

Comunidade 

educativa 

Disciplinas: 

Mat 2º e 3º ciclo 

HGP/ H 

 Sem custos 

adicionais 

Balanço da atividade e 

Grau de satisfação dos 

alunos (Inst. de recolha 

3B – final dos períodos) 
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A Pesca e a 

Navegação atual 

Visita de estudo 

à Empresa Peixe 

Azul 

Palestra 

Visita a uma 

traineira 

- Melhorar o 

processo Ensino 

Aprendizagem e 

desempenho dos 

alunos 

 

Estimular o 

gosto dos 

alunos pela 

matemática 

- Promover 

atitudes 

favoráveis à 

aprendizagem 

Sede da 

Empresa 

Peixe Azul 

 

Porto de 

pesca 

Nuno 

Rodrigues e 

Vera Neves 

 

 

Alunos do 6º 

e 9º anos 

Matemática 

CN 

Hist 

Papel 

Impressões 

Sem custos 

adicionais 

Balanço da atividade e 

Grau de satisfação dos 

alunos (Inst. de recolha 

3B – final dos períodos) 

 

Atividade de 

articulação 

1º e 3ºciclos 

Medição das 

alturas e da 

massa dos 

alunos visando a 

organização e 

representação 

dos dados  

Domínio OTD 

- Melhorar o 

processo Ensino 

Aprendizagem e 

desempenho dos 

alunos 

 

- Promover 

atitudes 

favoráveis à 

aprendizagem 

e à 

socialização; 

- Desenvolver a 

comunicação 

matemática e o 

raciocínio 

Sala de aula 

do 1º ciclo 

 

Salas EB 2,3 

Alunos do: 9º 

D e 9º E PCA 

Profª Vera 

Neves e Prof. 

Nuno 

Rodrigues 

Colaboração- 

Profs1º ciclo 

Alunos do 1º 

ciclo 

Estudo do meio 1º 

ciclo, profs 1º ciclo 

e de matemática 

3º ciclo  

Fita métrica 

Papel 

milimétrico 

Régua 

Balança 

Computador 

Sem custos 

adicionais 

Balanço da atividade e 

Grau de satisfação dos 

alunos (Inst. de recolha 

3B – final dos períodos) 

Desempenho dos alunos 

Grau de satisfação dos 

intervenientes 

“A MAGIA DA 

CIÊNCIA” 

Atividades 

experimentais 

 

Melhorar o 

processo Ensino 

Aprendizagem e 

desempenho dos 

alunos 

- Promover a 

articulação 

entre ciclos; 

- Desenvolver o 

gosto pela 

Ciência através 

de atividades 

EB 2,3 / 

EB1/JI/ 

Jardim da 

escola 

Professores 
de CN 
 

AEC`s - 4º 

anos; 

2º ciclo; 

Jardim de 

Infância 

Articulação entre 

grupos de vários 

anos escolares 

 

- Diversos 

material de        

Laboratório; 

- Máquina 

fotográfica 

digital, 

Sem custos 

adicionais  

Balanço da atividade e 

Grau de satisfação dos 

alunos (Inst. de recolha 

3B – final do 3º período) 
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Ao longo do ano 

letivo 

 

CN 2º ciclo 

experimentais 

-Aplicar 

conteúdos 

abordados nas 

áreas de 

Ciências  

Naturais e de 

Estudo do 

Meio. 

 

Concursos 

Fotográficos: 

 

“Viver Olhão” 

e 

“Viver a Escola” 

 

(todo o ano 

letivo) 

 

 

 

 

 

Prevenir o 

abandono e o 

absentismo 

Combater a 

exclusão escolar 

e social 

Promover o 

envolvimento 

dos 

Encarregados de 

Educação na vida 

escolar 

- Envolver toda 

a comunidade 

escolar num 

ambiente de 

partilha de arte 

através de uma 

rede social. 

- Dar a 

conhecer e 

promover a 

cidade e a 

escola através 

das redes 

sociais. 

Cidade de 

Olhão e 

arredores. 

Professores 

de 

Informática: 

Daniel 

Carmo; 

Vanda 

Estevens 

e 

Júri a definir 

Toda a 

comunidade 

escolar. 

Comunidade 

educativa 

Smartphone Sem custos 

adicionais 

A avaliação será feita 

através da adesão do 

público-alvo ao concurso. 
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Produção de 

documentário 

em formato 

vídeo sobre a 

cidade de Olhão. 

 

(todo o ano 

letivo) 

Prevenir o 

abandono e o 

absentismo 

Combater a 

exclusão escolar 

e social 

Promover o 

envolvimento 

dos 

Encarregados de 

Educação na vida 

escolar 

- Dar a 

conhecer e 

promover a 

cidade e a 

escola através 

das redes 

sociais. 

- Envolver os 

alunos na 

concretização 

de um projeto 

multimédia. 

 Daniel Carmo Turmas PCA 

7º e 8º Anos 

Todas as 

disciplinas da 

turma. 

Computador 

e 

Smartphone 

Sem custos 

adicionais 

A avaliação será feita 

através da concretização 

do documentário e grau 

de satisfação dos alunos. 

A Coordenadora do Departamento: Belquice Neto 
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PLANO ANUAL DE ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE LÍNGUAS 

Ano Letivo 2016/2017 

Atividades/ 

Calendarização 

 

Objetivos 

estratégicos do 

Projeto 

Educativo 

(indicar quais – 

ver legenda) 

Objetivos 

específicos da 

atividade 

Local 

 

Intervenientes 

 

 

 

 

Recursos 

Materiais 

Previsão de 

custos 

Avaliação 

(definição de momentos 

de avaliação e respetivos 

instrumentos)  

Dinamizadores  

e 

Colaboradores 

(identificar) 

Público- Alvo 

Articulação  

(entre anos, ciclos, 

grupos, 

departamentos, 

comunidade) 

1º PERÍODO 

Dia Europeu das 
Línguas 

 
Realização de 
cartazes 
 

26 de set 

Melhorar o 

processo Ensino 

Aprendizagem e 

desempenho dos 

alunos 

Desenvolver o 

gosto pela língua 

e cultura inglesa 

 

Recinto 

escolar 

Professores 

de inglês, 

francês e 

espanhol do 

3º ciclo 

Comunidad

e escolar 

Articulação entre 

anos e turmas 

Departamento de 

Línguas 

 

Imagens 

Cartolinas 

Tesoura 

Marcadores 

 

0 euros Serão utilizados materiais 

do ano anterior. O 

objetivo é sensibilizar a 

comunidade escolar para 

a diversidade de línguas. 

Comemoração 

do Dia da 

Hispanidade 

 

12 de out 

Melhorar o 

processo Ensino 

Aprendizagem e 

desempenho dos 

alunos. 

Desenvolver 

competências 

sociolinguística

s. 

Sala de 

aula 

Professor de 
espanhol  

Alunos de 

espanhol 

do 3º ciclo 

Articulação entre 

turmas 

Alunos do 3º ciclo 

Material de 

sala de aula 

0 euros No decurso da atividade: 

Divulgação e 

Recetividade. 

No final da atividade: 

Concretização dos 

objetivos. 
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Comemoração 

do Dia 

Internacional 

das Bibliotecas 

Escolares 

24 de Outubro 

“ Leitura do 

Momento / 

Olhão a ler” 

Paragem de 10 

minutos para a 

leitura de textos. 

Melhorar o 

processo de 

ensino 

aprendizagem e 

desempenho dos 

alunos. 

 

Fomentar o 

gosto pela 

leitura; 

Promover 

hábitos de 

leitura. 

 

 Sala de 

aula 

Dinamizadores

: biblioteca 
escolar, 
Grupo de 
português do 
1º,2º e 3º 
ciclo, pré-
escolar. 
 
Colaboradores

: todos os 
docentes. 

Comunidad

e escolar 

Comunidade escolar Fotocópias  Sem custos 

adicionais 

No decurso da atividade: 

Divulgação e 

Recetividade. 

 

No final da atividade: 

Concretização dos 

objetivos. 

 

Comemoração 

do Halloween: 

-Jogos e 

atividades 

alusivas ao tema. 

-Apresentação de 

canções e 

poemas na 

biblioteca 

-Concurso de 

máscaras alusivas 

ao tema; 

- Exposição 

1ºciclo. 

31 de outubro 

Melhorar o 

processo Ensino 

Aprendizagem e 

desempenho dos 

alunos 

 

Promover e dar a 

conhecer 

tradições de 

origem inglesa. 

Biblioteca 

escolar 

 

Átrio da 

escola e 

salas de 

aula 

Dinamizadores

: professores 
de inglês do 
1º,2º e 3º 
ciclo 
 
Colaboradores

: outros 
docentes e 
funcionários 

Comunidad

e escolar 

Articulação entre 

ciclos/anos/turmas 

Departamento de 

línguas  

 

Cartolinas, 

tesoura, 

marcadores, 

fotografias, 

postais, 

revistas, fichas, 

bolachas, 

farinha, doces, 

cola branca; 

sacos do lixo 

100lt, Lã preta, 

branca, 

laranja…  

 

Sem custos 

adicionais 

Envolvimento dos alunos 

e impacto da atividade na 

comunidade medido por 

inquérito 
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Visita de estudo 

A Rota das 

Lendas 

 

Ao longo do 1º 

período 

Combater a 

exclusão escolar 

e social. 

Desenvolver 

aspetos sociais e 

culturais. 

 

Ruas da 

cidade de 

Olhão 

Dinamizadores

: professores 
de português 
de 5º ano 

Colaboradore
s: diretores 
de turma e 
ou outro 
professor 

Alunos do 

5º ano 

Comunidade 

educativa 

- 0 euros No decurso da atividade: 

Divulgação e 

Recetividade. 

No final da atividade: 

Concretização dos 

objetivos. 

Festa do 

Cinema Francês 

 

1ª semana de 

novembro 

Melhorar o 

processo Ensino 

Aprendizagem e 

desempenho dos 

alunos 

 

Desenvolver 

competências 

sociolinguísticas 

Sala de 

aula  

Dinamizadores

: professores 
de francês 
 

Alunos de 

francês do 

3º ciclo 

Articulação entre 

turmas 

Alunos do 3º ciclo 

 Material da 

sala de aula 

  0 euros No decurso da atividade: 

Divulgação e 

Recetividade. 

No final da atividade: 

Concretização dos 

objetivos. 

Día de los 

Muertos 

 

1 de novembro 

 

 

Melhorar o 

processo Ensino 

Aprendizagem e 

desempenho dos 

alunos 

 

Desenvolver 

competências 

sociolinguísticas 

Apropriar-se de 

técnicas 

linguísticas 

comparativas. 

Sala de 

aula 

Professores 
de francês e 
de espanhol 

Alunos do 

3º ciclo de 

francês e de 

espanhol 

Articulação entre 

disciplinas e turmas 

do 3º ciclo 

Material de 

sala de aula 

0 euros No decurso da atividade: 

Divulgação, 

Recetividade. 

No final da atividade: 

Concretização dos 

objetivos. 
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Thanksgiving: 

Ementa 

Tradicional; 

Exposição da 

História do 

Thanksgiving 

(3ª Quinta Feira 

do mês) 

Melhorar o 

processo Ensino 

Aprendizagem e 

desempenho dos 

alunos 

 

Conhecer 

aspetos 

culturais de 

países de língua 

inglesa; 

 
Reconhecer 

celebrações e 

datas festivas 

Biblioteca  Departament
o de Línguas; 
todos os 
alunos do 3º 
ciclo 

Alunos e 

comunidad

e educativa 

Articulação entre 

turmas 

Departamento de 

Línguas 

Tintas: branca; 

vermelha, 

preta, laranja; 

Verde; 

castanha; Papel 

de cenário; 

Pincéis; Balões. 

Sem custos 

adicionais 

Envolvimento dos alunos 

e impacto da atividade na 

comunidade medido por 

inquérito. 

Visita de estudo 

ao teatro 

Os Piratas 

 

Dia 21 de 

novembro 

Combater a 

exclusão escolar 

e social. 

 

Incentivar o 

gosto pelo 

Teatro. 

Adquirir 

conhecimentos 

sobre a arte 

dramática. 

Auditório 

do IPJ em 

Faro. 

Dinamizadores

: professores 
de português 
do 6º ano 
Colaboradores

: diretores de 
turma e ou 
outro 
professor 

Alunos do 

6º ano  

Alunos do 6º ano e 

elenco teatral. 

Bilhetes de 

comboio e 

teatro 

Por conta dos 

alunos. 

No decurso da atividade: 

Divulgação e 

Recetividade. 

No final da atividade: 

Concretização dos 

objetivos. 

Dia Mundial do 

Voluntário 

 

5 de dezembro 

Combater a 

exclusão escolar 

e social 

Desenvolver 

competências 

socioculturais 

Desenvolver o 

sentido de 

igualdade, 

companheiris-

mo, partilha e 

solidariedade. 

Sala de aula Professores 
do 3º ciclo de 
Francês e 
espanhol 

Alunos do 

3º ciclo de 

francês 

espanhol 

Articulação entre 

disciplinas e turmas 

Comunidade 

educativa 

Ingredientes 

para crepes, 

utensílios de 

cozinha, sem 

custos para os 

alunos. 

Ingredientes 

para crepes, sem 

custos para os 

alunos. 

No decurso da atividade: 

Divulgação, 

Recetividade. 

No final da atividade: 

Concretização dos 

objetivos. 
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Comemoração 

do Natal 

Natal solidário 

-Recolha de bens 

alimentares e 

produtos de 

higiene; 

-Elaboração, -

Exposição e 

Concurso de 

cartões alusivos 

à quadra 

festiva; 

-Cânticos  e 

poemas 

- Convívio de 

Natal (12 de 

Dezembro) com 

prova de bolos 

das diferentes 

nacionalidades 

Combater a 

exclusão 

escolar e social; 

Promover o 

envolvimento 

dos 

Encarregados 

de Educação na 

vida escolar; 

Melhorar o 

processo Ensino 

Aprendizagem e 

desempenho dos 

alunos. 

Conhecer 

aspetos 

culturais de 

países de língua 

inglesa; 

 
Reconhecer 

celebrações e 

datas festivas.  

 

 

Concelho 

de Olhão 

Recinto 

escolar 

Departamen
to de 
Línguas; 
Todos os 
alunos de 2º 
e 3º ciclo;  
Toda a 
comunidade 
educativa 

Famílias 

carenciadas 

 

Comunidad

e educativa 

Departamento de 

Línguas 

 

Comunidade 

educativa 

Tintas brancas; 

vermelha, 

preta, laranja; 

Verde; 

castanha; 

- Papel de 

cenário; 

- Pincéis; 

- Cola; 

- Fitas de Natal; 

- Bolas de Natal 

 

Sem custos 

adicionais 

Envolvimento dos alunos 

e impacto da atividade na 

comunidade medido por 

inquérito. 

2º PERÍODO 

Concurso de 

soletração 

Ao longo do 2º 

período 

Melhorar o 

processo 

Ensino-

Aprendizagem 

e desempenho 

dos alunos 

Melhorara a 

ortografia 

 

Salas de 

aula 

Biblioteca  

Departamen
to de 
línguas: 
grupos 
disciplinares 
de 
Português 

3º e 4º 

anos, 2º e 

3º ciclo 

Articulação entre 

anos e ciclos (1º,2º e 

3º ciclo) 

- Sem custos 

adicionais 

No decurso da atividade: 

Divulgação, Recetividade. 

No final da atividade: 

Concretização dos 

objetivos. 
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Missivas de 

Solidariedade: 

Elaboração de 

cartas e/ou 

postais. 

Envio das 

missivas para 

instituições de 

solidariedade/ 

inserção social  

(1º e 2º período) 

Melhorar o 

processo Ensino-

Aprendizagem e 

desempenho dos 

alunos 

 

Aprofundar as 

relações 

interpessoais; 

Fomentar o 

gosto pela 

escrita; 

Desenvolver a 

criatividade. 

Concelho 

de Olhão 

Dinamizador: 

Professores 
do 3º Ciclo 
de 
português 
 

Colaboradores

:Alunos do 3º 

Ciclo de 

português 

Idosos  Articulação entre 

anos e com as 

disciplinas EMRC e 

Educação para a 

Cidadania 

Folhas de 

papel, 

envelopes e 

selos 

Sem custos 

adicionais 

Final da atividade 

Divulgação 

Concretização dos 

objetivos 

 

 

Idas ao teatro e 

/ou ao cinema 

 

(1º e 2º período) 

Melhorar o 

processo Ensino-

Aprendizagem e 

desempenho dos 

alunos 

 

Incentivar o 

gosto pelo teatro 

e pelo cinema; 

Aprofundar os 

conhecimentos 

sobre a arte 

dramática. 

Faro 

Olhão 

Lisboa 

Lagos 

 

Professores 
de português 
do 3º Ciclo 
 

Alunos do 

3º ciclo 

Articulação entre 

anos 

- Encargos a 

suportar pelos 

encarregados de 

educação 

No decurso da atividade 

Divulgação 

Recetividade 

Concretização dos 

objetivos 

«La Chandeleur» 

 

2 de fevereiro 

Melhorar o 

processo Ensino-

Aprendizagem e 

desempenho dos 

alunos 

 

Desenvolver 

competências 

socioculturais 

Aproximar e 

fomentar o bom 

relacionamento 

e qualidades 

artísticas entre 

os alunos 

Sala de 

aula 

Professores 
de francês do 
3º ciclo 

Alunos do 

3º ciclo 

Articulação entre  

anos - 3º ciclo 

Ingredientes 

para crepes, 

utensílios de 

cozinha, sem 

custos para os 

alunos 

Sem custos No decurso da atividade: 

Divulgação, 

Recetividade. 

No final da atividade: 

Concretização dos 

objetivos. 
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Visita de estudo 

ao teatro 

O Príncipe Nabo 

 

Dia 07 de 

fevereiro 

Combater a 

exclusão escolar 

e social 

 

 

Incentivar o 

gosto pelo 

Teatro. 

Adquirir 

conhecimentos 

sobre a arte 

dramática. 

Auditório 

do IPJ em 

Faro 

 

 

Professores 
do 5º ano 

Alunos do 

5º ano. 

 

 

Alunos do 5º ano e 

elenco teatral. 

 

 

 

- Por conta dos 

encarregados de 

educação. 

No decurso da atividade: 

Divulgação, 

Recetividade. 

No final da atividade: 

Concretização dos 

objetivos. 

Comemoração 

do dia de São 

Valentim 

- Realização de 

frases sobre o 

tema: “ O  amor 

também é…” 

-Troca de 

correspondência; 

- Produção e 

exposição de 

poemas; 

-“Blind Date” 

14 de fevereiro 

 

Combater a 

exclusão escolar 

e social 

Melhorar o 

processo Ensino 

Aprendizagem e 

desempenho dos 

alunos. 

 

 

Promover e dar a 

conhecer 

tradições de 

origem inglesa 

Promover a 

escrita. 

Biblioteca 

escolar 

 

Sala de 

convívio 

Departament
o de línguas 
- todas as 
disciplinas e 
todos os 
anos/turmas  

Todos os 

alunos 

desde o 1º 

ao 3º ciclo 

Articulação entre 

ciclos, anos e 

turmas. 

Papel e caneta 

Mail Box 

Cartolinas A4, 

folhas A4 e 

cores. 

 

Sem custos 

adicionais 

No decurso da atividade: 

Divulgação, 

Recetividade. 

 

No final da atividade: 

Concretização dos 

objetivos. 
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Dia Internacional 

da Mulher 

 

Dia 8 de março 

Melhorar o 

processo Ensino 

Aprendizagem e 

desempenho dos 

alunos 

Desenvolver 

competências 

sociolinguísticas 

Sala de 

aula 

Professores 
de francês e 
espanhol 

Alunos de 

francês e 

espanhol 

Articulação entre 

disciplinas e alunos 

do 3º ciclo 

Material de 

sala de aula  

Sem custos No decurso da atividade: 

Divulgação, 

Recetividade. 

No final da atividade: 

Concretização dos 

objetivos. 

Dia Internacional 

da Francofonia 

 

20 de março 

Melhorar o 

processo Ensino 

Aprendizagem e 

desempenho dos 

alunos 

Desenvolver 

competências 

sociolinguísticas 

Sala de 

aula 

Professores 

de francês 

Alunos de 

francês 

Articulação entre 

turmas e alunos do 

3º ciclo 

Material de 

sala de aula 

Sem custos No decurso da atividade: 

Divulgação, 

Recetividade. 

No final da atividade: 

Concretização dos 

objetivos. 

Comemoração 

do Dia Mundial 

da Poesia 

 

Leitura do 

Momento 

 

Dia 21 de março 

Melhorar o 

processo Ensino 

Aprendizagem e 

desempenho dos 

alunos 

Desenvolver 

competências 

sociolinguísticas 

Fomentar o 

gosto pela 

leitura; 

Promover 

hábitos de 

leitura. 

Sala de 

aula 

Dinamizador:  
Grupo de 
português do 
1º,2º e 3º 
ciclo, pré-
escolar. 
 
Colaboradores

: todos os 

docentes. 

Todos os 

alunos do 

agrupamen

to 

Comunidade escolar Fotocópias  Sem custos 

adicionais 

No decurso da atividade: 

Divulgação, 

Recetividade. 

 

No final da atividade: 

Concretização dos 

objetivos. 
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Semana da 

Leitura 

Hora do conto 

com professores 

e Encarregados 

de Educação 

de 27 a 31 de 

março 

Combater a 

exclusão escolar 

e social. 

Promover o 

envolvimento 

dos 

encarregados de 

educação na vida 

escolar.  

Promover 

hábitos de 

leitura. 

Incentivar o 

gosto pela   

leitura. 

 

Biblioteca Dinamizadores

: Professores 
do 2º ciclo 
 
Colaboradores

: Biblioteca e 

Encarrega- 
dos de 
Educação 

Comunidade 

Educativa. 

Comunidade 

Educativa. 

Livros do P.N.L. 

e outras obras. 

-- No decurso da atividade: 

Divulgação, 

Recetividade. 

No final da atividade: 

Concretização dos 

objetivos. 

 

Semana de 

Línguas: 

- Exposições; 

- Concursos; 

- Visionamento 

de filmes; 

- Almoço 

internacional. 

De 27 a 31 de 

março 

 

Melhorar o 

processo Ensino-

Aprendizagem e 

desempenho dos 

alunos 

Promover o 

envolvimento 

dos 

encarregados de 

educação na vida 

escolar.  

 

Desenvolver o 

espírito de 

cooperação e de 

partilha; 

Conhecer tradições 

e culturas; 

Fomentar o 

trabalho de 

equipa; 

Dar a conhecer à 

comunidade 

escolar o trabalho 

realizado ao longo 

do ano. 

Proporcionar aos 

alunos um conjunto 

de atividades 

educativas num 

contexto mais lúdico 

e menos formal. 

Escola: 

Átrio de 

entrada; 

salas de 

aula; 

biblioteca; 

refeitório; 

auditório; 

sala dos 

alunos e 

átrio dos 

alunos. 

Professores e  
alunos do  2º 
e 3º Ciclo 
 

Comunidade 

Educativa. 

Articulação entre 

ciclos e grupos do 

Departamento de 

Línguas 

Papel de 

cenário, 

cartolinas, 

canetas de 

feltro, lápis de 

cor, fita-cola, 

folhas de 

papel, cola , 

pioneses, 

fotocópias, 

placard,filmes,

alimentos 

tradicionais 

dos países de 

expressão 

portuguesa e 

das disciplinas 

de  línguas 

existentes na 

escola. 

Sem custos 

adicionais. 

 

 

No decurso da atividade 

Divulgação 

Recetividade 

Concretização dos 

objetivos 
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«Poisson d’avril» 

 

Dia 1 de abril 

Melhorar o 

processo Ensino 

Aprendizagem e 

desempenho dos 

alunos 

Desenvolver 

competências 

sociolinguísticas 

Sala de 

aula 

Professores 
de francês 

Alunos de 

francês 

Articulação entre 

turmas - 3º ciclo 

Material de 

sala de aula  

Sem custos No decurso da atividade: 

Divulgação, 

Recetividade. 

No final da atividade: 

Concretização dos 

objetivos. 

3º PERÍODO 

Comemoração 

do Dia Mundial 

do Livro e dos 

Direitos de Autor 

- leitura de 

textos 

Dia 23 de abril 

Melhorar o 

processo Ensino 

Aprendizagem e 

desempenho dos 

alunos 

Desenvolver 

competências 

sociolinguísticas 

Incentivar a 

leitura 

Sala de 

aula 

Depart. de 
línguas 

Alunos do 

2º e 3º ciclo 

Articulação entre 

ciclos – 2 e 3º ciclo 

Material de 

sala de aula  

Sem custos No decurso da atividade: 

Divulgação, 

Recetividade. 

No final da atividade: 

Concretização dos 

objetivos. 

Leitura do 

Momento 

Comemoração 

do dia do autor 

português 

 

Dia 28 de abril 

Melhorar o 

processo de 

ensino 

aprendizagem  e 

desempenho dos 

alunos. 

 

Fomentar o 

gosto pela 

leitura; 

Promover 

hábitos de 

leitura. 

Salas de 

aula. 

 

Dinamizador:  
Grupo de 
português do 
1º,2º e 3º 
ciclo, pré-
escolar. 
 
Colaboradores

: todos os 

docentes. 

Todos os 

alunos do 

agrupamen

to. 

Comunidade 

escolar. 

 

 

Fotocópias.  Sem custos 

adicionais 

No decurso da atividade: 

Divulgação, 

Recetividade, 

Concretização dos 

objetivos. 

No final da atividade: 

Concretização dos 

objetivos. 
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Dia da Europa 

 

9 de maio 

Melhorar o 

processo Ensino 

Aprendizagem e 

desempenho dos 

alunos 

Desenvolver 

competências 

sociolinguísticas 

Sala de 

aula 

Professores 
de francês e 
espanhol 

Alunos de 

francês e 

espanhol 

Articulação entre as 

disciplinas de 

francês e 

espanhol3º ciclo 

Material de 

sala de aula  

Sem custos No decurso da atividade: 

Divulgação, Recetividade. 

No final da atividade: 

Concretização dos 

objetivos. 

Maratona da 

leitura 

 

(data a definir 3º 

período) 

Melhorar o 

processo Ensino-

Aprendizagem e 

desempenho dos 

alunos 

 

Fomentar o 

gosto pela 

leitura; 

Promover 

hábitos de 

leitura; 

Desenvolver a 

cooperação, 

iniciativa, 

autonomia e 

dinamismo. 

Escola Professores 
de português 
do 3º Ciclo 
Alunos de 

português do 

3º Ciclo 

Comunidade

educativa 

Comunidade 

educativa 

Fotocópias Sem custos No decurso da atividade: 

Divulgação Recetividade 

Concretização dos 

objetivos. 

AO LONGO DO ANO  

LETIVO 

Concurso de 

escrita criativa 

(Data limite de 

entrega dos 

trabalhos:31 de 

março; divulgação 

dos resultados: 1 

de junho). 

 Melhorar o 

processo 

Ensino-

Aprendizagem 

e desempenho 

dos alunos 

Fomentar o 

gosto pela 

escrita; 

Desenvolver a 

criatividade. 

Biblioteca 

escolar 

Dep. de 

línguas: 

grupos 

disciplinares 

de Português 

3º e 4º 

anos, 2º e 

3º ciclo 

Articulação entre 

anos e ciclos (1º,2º e 

3º ciclo) 

- Sem custos No decurso da atividade: 

Divulgação, Recetividade. 

No final da atividade: 

Concretização dos 

objetivos. 
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Projeto 

Comenius 

 

Melhorar o 

processo Ensino 

Aprendizagem e 

desempenho dos 

alunos 

Realizar 

trabalhos de 

projeto 

utilizando as TIC 

Escola; 

Escolas de 

países 

envolvido

s no 

projeto. 

Dinamizadora: 

Lúcia Tardão  
 
Colaboradores

: docentes 
que 
pretendam 
participar 

Alunos de 

9ºano 

Articulação com 

outras escolas de 

outros países 

Departamento de 

Línguas 

 

Recursos 

necessários à 

preparação de 

descritos na 

planificação de 

cada tarefa. 

Sem custos 

adicionais 

Relatório Final do Projeto 

com avaliação de impacto 

nas práticas educativas 

Projeto 

Etwinning 

  

Melhorar o 

processo Ensino 

Aprendizagem e 

desempenho dos 

alunos 

Combater a 

exclusão escolar 

e social 

-Realizar Sessões 

de Skype; 

Videos; troca de 

emails 

-Promover a 

Escola; a cidade; 

país; tradições; 

história e cultura 

portuguesa. 

-Estimular 

relações com os 

países europeus 

intervenientes. 

Escola 

sede; 

Escolas de 

países 

envolvido

s no 

projeto. 

Dinamizadora: 

Manuela 
Teixeira 
 
Colaboradores

: outros 
docentes que 
pretendam 
participar. 

Alunos do 

3º ciclo 

Articulação com 

outras escolas de 

outros países  

Departamento de 

Línguas 

Recursos 

necessários à 

preparação de 

descritos na 

planificação de 

cada tarefa. 

Sem custos. Relatório Final do Projeto 

com avaliação de impacto 

nas práticas educativas. 

Projeto JCE 

(Juventude 

Cinema Escola) 

Melhorar o 

processo Ensino 

Aprendizagem e 

desempenho dos 

alunos 

Combater a 

exclusão escolar 

e social 

Promover o 

cinema 

Desenvolver 

aspetos culturais 

Salas de 

aula 

Auditório 

da 

Biblioteca 

Municipal 

de Faro 

Dinamizadora: 
Luísa Lopes 
 

Alunos do 

2º ciclo 

Articulação entre 

escolas 

Vídeos  0 euros Relatório Final do Projeto 

com avaliação de impacto 

nas práticas educativas. 
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Plano Nacional 

de Cinema 

Melhorar o 

processo Ensino 

Aprendizagem e 

desempenho dos 

alunos 

Combater a 

exclusão escolar 

e social 

Promover o 

cinema 

Desenvolver 

aspetos culturais 

Sala de 

aula e 

Auditório 

Municipal 

de Olhão 

Dinamizadora: 
Luísa Lopes 
 

Alunos do 

2º ciclo 

Articulação entre 

escolas 

Filmes  Encargos a 

serem 

suportados pelos 

encarregados de 

educação 

Relatório Final do Projeto 

com avaliação de impacto 

nas práticas educativas. 

 A Coordenadora do Departamento: Guida Sousa 
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PLANO ANUAL DE ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS SOCIAIS E HUMANAS 

Ano Letivo 2016/2017 

Atividades/ 

Calendarização 

 

Objetivos 

estratégicos do 

Projeto 

Educativo 

(indicar quais – 

ver legenda) 

 

Objetivos 

específicos da 

atividade 

Local 

 

Intervenientes 

 

 

 

 

Recursos 

Materiais 

Previsão de 

custos 

Avaliação 

(definição de momentos 

de avaliação e respetivos 

instrumentos)  

Dinamizadores  

e 

Colaboradores 

(identificar) 

Público- Alvo 

Articulação  

(entre anos, ciclos, 

grupos, 

departamentos, 

comunidade) 

1º Período 

- Exposição de 

trabalhos sobre 

o racismo e 

direitos 

humanos 

- Exposição de 

natal (postais, 

presépios e  

objetos usando 

reutilização de 

materiais, com 

frases alusivas 

ao Natal. 

- Recolha e 

divulgação de 

Melhorar o 

processo Ensino/ 

Aprendizagem e  

Desempenho dos 

alunos 

 

- Consolidar 

conhecimentos 

adquiridos em 

sala de aula 

- Sensibilizar os 

alunos para a 

quadra natalícia 

- Sensibilizar os 

alunos para a 

preservação do 

património 

cultural e natural 

 

 

Biblioteca 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Geografia 

 

Professora 

Lourdes 

Palma 

Professores 

de geografia 

e professor 

de EMRC 

 

2º e 3º 

ciclos 

 

1º/2º e 3º 

ciclos 

 

Cidadania e Mundo 

Atual e matemática 

(tratamento de 

dados estatísticos) 

 

Articulação entre 

ciclos 

 

- Cartolinas 

- Fotocópias 

- Cores 

-Fotocópias 

-Cartão 

-Cartolinas  

-Cores 

-Materiais para 

serem 

reutilizados 

 

Sem custos 

adicionais 

Autoavaliação 
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receitas típicas 

de Olhão 

alusivas ao 

Natal. 

- Elaboração do 

presépio 

tradicional 

algarvio 

1º Período 

 

 

Local a 

definir 

Trabalho de 

pesquisa sobre o 

período pré-

histórico na 

Península Ibérica 

- exposição de 

trabalhos sobre 

“As 

comunidades 

recoletoras”  

Apresentação no 

1º Período 

Melhorar o 

processo do 

ensino/aprendiza

gem e 

desempenho dos 

alunos. 

Sensibilizar os 

alunos para a 

preservação do 

património 

nacional/cultural

. 

 

Biblioteca 

da Escola 

HGP 
Professores e 
alunos do 5º 
ano de 
escolaridade. 

Alunos da 

nossa 

comunidad

e Educativa. 

O Grupo de HGP Cartolinas, 

cola, tesouras, 

papel frisado, 

papel veludo e 

papel de lustro. 

Pontas de 

feltro e lápis de 

cor. 

Sem custos Observação centrada na 

capacidade de aquisição 

de técnicas simples de 

investigação; na 

participação; no 

empenho; na 

responsabilidade; 

autoavaliação. 

 

 

Exposição 1ª 

Guerra Mundial 

outubro 

Melhorar o 

processo Ensino 

Aprendizagem e 

desempenho dos 

alunos 

Promover o 

aprofundamento 

de 

conhecimentos 

BE História 
Profª Rosália 
Boneco e 
profº Pedro 
Moura 

Comunidad

e escolar 

 

História Biblioteca/ 

escolar  

Placards S/custo Autoavaliação 
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2º Período 

- Exposição de 

trabalhos sobre 

lendas e 

tradições da 

população 

Olhanense. 

- Elaboração de 

power point 

“Olhão Cubista”. 

- Visita de estudo 

a Lagos (visita à 

cidade e ao Zoo) 

Melhorar o 

processo Ensino/ 

Aprendizagem e  

Desempenho dos 

alunos 

 

- Consolidar 

conhecimentos 

adquiridos em 

sala de aula 

- Sensibilizar os 

alunos para a 

preservação do 

património 

cultural e natural 

Biblioteca 

 

 

 

 

 

 

Lagos 

Geografia 

Profs de 

Geografia 

CEF 

 

 

 

 

 

8ºano 

Professores de 

geografia 

 

 

 

Prof: Cristina Cruz, 

Daniel Oliveira, José 

Tanganho e Regina 

Conceição 

Autocarro e 

entrada no Zoo 

 

Sem custos 

adicionais 

Autoavaliação 

Visita de estudo 

ao Museu 

arqueológico 

2º período 

 

Melhorar o 

processo Ensino 

Aprendizagem e 

desempenho dos 

alunos 

Enriquecer a 

experiência do 

aluno pelo 

contacto com 

vestígios 

históricos. 

Lisboa História 
Profº Pedro 
Moura e 
profª Lúcia 
Fernandes 

 

Alunos do 

7º ano 

História / Português Autocarro/ 

Entrada no 

museu 

S/custo Autoavaliação 

Visita de estudo 

ao palácio de S. 

Bento 

(Assembleia da 

República) 

13 de fevereiro 

Melhorar o 

processo Ensino 

Aprendizagem e 

desempenho dos 

alunos 

Enriquecer a 

experiência do 

aluno pelo 

contacto com 

vestígios 

históricos. 

Lisboa História 
Profº Rosália 
Boneco e 
Pedro Moura 

Alunos do 

9º ano 

F. Química / História Autocarro S/custo Autoavaliação 
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Visita de estudo 

a Sintra 

2º período 

Melhorar o 

processo Ensino 

Aprendizagem e 

desempenho dos 

alunos 

Enriquecer a 

experiência do 

aluno pelo 

contacto com 

vestígios 

históricos. 

Lisboa História 
Profº Paulo 
Ribeiro 

8º ano F. Química / História Autocarro/ 

Entrada nos 

monumentos 

S/custo Autoavaliação 

3º Período  

-Exposição de 

fotografias sobre a 

arquitetura dos 

edifícios e ruas de 

Olhão. 

(1 junho) 

- Exposição de 

trabalhos e artes 

de pesca. 

- Percurso de 

Caíque 

“Descoberta da Ria 

Formosa”. 

- Concurso sobre 

“Saber mais sobre 

a Europa” (9 de 

maio). 

- Limpeza do 

parque nacional 

da Ria Formosa. 

 (5 de junho). 

Melhorar o 

processo Ensino/ 

Aprendizagem e  

Desempenho dos 

alunos 

 

- Sensibilizar os 

alunos para a 

preservação do 

património 

cultural e 

natural local. 

 

- Consolidar 

conhecimentos 

adquiridos nas 

aulas. 

 

 

- Valorizar o 

património 

natural. 

Local a 

definir  

 

 

 

 

 

 

Ria 

Formosa 

 

Biblioteca 

 

Parque 

Nacional 

da Ria 

Formosa 

Geografia 

Professora 

Lourdes 

Palma 

 

Professores 

de geografia 

e professor 

de EMRC 

 

 

 

Professores 

de geografia 

3º ciclo 

 

 

 

 

 

 

 

7º ano 

 

 

 

1º/2º e 3º 

ciclos 

 

Professores de 

Geografia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Todos os 

professores que 

queiram participar 

Materiais para 

elaboração dos 

trabalhos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sem custos 

adicionais 

Autoavaliação 
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Comemoração 

do dia 25 de 

Abril 

 

24 de abril 

Melhorar o 

processo Ensino 

Aprendizagem e 

desempenho dos 

alunos 

Reconhecer a 

necessidade de 

defesa dos 

valores 

democráticos 

BE História 
Profª Rosália 

Boneco e 

Maria do 

Livramento 

Alunos do 

9º  e 6º 

anos 

 

História / H.G.P-  

 

S/custo Autoavaliação 

Trabalho de 

pesquisa sobre a 

gastronomia 

típica de Olhão.  

Feitura de um 

desdobrável com 

as receitas 

selecionadas 

para a divulgação 

no dia 1 de 

junho.  

Alguns pratos irão 

ser confecionados 

para venda na 

exposição final 
(trabalho 

relacionado com o 

“Viver Olhão”) 

 Apresentação 

no 3º Período 

Melhorar o 

processo do 

ensino/aprendiza

gem e 

desempenho dos 

alunos. 

Sensibilizar os 

alunos para a 

preservação do 

património 

local/cultural. 

 

Biblioteca 

da Escola 

HGP 
Professores e 
alunos do 5º 
ano de 
escolaridade. 

Alunos da 

nossa 

comunidad

e educativa. 

O Grupo de HGP Vários tipos de 

papel. 

Pontas de 

feltro e lápis de 

cor. 

Sem custos. Observação centrada na 

capacidade de aquisição 

de técnicas simples de 

investigação; na 

participação; no 

empenho; na 

responsabilidade; 

autoavaliação. 
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Trabalho de 

pesquisa sobre a 

participação dos 

olhanenses na 

resistência à 

invasão francesa 

-Produção de uma 

pequena réplica 

do “Caique Bom 

Sucesso”. 

(trabalho que 

poderá inserir-se 

no tema da escoa “ 

Viver Olhão”)- 

Concurso para 

eleição da melhor 

embarcação 

Apresentação no 

3º período. 

Melhorar o 

processo do 

ensino/aprendiza

gem e 

desempenho dos 

alunos. 

Sensibilizar os 

alunos para a 

preservação do 

património 

nacional/cultural

. 

 

Biblioteca 

da Escola 

HGP 
Professores e 
alunos do 6º 
ano de 
escolaridade. 

Alunos da 

nossa 

comunidad

e educativa. 

O Grupo de HGP Cartolinas, 

cola, tesouras, 

papel frisado, 

papel veludo e 

papel de lustro 

e outros 

materiais. 

Pontas de 

feltro e lápis de 

cor. 

Sem custos 

adicionais 

Observação centrada na 

capacidade de aquisição 

de técnicas simples de 

investigação; na 

participação; no 

empenho; na 

responsabilidade; 

autoavaliação. 

 

 

Trabalho de 

recolha de dados 

sobre “ As 

habitações típicas 

de Olhão”como 

um reflexo da 

influência 

muçulmana na 

construção das 

mesmas- 

Exposição a 

realizar no 3º 

período e 

relacionado com “ 

Viver Olhão” 

Melhorar o 

processo do 

ensino/aprendiza

gem e 

desempenho dos 

alunos. 

Sensibilizar os 

alunos para a 

preservação do 

património 

nacional/cultural 

 

Biblioteca 

da Escola 

HGP 
Professores e 
alunos do 6º 
ano de 
escolaridade 

Alunos da 

nossa 

comunidad

e educativa 

O Grupo de HGP Cartolinas, 

cola, tesouras, 

papel frisado, 

papel veludo e 

papel de lustro 

e outros 

materiais. 

Pontas de 

feltro e lápis de 

cor. 

Sem custos Observação centrada na 

capacidade de aquisição 

de técnicas simples de 

investigação; na 

participação; no 

empenho; na 

responsabilidade; 

autoavaliação. 
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Trabalho de 

pesquisa sobre” 

Olhão e suas 

gentes” 

(trabalho que se 

debruça sobre 

Olhão desde a 

sua origem até à 

atualidade) 

- Apresentação 

no 3º período e 

relacionado com 

“ Viver Olhão” 

Melhorar o 

processo do 

ensino/aprendiza

gem e 

desempenho dos 

alunos 

Sensibilizar os 

alunos para a 

preservação do 

património 

nacional/cultural 

 

Biblioteca 

da Escola 

HGP 
Professores e 
alunos do 6º 
ano de 
escolaridade 

Alunos da 

nossa 

comunidad

e educativa 

O Grupo de HGP Trabalho em 

suporte papel – 

tipo livro. 

Papel A4 e 

tinta da 

impressora. 

Sem custos Observação centrada na 

capacidade de aquisição 

de técnicas simples de 

investigação; na 

participação; no 

empenho; na 

responsabilidade; 

autoavaliação. 

 

 

Visita de estudo 

aos Mosteiros 

 

3º período 

Melhorar o 

processo do 

ensino/aprendiza

gem e 

desempenho dos 

alunos 

Sensibilizar os 

alunos para 

identificar vários 

tipos de arte; 

Contacto com 

vários tipos de 

arte 

 

Lisboa, 

Alcobaça e 

Aljubarrota 

HGP 
Professora e 
alunos do 6C 

Os alunos 

do 6ºC. 

Professores do 

Conselho de Turma 

Máquina 

fotográfica e 

registo escrito, 

tipo roteiro. 

Sem custos 

adicionais 

Observação dos 

comportamentos: 

interesse, empenho e 

responsabilidade. 

Exposição 2ª 

Guerra Mundial 

Melhorar o 

processo Ensino 

Aprendizagem e 

desempenho dos 

alunos 

Promover o 

aprofundamento 

de 

conhecimentos 

BE História 
Profª Rosália 

Boneco e 

profº Pedro 

Moura 

Alunos do 

9º ano 

História/Biblioteca 

escolar 

 S/custo Autoavaliação 
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Jogo da História 

(ao longo do ano 

letivo) 

Melhorar o 

processo Ensino 

Aprendizagem e 

desempenho dos 

alunos 

Consolidar 

conhecimentos 

adquiridos na 

aula 

BE História 
Profª Rosália 
Boneco 

Alunos do 

2º e 3º 

ciclos 

História/ Biblioteca 

escolar 

Fotocópias S/ custo Autoavaliação 

Ciclo de cinema 

(ao longo do ano 

letivo) 

Melhorar o 

processo Ensino 

Aprendizagem e 

desempenho dos 

alunos 

 BE História 
Profª Rosália 
Boneco e 
profº Pedro 
Moura 

Alunos do 

2º e 3º 

ciclos 

História / Português 

Biblioteca escolar  

Retroprojetor / 

computador 

S/ custo Autoavaliação 

 A Coordenadora do Departamento: Lourdes Palma 
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PLANO ANUAL DE ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE EXPRESSÕES 

Ano Letivo 2016/2017 

Atividades/ 

Calendarização 

 

Objetivos 

estratégicos do 

Projeto 

Educativo 

(indicar quais – 

ver legenda) 

Objetivos 

específicos da 

atividade 

Local 

 

Intervenientes 

 

 

 

 

Recursos 

Materiais 

Previsão de 

custos 

Avaliação 

(definição de momentos 

de avaliação e respetivos 

instrumentos)  

Dinamizadores  

e Colaboradores 

(identificar) 

Público- 

Alvo 

Articulação  

(entre anos, ciclos, 

grupos, 

departamentos, 

comunidade) 

1ºP Desenho do 

rosto de 

personalidades 

ilustres de Olhão 

1ºperíodo 

Melhorar o 

processo 

Ensino 

Aprendizagem 

e desempenho 

dos alunos. 

Participar no 

projeto Viver 

Olhão. 

Abordar conteúdos 

da disciplina. 

Sala de 

aula e 

exposição 

na Esc. Dr. 

Alberto 

Iria 

EV 
Profª Sandra 
Farrobinha 

Alunos , 

professor

es e 

comunida

de 

Articula com Inglês – 

7º Ano (profª Lúcia 

Tardão) 

Papel de 

desenho, 

cartolinas, lápis 

de grafite 

Sem custos 

adicionais 

Após a atividade 

concluída, em dezembro; 

Grelha de avaliação do 

PAA 

Dia Mundial da 

Música - 1 out 

-Audição de 

músicas. Conversa 

sobre alguns 

períodos da 

História da Música. 

-Descoberta de 

instrumentos pouco 

conhecidos, através 

de QR CODE. 

-Melhorar o 

processo 

ensino- 

Aprendizagem 

e desempenho 

dos alunos 

 

Desenvolver a 

memória auditiva e 

visual no que 

respeita aos 

diferentes conceitos 

da música e sua 

representação 

gráfica 

 

Sala 4 Professor de 
Educação 
Musical, outros 
professores da 
escola e alunos 

Alunos do 

5º e 6º 

Anos 

Entre anos escolares Materiais do 

professor, 

smartphones 

dos alunos. 

Sem custos 

adicionais 

Após a atividade 

concluída, em dezembro; 

Grelha de avaliação do 

PAA  
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Corta-Mato 

Escolar 

 

Final de 

novembro 

Melhorar o 

processo E/A e 

desempenho 

dos alunos 

Prevenir o 

Abandono e o 

Absentismo 

Combater a 

exclusão 

escolar e social 

Promover o 

envolvimento 

dos Enc. Ed. na 

vida escolar 

Criar a 

oportunidade de 

participarem em 

momentos 

competitivos com 

alunos de outras 

escolas, assumindo 

o papel de 

representantes da 

nossa escola. 

Despertar o gosto 

pelo Atletismo, e se 

motivem para a 

praticarem com 

regularidade, 

promovendo o estilo 

de vida saudável. 

Zona 

exterior 

do 

recinto 

escolar 

e 

instalaç

ões 

desporti

vas da 

escola 

 

Organização 
dos 
professores de 
EF do 2º e 3º 
ciclos do 
agrupamento  
Com a 
colaboração da 
CMO  

Todos os 

alunos do 

2º e 3º 

ciclos. 

 

Entre ciclos Materiais: 

- Todo o 

material 

disponível do 

Grupo de 

Educação 

Física. 

- Máquina 

fotográfica/ 

câmara de 

filmar da 

escola. 

 

Financeiros: 

- Custos 

elaboração de 

Dorsais e de 

impressão dos 

Certificados de 

Participação para 

os alunos 

 

- Relatório da atividade; 

 

- Registo 

fotográfico/video; 

 

- Resultados dos alunos 

participantes. 

Ação de 

Formação: 

“A Arbitragem 

no Futsal” 

 

Final do 1ºP 

 

Melhorar o 

processo E/A e 

desempenho 

dos alunos 

 

Incutir nos alunos 

regras e normas de 

conduta para os 

torneios da 

Atividade Interna e 

Externa - Desporto 

Escolar, 

fomentando o Fair-

Play e o respeito 

por todos os papéis 

desportivos 

(jogadores, 

treinadores e 

árbitros). 

Auditóri

o e 

instalaç

ões 

desporti

vas da 

escola. 

 

 

Profs do  
Desporto 
Escolar de 
Futsal 

Todos os 

alunos 

inscritos 

nas 

equipas 

de Futsal 

masculino 

e 

feminino 

do 

Desporto 

Escolar. 

 

Entre ciclos Materiais: 

 

- Projetor 

multimédia. 

 

- Uma bola, 5 

coletes e 2 

apitos. 

 

Financeiros: 

 

- Custos de 

impressão dos 

Certificados de 

Participação para 

os alunos. 

Envolvimento e grau de 

participação dos alunos: 

 

- Relatório da atividade; 

 

- Registo fotográfico 
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Selecionar alunos 

para exercerem a 

função de árbitros e 

acompanharem as 

equipas do Desporto 

Escolar aos 

encontros 

desportivos, dando-

lhes formação 

específica e 

esclarecendo 

dúvidas acerca das 

leis de jogo. 

 

 

Exposição de 

trabalhos de ET 

(última semana 

de aulas em 

Dezembro) 

 

Melhorar o 

processo 

Ensino 

Aprendizagem 

e desempenho 

dos alunos 

 

 

 

Motivar os alunos; 

Melhorar a relação 

escola - meio 

através de 

atividades de 

participação dos 

pais na vida escolar 

dos seus 

educandos. 

Envolver os alunos 

na comunidade 

Escolar. 

 

Bibliotec

a da 

escola 

ET 
Isabel Pina 
Alunos 
Funcionários 
da ação 
Educativa 

População 

Escolar e 

Pessoal 

do Meio 

Relação Escola-Meio Fotocópias a 

cores da 

divulgação da 

exposição; 

Pioneses 

Fita-cola; 

Tesoura; 

Sem custos 

adicionais 

Grau de participação dos 

alunos através da opinião 

das turmas visitantes e 

dos funcionários, 

encarregados de 

educação e professores. 
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Festa de Natal  

- Canções de 

Natal 

acompanhadas 

de Instrumentos 

Orff e 

instrumentais 

pré-gravados e 

apresentação na 

Festa de escola. 

1º período 

Melhorar o 

processo 

ensino 

Aprendizagem 

E desempenho 

dos alunos; 

Promover o 

envolvimento 

dos E.E. na vida 

escolar 

Proporcionar um 

convívio entre 

professores, alunos 

e Encarregados de 

educação. 

Revelar meios de 

comunicação 

através da 

linguagem musical. 

Sala de 

convívio 

dos 

alunos 

Professor de 
Educação 
Musical, outros 
professores da 
escola e alunos 

Comunida

de escolar 

Entre anos escolares Materiais do 

professor, 

alunos e 

existentes na 

escola 

Sem custos 

adicionais 

Após a atividade 

concluída, em dezembro; 

Grelha de avaliação do 

PAA  

2ºP 

Megasprinter 

(Festa do 

Atletismo) 

 fase escola 

 
Meados do 2ºP, 
dependendo da 
data a definir 
pela DREAlg – 
Depart. Desporto 
Escolar 

 

Melhorar o 

processo E/A e 

desempenho 

dos alunos 

Prevenir o 

Abandono e o 

Absentismo 

Combater a 

exclusão 

escolar e social 

Promover o 

envolvimento 

dos E. E. na 

vida escolar 

 

Dar a conhecer o 

regulamento de 

diversas disciplinas 

do Atletismo, 

nomeadamente o 

salto em 

altura/compriment

o e a corrida de 

resistência/velocid

ade.  

Criar a 

oportunidade de 

participarem em 

momentos 

competitivos com 

alunos de outras 

escolas, assumindo 

o papel de 

representantes da 

Instalaç

ões 

desporti

vas da 

Escola 

Professores de 

EF do 2º e 

3ºciclos 

Todos os 

alunos do 

2º e 3º 

ciclos 

Entre ciclos Materiais: 

- Todo o 

material 

disponível do 

Grupo de 

Educação 

Física. 

- Máquina 

fotográfica/ 

câmara de 

filmar da 

escola. 

 

Tranches 

desporto escolar 

Financeiros: 

- Custos 

elaboração de 

Dorsais e de 

impressão dos 

Certificados de 

Participação para 

os alunos 

 

- Relatório da atividade; 

 

- Registo fotográfico; 

 

- Número de alunos 

selecionados para 

representarem a escola 

no Megasprinter 

Regional. 



77 

 

nossa escola. 

Despertar o gosto 
pelo Atletismo, e se 
motivem para a 
praticarem com 
regularidade, 
promovendo o estilo 
de vida saudável. 

Criação de um 

painel 

tridimensional 

com imagens de 

Olhão atual 

2ºPeriodo 

Melhorar o 

processo 

Ensino 

Aprendizagem 

e desempenho 

dos alunos. 

Participar no 

projeto Viver 

Olhão. 

Desenvolver a 

criatividade. 

Sala de 

aula e 

exposição 

na Esc. Dr. 

Alberto 

Iria 

EV 
Profª Sandra 
Farrobinha- 
dinamizadora 

Alunos , 

professor

es e 

comunida

de 

Articula com os 

8ºanos e 

professores de EV 

Fotografias, 

cartão, 

temperas, 

pinceis, verniz 

Sem custos 

adicionais 

Após a atividade 

concluída, em junho; 

 

Grelha de avaliação do 

PAA 

Projeto Viver 

Olhão, “sua 

cultura, suas 

gentes”  

Hino de olhão 

2ºPeríodo 

Melhorar o 

processo 

ensino 

Aprendizagem 

e desempenho 

dos alunos 

Entender os 

costumes musicais 

da cidade de Olhão. 

Sala 4 Professor de 
Educação 
Musical e 
alunos 

Comunida

de escolar 

Entre anos escolares Materiais do 

professor e 

alunos. 

Sem custos 

adicionais 

Após a atividade 

concluída, em dezembro; 

Grelha de avaliação do 

PAA 

3ºP Execução de 

animais, da ria 

formosa, em 3D 

e pintura com 

desenhos de 

azulejos 

3 de maio e 

junho 

Melhorar o 

processo 

Ensino 

Aprendizagem 

e desempenho 

dos alunos  

Participar no 

projeto Viver 

Olhão e na Ação 

SOS Azulejo 2017 

(3 maio); 

Desenvolver a 

criatividade 

Sala de 

aula e 

exposição 

na Esc. Dr. 

Alberto 

Iria 

EV 
Profª Sandra 
Farrobinha- 
dinamizadora 
(Turma 7ºF) 

Alunos , 

professor

es, 

comunida

de e 

Projeto 

SOS 

Azulejo 

Articula com o Prof. 

José Correia de ET. 

Papel de 

desenho, 

materiais 

riscadores, 

cartão, jornais, 

cola branca, 

pinceis e 

têmperas 

Sem custos 

adicionais 

Após a atividade 

concluída, em junho; 

Grelha de avaliação do 

PAA 
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Painéis de 

azulejos 

toponímicos de 

Olhão – 

produto final: 

vídeo com 

fotos, textos e 

ilustrações 

 

3 de maio e 

junho 

 

Melhorar o 

processo 

Ensino 

Aprendizagem 

e desempenho 

dos alunos 

Participar no 

projeto Viver 

Olhão e na Ação 

SOS Azulejo 2017 

(3 maio); 

Desenvolver a 

criatividade 

Sala de 

aula e 

exposição 

na Esc. Dr. 

Alberto 

Iria 

  

EV 
Profª Marília 
Estriga -
dinamizadora; 
Profs do 8ºE - 
colaboradores 

Alunos , 

professor

es, 

comunida

de e 

Projeto 

SOS 

Azulejo 

Articula com 

algumas 

disciplinas/profs do 

8ºE de PCA 

Papel, 

fotografia, 

materiais 

riscadores, 

computador 

Sem custos 

adicionais 

Após a atividade 

concluída, em junho; 

Grelha de avaliação do 

PAA 

Criação de 

tríptico com 

base em portas e 

janelas/ junho 

 

Melhorar o 

processo 

Ensino 

Aprendizagem 

e desempenho 

dos alunos 

Participar no 

projeto Viver 

Olhão 

Desenvolver a 

criatividade 

Sala de 

aula e 

exposição 

na Esc. Dr. 

Alberto 

Iria 

EV 
Prof. Paulo 
Corte Real e 
Profª Marília 
Estriga -
dinamizadores 

Alunos , 

professor

es, 

comunida

de 

Articula com os 

8ºanos e 

professores de EV 

Papel, 

fotocópias, 

materiais 

riscadores, 

computador 

Sem custos 

adicionais 

Após a atividade 

concluída, em junho; 

Grelha de avaliação do 

PAA 

“Timelaps” 

fotografia. 

 

Melhorar o 

processo 

Ensino 

Aprendizagem 

e desempenho 

dos alunos 

Exploração de novas 

técnicas de registo 

do meio envolvente. 

Estabelecer ligação 

entre a Escola e o 

meio. Fomentar a 

criatividade 

Cidade 

(diferente

s locais) 

EV 
Prof. Paulo 
Corte Real - 
dinamizador 

Alunos, 

professor

es, 

comunida

de 

Articula com 

disciplinas/professor

es do 9ºB 

Câmara 

fotográfica 

digital ; Tripé;  

Hardware e 

software de 

edição de 

imagem 

 

Sem custos 

adicionais 

Após a atividade 

concluída, em junho; 

Grelha de avaliação do 

PAA 
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- Construção de 

maquetas das 

casas típicas e 

património 

cultural de 

Olhão 

-Construção de 

painéis 

ilustrativos da 

calçada 

portuguesa 

local 

(Ao longo do 

ano letivo) 

- Melhorar o 

processo 

ensino 

Aprendizagem 

e desempenho 

dos alunos 

-Prevenir o 

abandono e o 

absentismo 

 

- Participar no 

projeto Viver 

Olhão 

- Desenvolver a 

criatividade 

- Compreender o 

conceito de 

património. 

- Distinguir a 

importância do 

património artístico, 

cultural e natural do 

concelho, afirmando 

a sua identidade. 

Sala de 

aula 

Átrio da 

escola 

 

ET 
Professores 
José Correia e 
Paulo Amado -
dinamizadores; 
outros profs. 
dos conselhos 
de turma e 
alunos -
colaboradores 

Comunida

de 

Educativa 

 

Entre anos 

escolares, ciclos e 

disciplinas de MAT., 

CN, HGP, FQ; 

Materiais do 

professor, 

alunos e 

existentes na 

escola 

Material 

reciclável 

Sem custos 

adicionais 

Após a atividade 

concluída, em dezembro; 

Grelha de avaliação do 

PAA  

 Painel com 

chaminés típicas 

do Algarve 

- Elaboração de 

um painel 

decorativo tendo 

em conta uma 

espécie de 

pescado da 

região 

- O camaleão no 

seu habitat 

(Ao longo do ano) 

Melhorar o 

processo 

Ensino 

Aprendizagem 

e desempenho 

dos alunos. 

 

Prevenir o 

abandono e o 

absentismo. 

 

 

Dar a conhecer à 

comunidade o 

Património de Olhão. 

Participar no projeto 

“Viver Olhão, sua 

Cultura e suas 

gentes” 

Desenvolver a 

criatividade. 

Dar conhecimento à 

comunidade educativa 

dos trabalhos 

realizados pelos 

alunos. 

Átrio da 

escola 

Professora de 

EV; ET, e 

alunos das 

disciplinas  

 

Comunida

de 

Educativa 

 

2º Ciclo  

Trabalhos realizados 

ao longo do ano 

letivo nas disciplinas 

de EV e ET  

 

 

 

Cartolinas 

Cola 

Tesoura 

Fita cola 

Lápis de cor 

Bostik 

Tronco de 

árvore 

Sem custos 

adicionais 

Após a atividade 

concluída; 

 

Grelha de avaliação do 

PAA 
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Construção de 

réplicas de 

embarcações, 

painéis 

representativos 

da fauna e flora 

e encadernação 

de lendas e 

receitas 

culinárias. 

 

(Ao longo do  

ano letivo) 

Melhorar o 

processo 

ensino 

Aprendizagem 

e desempenho 

dos alunos 

-Prevenir o 

abandono e o 

absentismo 

 

Participar no 

projeto Viver 

Olhão 

Desenvolver a 

criatividade 

-Dar a conhecer à 

comunidade a Fauna 

e Flora da Ria 

Formosa e suas 

embarcações. 

- Compreender o 

conceito de 

património. 

- Distinguir a 

importância do 

património artístico, 

cultural e natural do 

concelho, afirmando 

a sua identidade. 

Sala de 

aula 

 

Átrio da 

escola 

 

ET 
Professor José 
Correia - 
dinamizador, 
outros 
professores do 
s conselhos de 
turma e 
alunos- 
colaboradores 

Comunida

de 

Educativa 

 

Entre anos 

escolares, ciclos e 

disciplinas de Port., 

CN, HGP,  

Materiais do 

professor, 

alunos e 

existentes na 

escola 

Material 

reciclável 

Sem custos 

adicionais 

Após a atividade 

concluída, em dezembro; 

Grelha de avaliação do 

PAA. 

Levantamento 

das espécies 

pescadas na Ria 

Formosa e zona 

marítima a 

jusante do 

concelho de 

olhão, 

reprodução das 

mesmas em 

-Melhorar o 

processo 

ensino 

Aprendizagem 

e desempenho 

dos alunos 

-Prevenir o 

abandono e o 

Participar no 

projeto Viver 

Olhão 

Desenvolver a 

criatividade 

-Dar a conhecer à 

comunidade as 

espécies pescadas 

na zona marítima a 

Sala de 

aula 

EV 
Professora 
Paula Caetano - 
dinamizadora, 
outros 
professores do 
s conselhos de 
turma e 
alunos- 
colaboradores 

Comunida

de 

Educativa. 

 

Entre anos 

escolares, (5º, 7º, 8º 

e 9º). 

Barro e 

materiais do 

professor e 

alunos 

existentes na 

escola. 

Material 

reciclável. 

Sem custos 

adicionais 

Após a atividade 

concluída, em dezembro; 

Grelha de avaliação do 

PAA. 
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barro, para 

elaboração de 

um painel 

decorativo. 

(Ao longo do ano 

letivo) 

absentismo 

  

 

 

jusante do concelho. 

Decoração dos 

troncos do 

recinto escolar 

(nomeadamente o 

primeiro da 

entrada da escola 

ao lado esquerdo) 

 

Melhorar o 

processo 

Ensino  

Aprendizagem 

e desempenho 

dos alunos 

Motivar os alunos 

para a preservação e 

decoração do meio 

envolvente à escola 

Embelezar a nossa 

escola 

Recinto 

escolar 

ET -Profª Isabel 

Pina e profs, 

que queiram 

colaborar a 

combinar nos 

conselhos de 

Turma.  

População 

escolar e 

o Meio 

Relação Escola - 

Meio 

10 rolos de 1kg  

de sisal de 3 

cabos; 

2 tintas de 

tingir tecidos 

de cor rosa  

Sem custos 

adicionais 

O grau de satisfação do 

meio escolar e dos 

participantes onde haverá 

um registo de cada aula 

num dossier para o 

efeito.  

 

Passeio de 

Bicicleta 

 

 

 

 

 

 

Combater a 

exclusão 

escolar e social 

 

Promover o 

envolvimento 

dos Enc. Ed. na 

vida escolar 

Ocupar os tempos 

livres dos alunos 

com Atividades 

Desportivas. 

Aumentar a 

qualidade e 

quantidade das 

atividades físicas e 

desportivas, para 

que os alunos 

adotem hábitos 

que contribuam 

para a promoção 

da saúde e do 

bem-estar geral. 

Na 

cidade 

de Olhão 

 

PSP Olhão 

 
Colaboração 
dos Prof. do 2º  
3ºciclo do D.E.: 
 

 

Todos os 

alunos do 

Agrupame

nto 

 

 

Entre ciclos Materiais: 

- Bicicleta e 

capacete 

- Máquina 

fotográfica/ 

câmara de 

filmar da 

escola. 

 

 

Fotocópias para 

divulgação da 

atividade 

Após a atividade 

concluída, em dezembro; 

 

Grelha de avaliação do 

PAA  
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ACTIVIDADE 

EXTERNA -

GRUPOS/ 

EQUIPAS: 

- Futsal 

Feminino; 

- Futsal 

Masculino; 

-Badminton 

-Natação 

Adaptada (NEE) 

 

 

Ao longo do ano 

letivo (1º, 2º  3º 

Período) 

 

 

 

 

 

 

Melhorar o 

processo E/A e 

desempenho 

dos alunos 

 

Prevenir o 

Abandono e o 

Absentismo 

 

Combater a 

exclusão 

escolar e social 

 

Promover o 

envolvimento 

dos Enc. Ed. na 

vida escolar 

Ocupar os tempos 

livres dos alunos 

com Atividades 

Desportivas. 

 

Aumentar a 

qualidade e 

quantidade das 

atividades físicas e 

desportivas, para 

que os alunos 

adotem hábitos 

que contribuam 

para a promoção 

da saúde e do 

bem-estar geral. 

Despertar e/ou 

desenvolver o 

gosto dos alunos 

pelas modalidades 

desportivas 

promovendo o 

interesse pela 

competição na 

escola e extra-

escola (clubes, 

associações, etc.). 

Promover a 

participação na 

prática de 

Instala 

ções 

desportiv

as da 

escola. 

 

Nas 

escolas 

dos 

respeti 

vos 

quadros 

compe 

titivos das 

diferen 

tes modali 

dades do 

Despor 

to Escolar 

Instala 

ções 

Piscinas 

da CMO  

 

Prof. do 2ºciclo 
do D.E.: 
Hugo 
Fernandes 
Manuela 
Felício Prof. do 
3ºciclo do DE: 
Jorge Paulo,  
Laura dos Reis 
e Alexandra 
dÉspiney 
 

Todos os 

alunos 

inscritos 

nos 

grupos/ 

equipas 

do 

Desporto 

Escolar. 

 

Todos os 

alunos 

inscritos 

da ORE 

 

 

Entre ciclos 

 

Materiais: 

- Todo o 

material 

disponível do 

Grupo de 

Educação 

Física. 

- Máquina 

fotográfica/ 

câmara de 

filmar da 

escola. 

 

Para 

participação 

nas aulas de 

natação: touca, 

fato de banho, 

chinelos, 

toalha e 

material para a 

higiene 

pessoal. 

Infra-

estruturas: 

Instalações do 

Agrupamento/ 

Piscinas 

Financeiros: 

- Verbas do 

Desporto Escolar 

para os lanches e 

deslocações das 

equipas para os 

encontros 

desportivos. 

 

Envolvimento e grau de 

participação dos alunos 

na Atividade Externa: 

 

- Registo de assiduidade 

nos treinos e encontros 

desportivos.  

- Balanço da assiduidade, 

participação, 

comportamento de cada 

aluno inscrito (ver ANEXO 

V - documento entregue 

ao Diretor de Turma, no 

final de cada período para 

que a informação que 

nele consta possa ser 

transmitida em Conselho 

de Turma e fique 

registada em Ata). 

 

Natação: Registo da 

evolução motora dos 

alunos. Esta será 

efetuada pela observação 

direta, preenchimento de 

grelhas específicas da 

modalidade e nos 

encontros, pelo 

envolvimento e grau de 
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 atividades no meio 

aquático, 

proporcionando o 

desenvolvimento 

motor, a 

integração social e 

a melhoria da 

qualidade de vida. 

Criar oportunidades 

de participação nas 

atividades 

competitivas com 

alunos de outras 

escolas. 

Municipais de 

Olhão 

participação dos alunos 

nas atividades propostas. 

ACTIVIDADE 

INTERNA (AI): 

 

2º CICLO (VER 

ANEXO I) e 

3º CICLO (VER 

ANEXO II) 

 

Torneios Inter-

Turmas ( de 

várias 

modalidades),  

Melhorar o 

processo E/A e 

desempenho 

dos alunos 

 

Prevenir o 

Abandono e o 

Absentismo 

 

Combater a 

exclusão 

escolar e social 

 

Ocupar os tempos 

livres dos alunos 

com Atividades 

Desportivas. 

Aumentar a 

qualidade e 

quantidade das 

atividades físicas e 

desportivas, para 

que os alunos 

adotem hábitos 

que contribuam 

para a promoção 

da saúde e do 

bem-estar geral. 

Despertar e/ou 

Nas 

instalaç

ões 

desporti

vas da 

escola. 

 

 

Todos os 

professores 

Educação Física 

Todos os 

alunos do 

2º e 3º 

ciclos que 

pretenda

m 

participar 

na AI. 

 

Entre ciclos e turmas Materiais: 

- Todo o 

material 

disponível do 

Grupo de 

Educação 

Física. 

- Máquina 

fotográfica/ 

câmara de 

filmar da 

escola. 

 

 

Financeiros: 

- Custos de 

impressão dos 

Certificados de 

Participação para 

os alunos 

 

Envolvimento e grau de 

participação dos alunos 

na Actividade Interna: 

 

- Registo de assiduidade 

dos alunos às atividades 

desenvolvidas  

- Relatórios elaborados 

pelos professores 

responsáveis da atividade  

- Registo fotográfico. 
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Projecto 

Basquetebol 

3x3),   

 

Ao longo do ano 

letivo (1º, 2º  3º 

Período) 

 

Promover o 

envolvimento 

dos Enc. Ed. na 

vida escolar 

desenvolver o 

gosto dos alunos 

pelas modalidades 

desportivas 

promovendo o 

interesse pela 

competição na 

escola e extra-

escola (clubes, 

associações, etc.). 

Promover a 

participação na 

prática de 

atividades no meio 

aquático, 

proporcionando o 

desenvolvimento 

motor, a 

integração social e 

a melhoria da 

qualidade de vida. 

Criar oportunidades 

de participação nas 

atividades 

competitivas com 

alunos de outras 

escolas. 

Corta-Mato 

Escolar, fase 

distrital 

Data a definir 

Melhorar o 

processo E/A e 

desempenho 

dos alunos 

Criar a 

oportunidade de 

participar em 

momentos 

Local a 
definir 
pela 
DREAlg 
– Depar 

Organização ao 
cargo da 
DREAlg – 
Depart. 
Desporto 

Todos os 

alunos 

apurados: 

os três 

Todos os alunos 

apurados: 

os três alunos com 

melhores marcas em 

Ao cargo da 

DREAlg. 

 Ao cargo da 

DREAlg. 

Relatório da atividade; 
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pela DREAlg – 
Depart. Desporto 
Escolar 

Prevenir o 

Abandono e o 

Absentismo 

Combater a 

exclusão 

escolar e social 

Promover o 

envolvimento 

dos Enc. Ed. 

na vida escola 

competitivos com 

alunos de outras 

escolas, assumindo 

o papel de 

representantes da 

nossa escola. 

Despertar o gosto 
pelo Atletismo, e se 
motivem para a 
praticarem com 
regularidade, 
promovendo o estilo 
de vida saudável. 

Desporto 
Escolar 

Escolar alunos 

com 

melhores 

marcas 

em cada 

prova 

cada prova - Registo fotográfico; 

 

- Resultados dos alunos 

participantes 

Corta – Mato 

1ºCiclo 

Promover o 

envolvimento 

dos Enc. Ed. 

na vida 

escolar 

  

Sensibilizar os 

alunos para a 

importância da 

pratica 

desportiva  

 

Aumentar a 

qualidade e 

quantidade das 

atividades físicas e 

desportivas, para 

que os alunos 

adoptem hábitos 

que contribuam 

para a promoção 

da saúde e do 

bem-estar geral. 

Espaço 

anexo à 

escola 1º 

ciclo 

Largo da 

Feira 

Professores de 
EF do 2º e 
3ºciclos 

Alunos do 

1º e 2º 

ano 

Entre anos Materiais: 

- Todo o 

material 

disponível do 

Grupo de 

Educação 

Física. 

Apoio da 

Câmara 

Municipal de 

Olhão 

Financeiros: 

- Custos 

elaboração de 

Dorsais e de 

impressão dos 

Certificados de 

Participação para 

os alunos 

 

- Relatório da atividade; 

 

- Registo fotográfico; 

 

- Resultados dos alunos 

participantes 

Megasprinter 

Regional 

“Festa do 

Atletismo” 

Melhorar o 

processo E/A e 

desempenho 

dos alunos 

Criar a 

oportunidade de 

participar  em 

momentos 

competitivos com 

Local a 
definir 
pela 
DREAlg 
– 
DeparD

Organização ao 
cargo da 
DREAlg – 
Depart. 
Desporto 

Todos os 

alunos 

apurados: 

os três 

Todos os alunos 

apurados: 

os três alunos com 

melhores marcas em 

Ao cargo da 

DREAlg. 

Tranches 

desporto escolar 

- Relatório da atividade; 

 

- Registo fotográfico; 
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Data a definir 
pela DREAlg – 
Depart. Desporto 
Escolar. 

 

Prevenir o 

Abandono e o 

Absentismo 

Combater a 

exclusão 

escolar e social 

Promover o 

envolvimento 

dos Enc. Ed. 

na vida 

escolar 

alunos de outras 

escolas, assumindo 

o papel de 

representantes da 

nossa escola. 

 

Despertar o gosto 
pelo Atletismo, e se 
motivem para a 
praticarem com 
regularidade, 
promovendo o estilo 
de vida saudável. 

esporto 
Escolar 

Escolar alunos 

com 

melhores 

marcas 

em cada 

prova 

cada prova  

- Resultados dos alunos 

participantes 

Encontros e 

Competições do 

Desporto escolar 

onde os nossos 

Grupos-Equipa 

estão 

formalmente 

integrados nos 

quadros 

competitivos. 

 

Melhorar o 

processo E/A e 

desempenho 

dos alunos 

Prevenir o 

Abandono e o 

Absentismo 

Combater a 

exclusão 

escolar e social 

Promover o 

envolvimento 

dos Enc. Ed. 

na vida 

escolar 

Promover a 
participação dos 
alunos nas 
competições do 
desporto escolar, 
pondo-os em 
contacto com a 
dinâmica competitiva 
da sua modalidade, 
sem esquecer os 
aspetos de natureza 
lúdico-desportivas, 
proporcionando o 
convívio entre alunos 
de várias escolas do 
Algarve. 

Várias 

Localida

des 

DREAlg – 

Desp. 

Escolar  

 

Todos os 

professores da 

nossa escola 

envolvidos no 

desporto escolar. 

 

Professores de 

outras escolas 

envolvidos no 

desporto 

escolar. 

Alunos 

inscritos 

no 

desporto 

escolar 

 

Entre alunos, 

professores da 

nossa escola e de 

outras escolas e 

encarregados de 

educação 

 

 

Materiais: 

Material o 

existente na 

escola e 

necessário para 

desenvolver as 

atividades. 

Tranches 

desporto escolar 

- Registo de participação 

dos alunos. 

- Relatório da atividade 

- Registo fotográfico; 
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Exposição de 

trabalhos em 

cerâmica 

alusivos ao 

património de 

Olhão atual, 

dia 1 de junho 

Melhorar o 

processo 

Ensino 

Aprendizagem 

e desempenho 

dos alunos 

 

Desenvolver a 

criatividade 

Conhecer e divulgar 

o património 

cultural de Olhão 

A 

combinar 

com o 

grupo de 

expressõ

es 

ET 
Profª Isabel 
Pina e outros 
professores 
que queiram 
colaborar 

População 

escolar e 

pessoal 

do Meio 

Relação Escola - 

meio 

Roda de oleiro 

Barro 

Sem custos 

adicionais  

Grau de participação da 

escola e do meio. 

Projeto 

educativo “Viver 

Olhão” 

 

Dia da Criança 

1 junho 

 

Promover o 

envolvimento 

dos Enc. Ed. 

na vida 

escolar 

 

Criar a 

oportunidade de 

participarem em 

momentos de 

Festa e Convívio  

Dar a conhecer à 

comunidade 

escolar os vários 

locais do concelho 

de olhão, nos quais 

se pode praticar 

actividade física 

Concelho 

de Olhão 

Professores do 
Departamento  
2º e 3º ciclos. 

Alunos do 

1º, 2º e 3º 

ciclos. 

Comunida

de escolar 

(prof., 

funcionári

os, órgãos 

de gestão 

e Enc. de 

Educação) 

Entre anos, ciclos, 

grupos, 

departamentos e 

toda a comunidade 

escolar, local, e 

encarregados de 

educação 

 

Todo o 

material 

disponível do 

Grupo de 

Educação 

Física. 

Fotocópias para 

divulgação da 

atividade 

Registo de participação 

dos alunos. 

 

- Relatório da atividade 

 

- Registo fotográfico; 

 

PaddyPaper” Melhorar o 

processo E/A e 

desempenho 

dos alunos 

 

Prevenir o 

Abandono e o 

Absentismo 

 

Ocupar os tempos 

livres dos alunos 

com Atividades 

Desportivas e 

Lúdicas 

Aumentar a 

qualidade e 

quantidade das 

atividades físicas e 

desportivas, para 

Escola 

sede do 

Agrupame

nto 

Professores do 

2º e 3º ciclos. 
Alunos do 

2º e 3º 

ciclos. 

Entre anos, ciclos, 

grupos, 

departamentos e 

disciplinas. 

 

Todo o 

material 

disponível do 

Grupo de 

Educação 

Física. 

Fotocópias para 

divulgação da 

atividade 

- Registo de participação 

dos alunos. 

 

- Registo fotográfico; 
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Combater a 
exclusão 
escolar e social 
 

que os alunos 

adotem hábitos 

que contribuam 

para a promoção 

da saúde e do 

bem-estar geral. 

“Festival das 

Expressões” 

 

3ºPeríodo 

Melhorar o 

processo E/A e 

desempenho dos 

alunos 

Prevenir o 

Abandono e o 

Absentismo 

Combater a 

exclusão escolar 

e social 

Promover o 

envolvimento 

dos Enc. Ed. na 

vida escolar 

Criar a 

oportunidade de 

participar em 

momentos de 

Festa e Convívio 

expondo à 

comunidade 

educativa uma 

amostra do 

trabalho 

desenvolvido ao 

longo do ano.   

 

 

Escola 

sede do 

Agrupa

mento 

Professores do 

1º, 2º e 3º 

ciclos. 

Alunos do 

1º, 2º e 3º 

ciclos. 

Comunida

de escolar 

(prof., 

funcionári

os, órgãos 

de gestão 

e Enc. de 

Educação) 

Entre anos, ciclos, 

grupos, 

departamentos e 

toda a comunidade 

escolar, local, e 

encarregados de 

educação 

 

Todo o 

material 

disponível do 

Grupo de 

Educação 

Física. 

Fotocópias para 

divulgação da 

atividade 

- Relatório elaborado 

pelos professores 

responsáveis pela 

organização da atividade; 

 

- Inquérito aos Diretores 

de Turma dos alunos 

envolvidos na atividade. 

Festa de final de 

Ano Letivo  

 

- Concurso “Caça 

Talentos” 

 

3º período 

Melhorar o 

processo ensino- 

Aprendizagem e 

desempenho dos 

alunos 

Promover o 

envolvimento 

dos E.E. na vida 

escolar 

Proporcionar um 

convívio entre 

professores, alunos 

e Encarregados de 

educação. 

Revelar meios de 

comunicação 

através da 

linguagem musical. 

Recinto 

Exterior 

da 

escola 

Professor de 
Educação 
Musical, outros 
professores da 
escola e alunos 

Comunida

de escolar 

Entre anos escolares Materiais do 

professor, 

alunos e 

existentes na 

escola 

Sem custos 

adicionais 

Após a atividade 

concluída, em dezembro; 

Grelha de avaliação do 

PAA  



89 

 

“Exposição Final 

de ano letivo” ET 

e EV 

- Exposição dos 

trabalhos 

realizados pelos 

alunos; 

(Inserida na 

Semana das 

Expressões) 

 

3º Período 

Melhorar o 

processo Ensino 

Aprendizagem e 

desempenho dos 

alunos. 

Prevenir o 

abandono e o 

absentismo. 

Combater a 

exclusão escolar 

e social. 

Promover o 

envolvimento 

dos 

Encarregados de 

Educação na vida 

escolar. 

Dar conhecimento à 

comunidade 

educativa dos 

trabalhos realizados 

pelos alunos. 

 

Átrio da 

escola,  

 

Professores e 

alunos das 

disciplinas de 

EV e ET 2º e 3º 

ciclos. 

 

Comunida

de 

Educativa 

 

ET e EV 2º e 3º ciclo; 

Trabalhos realizados 

ao longo do ano 

letivo nas disciplinas 

de TO e EP 2º ciclo; 

 

 

 

Cartolinas 

Papel de 

cenário  

Fita cola 

Bostick 

 

Sem custos 

adicionais 

Após a atividade 

concluída, em dezembro; 

Grelha de avaliação do 

PAA  

O Coordenador do Departamento: José Correia 
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PLANO ANUAL DE ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO ESPECIAL 

Ano Letivo 2016/2017 

Atividades/ 

Calendarização 

 

Objetivos 

estratégicos do 

Projeto 

Educativo 

(indicar quais – 

ver legenda) 

 

Objetivos 

específicos da 

atividade 

Local 

 

Intervenientes 

 

 

 

 

Recursos 

Materiais 

Previsão de 

custos 

Avaliação 

(definição de momentos 

de avaliação e respetivos 

instrumentos)  

Dinamizadores  

e 

Colaboradores 

(identificar) 

Público- Alvo 

Articulação  

(entre anos, ciclos, 

grupos, 

departamentos, 

comunidade) 

1ºP 

Ação de 

sensibilização 

sobre Prevenção 

de Incêndios 

 

1º período 

3 de outubro 

- Melhorar o 

processo de 

ensino/aprendiza

gem e 

desempenho dos 

alunos; 

- Combater a 

exclusão escolar 

e social; 

- Prevenir o 

abandono e o 

absentismo 

- Contribuir para 

a motivação dos 

alunos 

abrangidos pelo 

Dec. Lei 3/2008 

para a escola; 

- Sensibilizar a 

comunidade 

educativa para a 

deficiência; 

-Projetar o 

agrupamento no 

meio em que se 

insere. 

Ag. de 

escolas 

Dr. 

Alberto 

Iria 

Dep. de 
Educação 
Especial e a 
colaboração 
de um 
bombeiro 

Alunos com 

CEI 

Alunos com CEI Panfletos,  

Cartazes, 

Computador, 

Equipamento 

de bombeiro 

Sem custos Final de período 

Grelha de avaliação do 

PAA 
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Dia Internacional 

da Pessoa com 

Deficiência 

 

1º período 

(5 de dezembro) 

 

 

- Combater a 

exclusão escolar 

e social; 

- Prevenir o 

abandono e o 

absentismo. 

- Contribuir para 

a motivação dos 

alunos 

abrangidos pelo 

Dec. Lei 3/2008 

para a escola; 

- Sensibilizar a 

comunidade 

educativa para a 

deficiência; 

-Projetar o 

agrupamento no 

meio em que se 

insere. 

EB1 nº 1 e 

EB 23 Dr. 

Alberto 

Iria 

Dep. de 
Educação 
Especial / 
Docentes do 
Agrupamento 

Comunidad

e Educativa 

Todos os ciclos de 

ensino 

Experiências 

sensoriais, 

Cartaz/folheto 

informativo, 

Computador 

Sem custos Final de período 

Grelha de avaliação do 

PAA 

2ºP 

Feira do 

“Chocolate com 

Amor” 

 

2º período 

(fevereiro) 

- Melhorar o 

processo de 

ensino/aprendiza

gem e 

desempenho dos 

alunos; 

- Combater a 

exclusão escolar 

e social; 

- Prevenir o 

abandono e o 

absentismo 

- Contribuir para 

a motivação dos 

alunos 

abrangidos pelo 

Dec. Lei 3/2008 

para a escola; 

- Sensibilizar a 

comunidade 

educativa para a 

deficiência; 

-Projetar o 

agrupamento no 

meio em que se 

insere. 

Ag.  de 

escolas 

Dr. 

Alberto 

Iria 

Alunos de 
Educação 
Especial (CEI) 
Dep. de 
Educação 
Especial / 
Docentes do 
Agrupamento 

Comunidad

e Educativa 

Todos os ciclos de 

ensino 

Materiais 

produzidos 

pelos alunos 

com CEI 

Sem custos Final de período 

Grelha de avaliação do 

PAA 
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Visita à 

Biblioteca 

Municipal 

 

2º/3º período 

(data a definir) 

- Melhorar o 

processo de 

ensino/aprendiza

gem e 

desempenho dos 

alunos; 

- Combater a 

exclusão escolar 

e social; 

- Prevenir o 

abandono e o 

absentismo 

- Contribuir para 

a motivação dos 

alunos 

abrangidos pelo 

Dec. Lei 3/2008 

para a escola; 

- Sensibilizar a 

comunidade 

educativa para a 

deficiência; 

-Projetar o 

agrupamento no 

meio em que se 

insere. 

Biblioteca 

Municipal 

de Olhão 

Alunos de 
Educação 
Especial (CEI) 
Departament
o de 
Educação 
Especial  

Alunos com 

CEI 

Alunos com CEI  Sem custos Final de período 

Grelha de avaliação do 

PAA 

3ºP 

Bazar Especial 

 

3º período 

(final do 3º 

período) 

- Melhorar o 

processo de 

ensino/aprendiza

gem e 

desempenho dos 

alunos; 

- Combater a 

exclusão escolar 

e social; 

- Prevenir o 

abandono e o 

absentismo 

- Contribuir para 

a motivação dos 

alunos 

abrangidos pelo 

Dec. Lei 3/2008 

para a escola; 

- Sensibilizar a 

comunidade 

educativa para a 

deficiência; 

-Projetar o 

agrupamento no 

meio em que se 

insere. 

Ag. de 

escolas 

Dr. 

Alberto 

Iria 

Alunos de 
Educação 
Especial (CEI) 
Dep. de 
Educação 
Especial / 
Docentes do 
Agrupamento 

Alunos com 

CEI 

Todos os ciclos de 

ensino 

Materiais 

produzidos 

pelos alunos 

com CEI 

Sem custos Final de período 

Grelha de avaliação do 

PAA 

A Coordenadora do Departamento: Paula Serina                                                                                           
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7- Planificações dos Clubes, Projetos e Serviços 1ºP, 2ºP e 3ºP 

PLANO ANUAL DE ATIVIDADES DO CLUBE DA VOZ  

Ano Letivo 2016/2017 

Atividades/ 

Calendarização 

 

Objetivos 

estratégicos do 

Projeto 

Educativo 

(indicar quais – 

ver legenda) 

Objetivos 

específicos da 

atividade 

Local 

 

Intervenientes 

 

 

 

 

Recursos 

Materiais 

Previsão de 

custos 

Avaliação 

(definição de momentos 

de avaliação e respetivos 

instrumentos)  

Dinamizadores  

e 

Colaboradores 

(identificar) 

Público- Alvo 

Articulação  

(entre anos, ciclos, 

grupos, 

departamentos, 

comunidade) 

Canções alusivas 

ao Natal/Temática 

livremos 

 

 

 

Melhorar o 

processo 

ensino-

aprendizagem 

e desempenho 

dos alunos 

 

Desenvolver a 

memória auditiva 

e visual, tendo em 

conta diversos 

estilos musicais e 

saber distinguir 

diversos códigos 

harmónicos e 

melódicos. 

Escola Professores 
dinamizadores 
do Clube e 
alunos 
integrantes 

Comunidad

e Escolar 

Entre anos escolares Aparelhagem 

de som 

(colunas e 

amplificador), 

microfone e 

material 

informático 

Sem custos Envolvimento e nível de 

participação 
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Canções 

individuais ou em 

grupo no final do 

período 

 (tema livre) 

 

Melhorar o 

processo 

ensino-

aprendizagem 

e desempenho 

dos alunos 

 

 

Desenvolver a 

memória auditiva 

e visual, tendo em 

conta diversos 

estilos musicais e 

saber distinguir 

diversos códigos 

harmónicos e 

melódicos. 

Escola Professores 
dinamizadores 
do Clube e 
alunos 
integrantes 

Comunidad

e Escolar 

Entre anos escolares Aparelhagem 

de som 

(colunas e 

amplificador), 

microfone e 

material 

informático 

Sem custos Envolvimento e nível de 

participação 

 

Festa de final de 

Ano Letivo  

(Participação no 

Festival de 

Expressões) 

 

 

Melhorar o 

processo 

ensino-

aprendizagem 

e desempenho 

dos alunos 

Promover o 

envolvimento 

dos 

Encarregados 

de Educação na 

vida escolar 

Proporcionar um 

convívio entre 

professores, 

alunos e 

Encarregados de 

educação. 

Revelar meios de 

comunicação 

através da 

linguagem musical. 

 

Recinto 

Exterior 

da escola 

Professores 
dinamizadores 
do Clube e 
alunos 
integrantes 

Comunidad

e escolar 

Entre anos escolares Aparelhagem 

de som 

(colunas e 

amplificador), 

microfone e 

material 

informático 

Sem custos Envolvimento e nível de 

participação: 

 

O Coordenador do Clube/professores responsáveis - Sérgio Guerreiro/ Fernando Bombico                                                                                       
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PLANO ANUAL DE ATIVIDADES DO CLUBE DOS JOGOS DE MATEMÁTICA  

Ano Letivo 2016/2017 

Atividades/ 

Calendarização 

 

Objetivos 

estratégicos do 

Projeto 

Educativo 

(indicar quais – 

ver legenda) 

 

 

Objetivos 

específicos da 

atividade 

Local 

 

Intervenientes 

 

 

 

 

Recursos 

Materiais 

Previsão de 

custos 

Avaliação 

(definição de momentos 

de avaliação e respetivos 

instrumentos)  

Dinamizadores  

e 

Colaboradores 

(identificar) 

Público- Alvo 

Articulação  

(entre anos, ciclos, 

grupos, 

departamentos, 

comunidade) 

Clube de jogos 

Matemáticos: 

 

Fase 1:  

: Preparação dos 

Tabuleiros de 

jogo (Semáforo, 

Gatos & Cães, 

Rastros e 

Avanço) pela 

turma 

dinamizadora  

(1º Período) 

Melhorar o 

processo Ensino 

Aprendizagem e 

desempenho dos 

alunos 

 

Prevenir o 

abandono e o 

absentismo 

 

Combater a 

exclusão escolar 

e social 

- Desenvolver a 

criatividade, a 

sociabilidade, o 

raciocínio 

lógico e 

habilidades; 

- Promover a 

construção de 

atitudes 

favoráveis à 

aprendizagem 

e à convivência 

social, pela 

articulação 

entre ciclos 

Escolas do 

Agrupamen

to 

Dinamizadores  

Professores 

do Clube - 

Dulce 

Charneca e 

Carlos 

Metelo 

Alunos da 

turma  

CEF 8º 1A 

 

 

Alunos da 

escola sede 

  

Alunos do 4º 

ano da EB1 

  

1º e 3º ciclo na 

área de 

matemática 

 

- Impressões e 

Plastificação 

dos 25 

tabuleiros 

 

- Reciclagem de 

tampas 

plásticas de 

várias cores 

- 25 caixas 

plásticas 

pequenas 

herméticas 

devidamente 

Sem custos 

adicionais 

Balanço da atividade e 

Grau de satisfação dos 

alunos (Inst. de recolha 

3B – final do 2º período) 
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Fase 2:  

Divulgação dos 

jogos junto da 

comunidade 

escolar: o 

agendamento 

será feito através 

de reunião entre 

a professora 

dinamizadora e 

os docentes de 

matemática (2º e 

3º ciclos), da 

coordenadora de 

educação 

especial e das 

docentes dos 4º 

anos.  

(1º Período e 

início do 2º 

Período) 

 

 

 

 

 

 

 

- Oferecer um 

ambiente de 

lazer e de 

cultura. 

 

Colaboradores 

Restantes 

professores 

de 

Matemática 

Coordenador

a de 

Educação 

Especial e  

Professores 

titulares das 

turmas de 4º 

ano 

 

etiquetadas 

para guardar as 

tampas de cada 

jogo 

 

- Dossier do 

Clube e 

Impressões 

diversas 

(autorizações, 

regras dos 

jogos, outros 

registos…) 

 

- Máquina 

fotográfica/ 

vídeo 

 

 

 

 

 

 

 

 

Registo fotográfico da 

atividade e divulgação na 

página da escola. 
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Fase 3 

(facultativa): 

Campeonato 

escolar de Jogos 

matemáticos – 

18 janeiro - 4ª 

feira à tarde – 

seleção de 2 

alunos por jogo 

(ciclo) para a 

participação na 

fase 4 

Fase 4:  

Participação da 

escola  no 8º 

Campeonato de 

jogos 

matemáticos Al-

Andaluz (dia e 

local a confirmar) 

 

 

 

 

 

 

-Transporte 

camarário 

assegurado 

para o 

campeonato 

 

A Coordenadora do Clube: Dulce Charneca 
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PLANO ANUAL DE ATIVIDADES DO LABORATÓRIO DE MATEMÁTICA  

Ano Letivo 2016/2017 

Atividades/ 

Calendarização 

 

Objetivos 

estratégicos do 

Projeto 

Educativo 

(indicar quais – 

ver legenda) 

Objetivos 

específicos da 

atividade 

Local 

Intervenientes 
 

 

 

 

Recursos 

Materiais 

Previsão de 

custos 

Avaliação 

(definição de momentos 

de avaliação e respetivos 

instrumentos)  

Dinamizadores  

e 

Colaboradores 

(identificar) 

Público- Alvo 

Articulação  

(entre anos, ciclos, 

grupos, 

departamentos, 

comunidade) 

“Laboratório de 

Matemática” 

 

 

 

1º, 2º e 3º 

período 

Melhorar o 

processo Ensino 

Aprendizagem e 

Desempenho dos 

alunos 

 

- Promover a 

qualidade das 

aprendizagens; 

- Desenvolver a 

comunicação mat. 

e o raciocínio; 

 - Envolver grupos 

de alunos na 

divulgação e ou 

realização de 

atividades junto 

dos restantes e da 

com. educativa; 

- Reforçar a 

aprendizagem da 

mat. de uma forma 

lúdica (jogos, 

desafios, 

problemas) 

Sala de aula 

disponíveis 

Professores 
de 

Matemática 
 2º ciclo 

 

Alunos do 6º 

ano, 

preferencial

mente 

 

Alunos do 2º 

ciclo 

Grupo de 

matemática 2º 

ciclo 

- Papel 

impressão de 

atividades 

Sem custos 

adicionais 

Balanço da atividade e 

Grau de satisfação dos 

alunos (Inst. de recolha 

3B – final dos períodos) 

Nível de desempenho dos 

alunos 

A Coordenadora do Laboratório: Belquice Neto 



99 

 

PLANO ANUAL DE ATIVIDADES DO PROJETO DE EDUCAÇÃO PARA A SAÚDE (PES)  

Ano Letivo 2016/2017 

Atividades/ 

Calendarização 

 

Objetivos 

estratégicos do 

Projeto 

Educativo 

(indicar quais – 

ver legenda) 

 

Objetivos 

específicos da 

atividade 

Local 

 

Intervenientes 

 

 

 

 

Recursos 

Materiais 

Previsão de 

custos 

Avaliação 

(definição de momentos 

de avaliação e respetivos 

instrumentos)  

Dinamizadores  

e 

Colaboradores 

(identificar) 

Público- Alvo 

Articulação  

(entre anos, ciclos, 

grupos, 

departamentos, 

comunidade) 

Sessões de Saúde 

Oral 

“Sorriso Feliz” 

Atribuição de 

Cheques Dentista 

(Equipa de Saúde 

Escolar) 

1º e 2º Período 

Melhorar o 

processo 

Ensino-

aprendizagem 

e desempenho 

dos alunos; 

 

Sensibilizar para a 

importância de 

hábitos de higiene 

oral; 

Promover 

competências que 

contribuam para a 

melhoria da saúde 

oral 

Sala de 

aula 

Equipa de 

saúde escolar 

5ºs e 8ºs 

anos 

 

Entre ciclos 

Equipa de saúde 

escolar 

 

Computador e 

projetor 
Sem custos 

Participação dos alunos 

nos momentos de 

debate. 

 

Sessões de 

formação: 

“Sexualidade 

1º e 2º Período 

Melhorar o 

processo 

Ensino-

aprendizagem 

e desempenho 

dos alunos; 

Fornecer bases 

para a vivência de 

uma sexualidade 

saudável; 

Promover 

competências que 

Sala de 

aula 

Equipa de 
saúde escolar 

 2º/3º 

Ciclos 

Entre ciclos 

Equipa de saúde 

escolar 

 

Computador e 

projetor 

Sem custos Participação dos alunos 

nos momentos de 

debate. 
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Prevenir o 

abandono e o 

absentismo 

permitam escolhas 

de vida saudáveis 

no que à vida 

sexual diz respeito 

Sessões de 

sensibilização 

“Jovens sem 

fumo” – 

Prevenção do 

Tabagismo 

2º e 3º Período 

 

Melhorar o 

processo 

Ensino-

aprendizagem 

e desempenho 

dos alunos; 

Prevenir o 

abandono e o 

absentismo 

 

Sensibilizar para a 

importância de 

estilo de vida 

saudáveis; 

Promover 

competências que 

permitam a escolha 

de estilos de vida 

saudáveis, 

prevenção do 

tabagismo e 

proteção dos não 

fumadores 

Sala de 

aula 

Equipa de 
saúde escolar 

2º/3º Ciclos Entre ciclos 

Equipa de saúde 

escolar 

 

Computador e 

projetor 

Sem custos Participação dos alunos 

nos momentos de 

debate. 

 

Sessões de 

sensibilização 

"Prevenção do 

Consumo de 

Substâncias Lícitas 

e Ilícitas 

2º e 3º Período 

Melhorar o 

processo 

Ensino-

aprendizagem 

e desempenho 

dos alunos; 

Prevenir o 

abandono e o 

absentismo 

 

Sensibilizar para a 

importância de 

estilo de vida 

saudáveis; 

Promover 

competências que 

permitam a escolha 

de estilos de vida 

saudáveis e de 

proteção dos não 

fumadores 

Sala de 

aula 

Equipa de 
saúde escolar 

2º/3º Ciclos Entre ciclos 

Equipa de saúde 

escolar 

SICAD 

Computador e 

projetor 

Sem custos Participação dos alunos 

nos momentos de debate 
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Sessões de 

Formação sobre 

Primeiros 

Socorros - 

Reciclagem 

2º e 3º Período 

Melhorar o 

processo 

Ensino-

aprendizagem 

e desempenho 

dos alunos 

 

Fornecer noções 

básicas de 

primeiros socorros; 

Equipar a caixa de 

primeiros socorros 

na escola; 

Promover 

competências 

básicas na 

intervenção em 

situação de 

acidente e em 

situações de 

paragem 

cardiorrespiratória 

Auditóri

o 

Equipa de 
saúde escolar 

8ºs e 9ºs 

anos, 

Professores

, AO e 

famílias. 

Entre ciclos 

Equipa de saúde 

escolar 

 

Computador e 

projetor 

Sem custos Preenchimento de 

inquérito de satisfação 

fornecido pela Equipa de 

Saúde Escolar 

Projeto Tempo 

de Silêncio – 

Educação 

Baseada na 

Consciência 

 

Melhorar o 

processo Ensino 

Aprendizagem e 

desempenho dos 

alunos;Prevenir 

o abandono e o 

absentismo 

Sucesso Escolar; 

Crescimento 

saudável e seguro; 

Felicidade 

Auditóri

o 

Cooperativa 
cultural 

Maharishi; 
Paulo Côrte-
Real; Teresa 
Palaré 

2º/3º Ciclos Entre ciclos e grupos Auditório Sem custos Nº de participante e 

sucesso dos mesmos 

Alimentação 

Saudável 

1º, 2º e 3º 

Períodos 

Melhorar o 

processo Ensino-

aprendizagem e 

desempenho dos 

alunos 

Partilha de alimentos 

saudáveis em 

momentos de 

convívio; Promover a 

alimentação 

saudável com dias 

temáticos 

Sala de 

aula e 

Sala de 

Professor

es 

Equipa do 
PES Docentes 
e AO 

2º/3º Ciclos 

Docentes e 

AO 

Entre ciclos 

Equipa de saúde 

escolar 

Docentes e AO 

Sala dos 

Professores 

Sem custos Participação no momento 

do convívio 

A Coordenadora do Projeto - Paula Miguel Caetano 
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PLANO ANUAL DE ATIVIDADES DO PLANO DE SEGURANÇA         

Ano Letivo 2016/2017 

Atividades/ 

Calendarização 

 

Objetivos 

estratégicos do 

Projeto 

Educativo 

(indicar quais – 

ver legenda) 

 

Objetivos 

específicos da 

atividade 

Local 

 

Intervenientes 

 

 

 

 

Recursos 

Materiais 

Previsão de 

custos 

Avaliação 

(definição de momentos 

de avaliação e respetivos 

instrumentos)  

Dinamizadores  

e 

Colaboradores 

(identificar) 

Público- Alvo 

Articulação  

(entre anos, ciclos, 

grupos, 

departamentos, 

comunidade) 

Sensibilização 

para a Temática 

da Segurança 

 

Outubro 2016 

 

Melhorar o 

processo 

Ensino 

Aprendizagem 

e desempenho 

dos alunos. 

Fortalecer e 

dinamizar a 

gestão escolar, 

através de 

mecanismos de 

prestação de 

contas cada 

vez mais 

eficientes e 

eficazes. 

Sensibilizar toda a 

Comunidade 

Escolar sobre a 

conduta e regras 

de segurança a ter 

em caso de 

incêndio, sismo ou 

outro sinistro;   

Escola 

Básica 2º 

e 3º ciclos 

Dr. 

Alberto 

Iria 

Delegado de 

Segurança; 

Professores; 

Diretores de 

turma 

Comunidad

e Escolar 

Diretores de Turma, 

Professores, Alunos, 

Pessoal Operacional 

Multimédia: 

Visionamento 

de PowerPoint 

sobre a 

temática e 

regras de 

segurança em 

caso de 

evacuação 

urgente,  

Sem custos Impacto na Comunidade 

Escolar 
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Exercícios de 

Evacuação 

 

Novembro 2016 

e março 2017 

Melhorar o 

processo 

Ensino 

Aprendizagem 

e desempenho 

dos alunos. 

Fortalecer e 

dinamizar a 

gestão escolar, 

através de 

mecanismos de 

prestação de 

contas cada 

vez mais 

eficientes e 

eficazes. 

 

Automatização 

gradual de 

atitudes e 

comportamentos 

de alunos, 

professores e 

funcionários, 

tendentes a 

minimizar os 

riscos em 

qualquer 

situação de 

catástrofe 

natural, melhorar 

as condições de 

segurança na 

Escola e treinar o 

Plano de 

Emergência e 

Evacuação. 

Átrio 

exterior 

da escola 

Delegado de 
Segurança; 
Pessoal 
Auxiliar; 
Professores; 
alunos; 
Proteção Civil 
e DSRAL. 

Comunidad

e Escolar 

Proteção Civil (PSP, 

Escola Segura; 

Bombeiros, Centro 

de Saúde de Olhão), 

Direção Regional de 

Educação do Algarve 

(Gabinete de 

Segurança), 

Diretores de Turma 

e Comunidade 

Educativa 

Capacete de 

proteção e 

colete 

identificativo. 

Sem custos Envolvimento e grau de 

participação de todos os 

intervenientes através de 

fichas de inquérito. 

Impacto na Comunidade 

Escolar 

O Coordenador do Plano: José Correia                                                                                   
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PLANO ANUAL DE ATIVIDADES DO PROJETO TEMPO DE SILÊNCIO 

Ano Letivo 2016/2017 

Atividades/ 

Calendarização 

 

Objetivos 

estratégicos do 

Projeto 

Educativo 

(indicar quais – 

ver legenda) 

 

Objetivos 

específicos da 

atividade 

Local 

 

Intervenientes 

 

 

 

 

Recursos 

Materiais 

Previsão de 

custos 

Avaliação 

(definição de momentos 

de avaliação e respetivos 

instrumentos)  

Dinamizadores  

e 

Colaboradores 

(identificar) 

Público- Alvo 

Articulação  

(entre anos, ciclos, 

grupos, 

departamentos, 

comunidade) 

Projeto Tempo 

de Silêncio 

integra projeto 

europeu: 

EUROPE 

 

Melhorar o 

processo Ensino 

Aprendizagem e 

desempenho dos 

alunos 

Prevenir o 

abandono e 

absentismo 

escolar 

Combater a 

exclusão escolar 

e social 

Promoção dos 

valores 

democráticos, 

dos direitos 

fundamentais, a 

compreensão 

intercultural e a 

cidadania ativa 

Desenvolver o 

potencial dos 

estudantes, 

promovendo 

assim o sucesso 

escolar e 

educativo 

Salas de 

aula 

Sala 17 

Profs. Paulo 
Côrte-Real e 
Teresa Palaré 
Prof. que 

venham a aderir 

ao projeto; 

Fundação 

Cultural 

Maharishi 

(Formadores); 

Centro de 

Formação Ria 

Formosa 

(entidade 

acreditadora); 

Univ. do Algarve 

(investigação) 

Direção, 

Professores 

e Alunos 

Projeto transversal a 

todos os anos/ciclos, 

aberto a todos os 

grupos e 

departamentos 

Salas de aula Sem custos 

adicionais 

Este ano, visto o projecto 

fazer parte de um 

projecto europeu, será 

monitorizado pela 

Universidade do Algarve. 

A nível de Escola faremos 

relatórios por período. 

O Coordenador do Projeto: Paulo Côrte-Real                                                   
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PLANO ANUAL DE ATIVIDADES DAS BIBLIOTECAS ESCOLARES  

Ano Letivo 2016/2017 

Atividades/ 

Calendarização 

 

Objetivos 

estratégicos do 

Projeto 

Educativo 

(indicar quais – 

ver legenda) 

Objetivos 

específicos da 

atividade 

Local 

 

Intervenientes 

 

 

 

 

Recursos 

Materiais 

Previsão de 

custos 

Avaliação 

(definição de momentos 

de avaliação e respetivos 

instrumentos)  

Dinamizadores  

e 

Colaboradores 

(identificar) 

Público- Alvo 

Articulação  

(entre anos, ciclos, 

grupos, 

departamentos, 

comunidade) 

Mês das 

bibliotecas 

escolares: 

Curiosidades 

Setembro a 

junho 

Melhorar o 

processo Ensino 

Aprendizagem e 

desempenho dos 

alunos 

Promover / 

desenvolver o 

gosto pela 

leitura. 

 

BE Professora 
bibliotecária 
profª Guida 
sousa 

Comunidad

e escolar 

(jornal on-

line) 

Biblioteca escolar  s/ custos Autoavaliação 

Hora do conto 

Dramatização de 

contos 

Setembro a 

junho 

Melhorar o 

processo Ensino 

Aprendizagem e 

desempenho dos 

alunos 

Promover / 

desenvolver o 

gosto pela 

leitura. 

Promover / 

desenvolver o 

gosto pela 

audição de 

contos. 

BE Professora 
bibliotecária 
e Prof.ª Mª 
do 
Livramento 

 

Alunos do  

Jardim de 

Infância 

 

Articulação com o 

Jardim de Infância 

  

s/ custos 

 

Autoavaliação 
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Semana  da 

Leitura 

(O prazer de 

ler) 

Concursos 

Jogo da Língua 

Portuguesa 

Set. a junho 

Melhorar o 

processo Ensino 

Aprendizagem e 

desempenho dos 

alunos 

 

 

Promoção da 

escrita 

BE Professora 
bibliotecária 

Alunos do 2 

º e 3º ciclos 

Articulação com a 

biblioteca escolar 

Prof .Paula Nogueira 

 s/ custos Autoavaliação 

Ler + no 

Estabeleciment

o Prisional 

Set. a julho 

Melhorar o 

processo Ensino 

Aprendizagem e 

desempenho dos 

alunos 
(estrangeiros no E. P) 

Promoção do 

livro e da leitura. 

 

Estabeleci

mento 

prisional 

Professora 
bibliotecária 
e profª Paula 
Serina 

Presidiários Articulação com o 

Estabelecimento 

prisional 

 s/ custos Autoavaliação 

O Autor do Mês 

Outubro a maio 

Melhorar o 

processo Ensino 

Aprendizagem e 

desempenho dos 

alunos 

Promoção do livro 

e da leitura. 

Divulgação de 

escritores e suas 

obras. 

BE Professora 
bibliotecária 

Comunidad

e escolar 

Articulação com o 

Departamento de 

Línguas e PNL 

 s/ custos Autoavaliação 

Mês das 

bibliotecas 

escolares: 

Ciclo de Cinema 

Out. a junho  

Melhorar o 

processo Ensino 

Aprendizagem e 

desempenho dos 

alunos 

Promoção das 

várias literacias. 

BE Professora 
bibliotecária 
e equipa e 
professores 
de Português 
(2º ciclo) e 
profs. de Hist. 

Alunos do 

5º ao 9º 

ano 

Articulação com 

todos os 

departamentos 

Projetor, tela e 

computador 

s/custos Autoavaliação 
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Formação de 

utilizadores: 

Visita Guiada à 

Biblioteca  

Exploração do 

Guia do 

Utilizador 

4 e 6 de out 

Melhorar o 

processo Ensino 

Aprendizagem e 

desempenho dos 

alunos 

Incentivar o 

gosto pela 

leitura. 

Desenvolver a 

autonomia dos 

alunos na 

utilização dos 

serviços e 

recursos da BE. 

BE Professora 
bibliotecária 

Alunos do 

pré-escolar 

do 1º e 5º 

anos 

Parceria com os 

diretores de turma e 

professores de 

Português 

Folheto S/custos Autoavaliação 

Mês das 

bibliotecas 

escolares: 

Hora do conto 

“A mosca 

fosca” 

4 de outubro 

Melhorar o 

processo Ensino 

Aprendizagem e 

desempenho dos 

alunos 

Promover / 

desenvolver o 

gosto pela leitura. 

Divulgar obras e 

autores. 

Promover / 

desenvolver o 

gosto pela 

audição de 

contos. 

BE (1º 

ciclo) 

Professora 
bibliotecária 
Educadora 
Ema Correia 

Alunos do  

Jardim do 

1ºano 

Parceria com o pré 

escolar e 

professores do 1º 

ano 

 

 s/ custos Autoavaliação 

Mês das 

bibliotecas 

escolares: 

Hora do conto 

“Vamos à caça 

do urso” 

6 de outubro 

Melhorar o 

processo Ensino 

Aprendizagem e 

desempenho dos 

alunos 

Promover / 

desenvolver o 

gosto pela leitura. 

Divulgar obras e 

autores. 

Promover / 

desenvolver o 

gosto pela 

audição de 

contos. 

BE (1º 

ciclo) 

Professora 
bibliotecária 
Educadora 

Ema Correia 

Alunos do 

Jardim de 

Infância 

Parceria com o pré 

escolar e 

professores do 1º 

ano 

 

 s/ custos Autoavaliação 
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Mês das 

bibliotecas 

escolares: 

Olhão a 

ler/Momento de 

Leitura 

24 de outubro 

Melhorar o 

processo Ensino 

Aprendizagem e 

desempenho dos 

alunos 

Promover / 

desenvolver o 

gosto pela 

leitura. 

Divulgar obras 

e autores. 

BE Professora 
bibliotecária 

Alunos do 

pré-escolar 

ao 9º ano 

Articulação com a 

RBO e professoras 

de Português 

 s/ custos Autoavaliação 

Mês das 

bibliotecas 

escolares 

Encontro com o 

escritor … 

outubro 

Melhorar o 

processo Ensino 

Aprendizagem e 

desempenho dos 

alunos 

Promover / 

desenvolver o 

gosto pela 

leitura. 

Divulgar obras e 

autores. 

Auditório 

da 

Câmara 

Municipal 

Professora 
bibliotecária 

Alunos do 

1º ciclo 

Articulação com a 

RBO 

 s/ custos Autoavaliação 

Mês das 

bibliotecas 

escolares: 

Exposição 1ª 

Guerra Mundial 

7 a 11 out 

Melhorar o 

processo Ensino 

Aprendizagem e 

desempenho dos 

alunos 

Divulgar 

trabalhos 

 

BE Professora 
bibliotecária 
e profº Pedro 
Moura 

Comunidad

e escolar 

Parceria com a 

disciplina de História 

 s/ custos Autoavaliação 

Mês das 

bibliotecas 

escolares: 

Feira do Livro 

Outubro 

Melhorar o 

processo Ensino 

Aprendizagem e 

desempenho dos 

alunos 

Promover a 

leitura no 

quotidiano dos 

alunos e no 

contexto 

familiar; Divulgar 

obras e autores. 

BE (1º 

ciclo) 

Professora 
bibliotecária 

Alunos do  

1º Ciclo 

Articulação com a 

Editora Leya e 

professores do 1º 

ciclo 

 s/ custos Autoavaliação 
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Mês das 

bibliotecas 

escolares: 

Comemoração 

de datas: 

Halloween 

31 de outubro 

Melhorar o 

processo Ensino 

Aprendizagem e 

desempenho dos 

alunos 

Divulgação de 

trabalhos 

elaborados pelos 

alunos 

(peças de 

teatro, 

poesia…). 

BE Professora 
bibliotecária 

Comunidad

e escolar 

Articulação com os 

docentes de Inglês e 

os alunos do clube 

de Inglês 

 s/ custos Autoavaliação 

Feira do Livro 

 

Novembro 

Melhorar o 

processo Ensino 

Aprendizagem e 

desempenho dos 

alunos 

Promover a 

leitura no 

quotidiano dos 

alunos e no 

contexto 

familiar; Divulgar 

obras e autores . 

BE Professora 
bibliotecária 

Comunidad

e escolar 

Articulação com o 

livreiro Libânio 

Correia 

 s/ custos Autoavaliação 

Comemoração 

de datas: 

Dia dos 

Namorados 

Exposição na BE  

Troca de 

correspondência 

entre alunos 

14 fevereiro 

Melhorar o 

processo Ensino 

Aprendizagem e 

desempenho dos 

alunos 

Promover / 

desenvolver o 

gosto pela leitura 

e escrita. 

 

 

BE Professora 
bibliotecária 
e professoras 
de Inglês 

Alunos do 

2º e 3º 

ciclos 

Articulação com os 

docentes de Inglês e 

os alunos do clube 

de Inglês 

 s/ custos Autoavaliação 
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Semana  da 

Leitura  

(O prazer de ler) 

17 a 27 de mar. 

Elaboração do 

folheto com  as 

atividades 

Março 

Melhorar o 

processo Ensino 

Aprendizagem e 

desempenho dos 

alunos 

Divulgação das 

atividades  

BE 

(blogue  e 

site ) 

Professora 
bibliotecária 

Comunidad

e escolar 

Articulação com o 

departamento der 

línguas 

 s/ custos Autoavaliação 

Exposições: 

” Património” 

Março 

Melhorar o 

processo Ensino 

Aprendizagem e 

desempenho dos 

alunos 

Divulgação de 

escritores e suas 

obras. 

Promoção do 

livro e da leitura. 

BE Professora 
bibliotecária 

Comunidad

e escolar 

Parceria com a 

Editora Santillana 

 

 s/ custos  

Autoavaliação 

Semana da 

Leitura 

(O prazer de ler) 

Concursos 

Concurso 

“Batalha dos 

Livros” 

2ª fase concelhia 

12 abril 

Melhorar o 

processo Ensino 

Aprendizagem e 

desempenho dos 

alunos 

Divulgação de 

escritores e suas 

obras. 

Promoção do 

livro e da leitura. 

 

Auditório 

da 

Biblioteca 

Municipal 

Professora 
bibliotecária 

Alunos do 

1º,2º e 3º 

ciclos 

Articulação com as 

bibliotecas 

escolares, e 

Biblioteca municipal 

 s/ custos Autoavaliação 
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“Foi bonita a 

festa pá!” 

 

Abril 

Melhorar o 

processo Ensino 

Aprendizagem e 

desempenho dos 

alunos 

Divulgação de 

escritores e suas 

obras. 

Auditório 

da Escola 

Professora 

Belquice 
Neto e profº 
João 
Fontainha 

Alunos do 

9º ano 

Voluntariado Projetor e 

computador 

s/custos Autoavaliação 

Comemoração 

de datas: 

Dia da Europa 

9 maio 

Melhorar o 

processo Ensino 

Aprendizagem e 

desempenho dos 

alunos 

Promover os 

trabalhos 

elaborados pelos 

alunos. 

BE Professora 
bibliotecária 

Comunidad

e Escolar 

Articulação com o 

grupo disciplinar de 

Geografia 

 s/ custos Autoavaliação 

Semana da 

Leitura  

(O prazer de ler) 

Concursos 

Campeonato de 

leitura 

Maio 

Melhorar o 

processo Ensino 

Aprendizagem e 

desempenho dos 

alunos 

Divulgação de 

escritores e  suas 

obras. 

Promoção do 

livro e da leitura. 

 

Auditório 

da 

Câmara 

Municipal 

Professora 
bibliotecária 

Alunos do 

1º,2º e 3º 

ciclos 

Articulação com as 

bibliotecas 

escolares, Câmara 

municipal e casa da 

juventude 

 s/ custos Autoavaliação 

Concursos 

Concurso 

Nacional de 

Leitura 

Maio 

Melhorar o 

processo Ensino 

Aprendizagem e 

desempenho dos 

alunos 

Promoção do 

livro e da leitura. 

Divulgação de 

escritores e suas 

obras. 

Local a 

designar 

Professora 
bibliotecária 

Alunos do 

3º ciclo 

Articulação com as 

professoras de 

Português do 3º 

ciclo 

 s/ custos Autoavaliação 
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Mês das 

bibliotecas 

escolares: 

Jogo da História 

 

Melhorar o 

processo Ensino 

Aprendizagem e 

desempenho dos 

alunos 

Promover / 

desenvolver o 

gosto pela 

História 

 

BE Professora 
bibliotecária 

Alunos do 

2º e 

3ºciclos 

Articulação com o 

grupo de História 

 s/ custos Autoavaliação 

Internet Segura 

Entrega de um 

folheto 

Sessão de 

esclarecimento 

através de um 

powerpoint 

Melhorar o 

processo Ensino 

Aprendizagem e 

desempenho dos 

alunos 

Desenvolver 

metodologias e 

estratégias de 

aprendizagem. 

BE Professora 
bibliotecária 
e equipa 

Alunos do 

5º ano 

Articulação com o 

prof. de TIC 

 s/ custos Autoavaliação 

Top Leitores 

Apresentação do 

Top dos 

melhores 

leitores 

Melhorar o 

processo Ensino 

Aprendizagem e 

desempenho dos 

alunos 

Promoção do 

livro e da leitura. 

 

BE Professora 
bibliotecária 

Comunidad

e Escolar 

Articulação com o 

Departamento de 

Línguas 

 s/ custos Autoavaliação 

Encontros com 

escritores / 

ilustradores / 

contadores 

 

Melhorar o 

processo Ensino 

Aprendizagem e 

desempenho dos 

alunos 

Divulgação de 

escritores e suas 

obras. 

BE Professora 
bibliotecária 
e profª Guida 
Sousa 

Alunos do 

2º ciclo 

Articulação com o 

grupo disciplinar de 

Português 

 s/ custos Autoavaliação 
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Comemoração 

de datas: 

Exposição 2ª 

Guerra Mundial 

Melhorar o 

processo Ensino 

Aprendizagem e 

desempenho dos 

alunos 

Promover os 

trabalhos 

elaborados pelos 

alunos. 

BE Professora 

bibliotecária 
Comunidad

e escolar 

Articulação com o 

grupo disciplinar de 

História 

 s/ custos Autoavaliação 

Jornal on-line Melhorar o 

processo Ensino 

Aprendizagem e 

desempenho dos 

alunos 

Promover os 

trabalhos 

elaborados pelos 

alunos. 

Incentivar a 

escrita 

BE Professora 

bibliotecária 
Comunidad

e escolar 

Articulação com 

todos os grupos 

disciplinares  

 s/ custos Autoavaliação 

Semana da 

Leitura 

(O prazer de ler) 

Concursos 

Leitura com E.E. 

Melhorar o 

processo Ensino 

Aprendizagem e 

desempenho dos 

alunos 

Divulgação de 

escritores e suas 

obras. 

Promoção do 

livro e da leitura. 

 

BE Professora 
bibliotecária 

Encarregad

os de 

Educação 

Articulação com a 

Biblioteca Municipal 

e com a Direção da 

escola 

 s/ custos Autoavaliação 

Comemoração 

de datas: 

(a combinar 

com os profs da 

várias discip.) 

Melhorar o 

processo Ensino 

Aprendizagem e 

desempenho dos 

alunos 

Promover os 

trabalhos 

elaborados 

pelos alunos. 

BE Professora 
bibliotecária 

Comunidad

e Escolar 

Articulação com os 

departamentos 

 s/ custos Autoavaliação 



114 

 

Ler em voz alta 

 

(projeto de 

intervenção no 

desenvolviment

o da leitura) 

Melhorar o 

processo Ensino 

Aprendizagem e 

desempenho dos 

alunos 

Promoção da 

leitura 

Promover / 

desenvolver o 

gosto pela 

audição de 

contos. 

Sala de 

aula 

Professora 
bibliotecária 
e equipa 

Alunos do  

7º ano 

Articulação com o 

departamento de 

línguas  

 s/ custos Autoavaliação 

Ler + em família 

 

(ao longo do 

ano letivo) 

Promover o 

envolvimento 

dos 

Encarregados de 

Educação na vida 

escolar 

Promover a leitura 

no quotidiano dos 

alunos e no 

contexto familiar. 

Elaboração do 

folheto e 

divulgação junto 

dos pais. 

BE Professores 
do 1º ciclo 

Alunos do  

1º ciclo 

Articulação com os 

professores do 1º 

ciclo 

 s/ custos Autoavaliação 

Mochila vai e vem 

Elaboração do 

folheto e 

divulgação junto 

dos pais 

(ao longo do ano 

letivo) 

Promover o 

envolvimento dos 

Encarregados de 

Educação na vida 

escolar 

Promover a leitura 

no quotidiano dos 

alunos e no 

contexto familiar. 

 

BE Educadoras 
de Infância 

Alunos do  

Jardim de 

Infância 

Articulação com o 

Jardim de Infância  

 s/ custos Autoavaliação 

Clube de leitura 

(ao longo do ano 

letivo) 

Melhorar o 

processo Ensino 

Aprendizagem e 

desempenho dos 

alunos 

Promover / 

desenvolver o 

gosto pela 

leitura; Divulgar 

obras e autores. 

BE Professora 
Guida sousa 

Alunos do 

2º e 3º 

ciclos 

Articulação com o 

Departamento de 

Línguas 

 s/ custos Autoavaliação 

A Coordenadora das Bibliotecas Escolares: Rosália Boneco 
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PLANO ANUAL DE ATIVIDADES DO GABINETE DE APOIO AO ALUNO E À FAMÍLIA (GAAF) 

Ano Letivo 2016/2017 

Atividades/ 

Calendarização 

 

Objetivos 

estratégicos do 

Projeto 

Educativo 

(indicar quais – 

ver legenda) 

Objetivos 

específicos da 

atividade 

Local 

 

Intervenientes 

 

 

 

 

Recursos 

Materiais 

Previsão de 

custos 

Avaliação 

(definição de momentos 

de avaliação e respetivos 

instrumentos) 

Dinamizadores 

e 

Colaboradores 

(identificar) 

Público- Alvo 

Articulação 

(entre anos, ciclos, 

grupos, 

departamentos, 

comunidade) 

Projeto: “Nós e os Laços” 

Equipa 

Multidisciplinar 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Melhorar o 

processo de ensino 

aprendizagem e 

desempenho dos 

alunos; 

- Prevenir o 

abandono e o 

absentismo; 

- Combater a 

exclusão escolar e 

social 

- Promover um 

melhor ambiente 

na escola; 

- Monitorizar, 

refletir, mediar e 

aconselhar sobre a 

incivilidade/indisci

plina/violência; 

- Prevenir 

situações de risco; 

- Diminuir as 

medidas 

disciplinares 

sancionatórias e 

corretivas. 

Todo o 

Agrupame

nto de 

Escolas 

Técnicos do 
GAAF 

Alunos que 

apresentem 

medidas 

disciplinares 

Articulação com a 

Direção do 

Agrupamento 

Não se aplica Sem custos 

associados 

- No final do período e 

quando se justificar; 

- Ficha de levantamento de 

dados importantes para 

relatórios; 

- Participação e interesse 

dos alunos; 

- Número de casos de 

abandono; 

- Número de casos de 

absentismo; 

- Número de casos de com 

problemas de 
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Atividade: “Conto 

Contigo” 

 

- Facilitar e 

acompanhar a 

integração dos 

alunos e ao mesmo 

tempo 

responsabilizar os 

alunos mais 

velhos, pretende-

se implementar 

um conjunto de 

atividades que 

promovam esse 

acompanhamento 

e interajuda. 

Todo o 

Agrupament

o de Escolas 

Técnicos do 
GAAF e 

Diretores de 
Turma 

Alunos do 1º 

e 4º ano do 

1º ciclo e do 

5º e 8º ano 

do 3º ciclo. 

Articulação com os 

Diretores de Turma e 

os Professores 

Titulares de Turma 

Não se aplica Sem custos 

associados 

comportamento; 

- Número de casos com 

Insucesso. 

Conselho de 

Delegados de 

Turma 

 

 

 

 

 - Promover um 

melhor ambiente 

na escola; 

- Monitorizar, 

refletir, mediar, 

aconselhar e 

formar sobre a 

incivilidade/indisci

plina/violência; 

- Prevenir 

situações de risco; 

- Dar voz aos 

alunos na 

apresentação de 

problemas e 

sugestões para um 

melhor 

funcionamento da 

escola. 

Escola Sede 

do 

Agrupament

o 

Técnicos do 
GAAF e 

Professora 
Ema Salero 

Alunos dos 

2º e 3º ciclos 

Não se aplica Não se aplica Sem custos 

associados 
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Tutorias 

 

 

 

 - Promover um 

melhor ambiente 

na escola; 

- Monitorizar, 

refletir, mediar e 

aconselhar sobre a 

incivilidade/indisci

plina/violência; 

- Prevenir 

situações de risco; 

- Diminuir as 

medidas 

disciplinares 

sancionatórias e 

corretivas. 

- Criar junto dos 

alunos 

acompanhados, a 

figura do professor 

tutor, como pessoa 

de referência de na 

escola. 

Escola Sede 

do 

Agrupament

o 

- Técnicos do 

GAAF 

- Professores 

Tutores 

 

Alunos dos 

2º e 3º ciclos 

Não se aplica Não se aplica Sem custos 

associados 

Turmas Solidárias 

 

 

 

 - Analisar / refletir 

sobre o conceito 

de solidariedade e 

cidadania 

- Incentivar a 

participação social 

numa lógica de 

cidadania ativa. 

Escola 

Sede do 

Agrupame

nto 

- Técnicos do 

GAAF 

- Profª Ana 

Costa;  Prof.ª 

Micaela 

Barros; Prof.ª 

Sandra Alves 

Turmas CEF-

1A, 9ºD PCA 

e 9ºE PCA 

Articulação com 

instituições de 

solidariedade social do 

concelho 

Não se aplica Sem custos 

associados 
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  Clube de Pais 

Mega aula de 

Zumba 

(data a definir) 

 

 - Abrir o 

Agrupamento de 

Escolas à 

comunidade 

envolvente; 

- Proporcionar o 

convívio entre 

todos os 

elementos da 

comunidade 

escolar e a 

comunidade em 

geral; 

- Promover uma 

manhã saudável de 

desporto. 

Escola 

Sede do 

Agrupame

nto 

Técnicos do 

GAAF 

 

Comunidade 

em geral 

Não se aplica Não se aplica Sem custos 

Passeio de BTT 

(data a definir) 

 - Abrir o 

Agrupamento de 

Escolas à 

comunidade 

envolvente; 

- Proporcionar o 

convívio entre 

todos os 

Concelho de 

Olhão 

Técnicos do 
GAAF; 

 
 

Comunidade 

em geral 

- Grupo Motard 

Pechão 

- Guarda Nacional 

Republicana 

- Junta de Freguesia de 

Olhão 

- Município de Olhão 

- Polícia de Segurança 

Águas e 

alimentação para 

os participantes 

Sem custos 

associados 
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elementos da 

comunidade 

escolar e a 

comunidade em 

geral; 

- Promover uma 

manhã saudável de 

desporto. 

Pública 

- Secção de BTT da 

Casa do Benfica de 

Olhão 

Marcha-Passeio 

(Data a definir) 

 

 - Abrir o 

Agrupamento de 

Escolas à 

comunidade 

envolvente; 

- Proporcionar o 

convívio entre 

todos os 

elementos da 

comunidade 

escolar e a 

comunidade em 

geral; 

- Promover uma 

manhã saudável de 

desporto. 

Concelho 

de Olhão 

Técnicos do 
GAAF 

 
 
 

Comunidade 

em geral 

De momento nada a 

referir. 

De momento 

nada a referir. 

De momento nada 

a referir. 
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Ações de formação 

/ sensibilização em 

colaboração com 

entidades  

externas 

 De momento nada 

a referir. 

Escola 

Sede, 

Escola Nº1 

e Jardim de 

Infância do 

Largo da 

Feira 

Técnicos do 
GAAF; 

 

Todo o 

Agrupament

o de Escolas 

De momento nada a 

referir. 

Não se aplica Sem custos  

Atividades de 

carater não-

formal, em 

conjunto com o 

Projeto Mais 

Sucesso – 

Programa Escolhas 

6G 

 De momento nada 

a referir. 

Concelho 

de Olhão 

- Técnicos do 
GAAF; 

- Técnicos do 
Projeto Mais 

Sucesso 
 

Alunos de 
todo o 

Agrupament
o 

Projeto Mais Sucesso – 

Programa Escolhas 6G 

(Associação MOJU – 

Olhão) 

 

Não se aplica Sem custos  

Mega Piquenique 

(Final do 3º 

período) 

 

 

 

 

 

 

 

 - Proporcionar o 

convívio e a 

partilha entre 

todos os 

elementos da 

comunidade 

escolar, no 

encerramento de 

mais um ano letivo 

Escola 

Sede do 

Agrupame

nto 

Técnicos do 
GAAF; 

 
 
 

 

 

Toda a 

comunidade 

escolar do 

Agrupament

o 

De momento nada a 

referir. 

De momento 

nada a referir. 

De momento nada 

a referir. 
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Acompanhamento Psicossocial 

Reuniões com 

Diretores de Turma 

/ Professores 

Titulares 

 

- Melhorar o 

processo de 

ensino 

aprendizagem e 

desempenho dos 

alunos; 

- Prevenir o 

abandono e o 

absentismo; 

- Combater a 

exclusão escolar 

e social; 

- Promover o 

desenvolvimento 

de competências 

pessoais e sociais 

do aluno; 

- Desenvolver 

relações 

interpessoais 

assentes na 

cooperação, 

tolerância e 

respeito mútuo; 

- Contribuir para a 

reflexão e 

concretização do 

projeto de vida do 

aluno; 

- Diminuir 

situações de 

abandono escolar; 

- Diminuir 

situações de 

absentismo 

escolar; 

- Diminuir 

situações de 

violência escolar; 

- Diminuir 

situações que 

- Pré- 

escolar; 

- 1º Ciclo; 

- Sede do 

Agrupame

nto; 

- Exterior. 

 

Técnicos do 
GAAF; 

 

- Alunos do 

Pré-escolar,1º, 

2º, 3º ciclos; 

- Enc. de 

Educação. 

 

- Diretores de 

Turma; 

- Titulares de Turma; 

- Educadoras de 

Infância; 

- Outros Professores; 

- CPCJ; 

- GASMI; 

- C.S. Olhão; 

- Centro Hospitalar 

do Algarve; 

- SPO; 

- Ensino Especial; 

- Segurança Social; 

- Loja Social de 

Olhão; 

- Tribunal de Família 

e Menores de Faro; 

- PSP; 

- Projeto Mais 

sucesso; 

Não de aplica Sem custos 

associados 

- No final do período e 

quando se justificar; 

- Ficha de levantamento de 

dados importantes para 

relatórios; 

- Participação e interesse 

dos alunos; 

- Número de casos de 

abandono; 

- Número de casos de 

absentismo; 

- Número de casos de com 

problemas de 

comportamento; 

- Número de casos com 

Insucesso. 

 

Acompanhamento 

de Alunos 

 

 

 

 

Reuniões com 

encarregados de 

educação 

 

 

 

Visitas domiciliárias 
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 coloquem em 

causa a integridade 

física e emocional 

do aluno; 

- Diminuir 

situações de 

consumo de 

substâncias 

psicoativas; 

- Promover o 

envolvimento 

parental no 

percurso escolar 

do aluno, 

contribuindo para 

uma parentalidade 

mais eficaz; 

- Fomentar o 

trabalho articulado 

entre os serviços 

da comunidade 

escolar. 

- SICAD; 

- IPDJ; 

- IEFP; 

- PES; 

- Articulação com a 

comunidade 

educativa/ Enc. 

Educação e outras 

entidades externas 

quando se justifica. 

 

Articulação / 

encaminhamentos 

para serviços 

externos / internos 

 

 

 

Reuniões de 

avaliação 

Os técnicos do GAAF – Elsa Silva e Márcio Rodrigues 
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PLANO ANUAL DE ATIVIDADES DO SERVIÇO DE PSICOLOGIA E ORIENTAÇÃO (SPO)  

(Ag. Esc. Dr. AIberto Iria; área de influência JI/EB23 José Carlos da Maia) 

Ano Letivo 2016/2017 

 

Objetivos específicos da atividade  

n.º1 

 

1 – Contribuir para o desenvolvimento integral dos alunos. 

2 – Identificar e analisar as causas de insucesso escolar e propor estratégias/medidas tendentes à sua eliminação. 

Atividades/ 

Calendarização 

 

 

 

Objetivos 

Estratégicos do 

Projeto 

Educativo  

Local 

 

Intervenientes 

Recursos Materiais e 

Previsão de Custos 

Agrupamento Dr. Alberto Iria  

Avaliação 

(definição de 

momentos de 

avaliação e respetivos 

instrumentos/indicad

ores). 

Possíveis 

Colaboradores 
Público- Alvo 

Possíveis 

Articulações 

(outros 

serviços 

técnico-

pedagógicos, 

comunidade) 

 

1.Ao longo do ano letivo. 

 

1. Avaliação 
Psicológica/Psicopedagógica. 
 (Proceder à avaliação global de 

situações relacionadas com o 

desenvolvimento; com dificuldades 

 

1.Melhorar o 

processo ensino 

aprendizagem e 

desempenho dos 

alunos. 

 

Combater a 

 

1.S.P.O 

Agrupamento 

Dr. Alberto Iria  

 

EBI n.º1 de 

 

1. Consulta 

de psicologia 

e outras 

áreas de 

especialidade 

afins. 

 

1.Alberto Iria:  

Alunos do 1.º, 

2.º e 3.º ciclo. 

 

 

 

1. 

Comunidade 

escolar: 

Educação 

Especial. 

 

 

1.Instrumentos de 

avaliação psicológica; livros 

técnicos, bibliografia e 

documentação de suporte 

já existente; 

 

Computador/Web, linha 

 

1.Final do ano letivo 

 

Indicador: transição 

de ano letivo. 
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de aprendizagem, competências e 

potencialidades específicas). 

exclusão escolar 

e social. 

Olhão 

  

E.B 2/3 José 

Carlos da Maia. 

(Gabinete 

Próprio). 

E.B 2/3 José 

Carlos da Maia: 

Alunos do 2.º e 

3.º ciclo. 

Entidades 

ligadas á 

saúde, 

reabilitação e 

/ou outras. 

telefónica;  

 

Fotocópias e material de 

escritório. – Sem custos 

adicionais 

Objetivos específicos das atividades 

n.º2 e n.º3. 

 

1. Apoiar os alunos no processo de construção da sua identidade, no processo de aprendizagem e de integração no sistema de 

relações interpessoais da comunidade escolar; 

2.Apoiar os professores, pais e encarregados de educação, no contexto das atividades educativas, tendo em vista o sucesso 

escolar. 

 Atividades/ 

Calendarização 

 

 

Objetivos 

Estratégicos do 

Projeto 

Educativo  

Local 

 

Intervenientes 
Recursos Materiais e 

Previsão de Custos 

Agrupamento Dr. Alberto 

Iria 

Avaliação 

(definição de 

momentos de 

avaliação e respetivos 

instrumentos). 

Colabora

dores 
Público- Alvo 

Possíveis Articulações  

(outros serviços técnico-

pedagógicos, comunidade) 
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2./3. Ao longo do ano letivo, com 

menor frequência durante o 3.º 

Período. 

 

 2. Apoio psicológico/ 

psicopedagógico a alunos, no 

contexto das atividades educativas. 

3. Consultadoria e aconselhamento 

Psicoeducacional a professorem, 

pais e encarregados de educação no 

contexto das atividades letivas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2./3.  

Melhorar o 

processo 

ensino 

aprendizagem 

e desempenho 

dos alunos. 

 

Combater a 

exclusão 

escolar e social. 

2/3.S.P.O 

 

Agrupamen

to Dr. 

Alberto Iria  

 

EBI n.º1 de 

Olhão 

  

E.B 2/3 José 

Carlos da 

Maia. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

.-------- 

 

 

2./3. 

Alberto Iria:  

Alunos do 1.º, 

2.º e 3.º ciclo. 

 

E.B 2/3 José 

Carlos da Maia; 

 

Alunos do 2.º e 

3.º ciclo. 

2./3.  

Comunidade escolar: 

 D.T, Professor Titular de 

Turma, CT, E.E., Professores 

responsáveis pelas 

assessorias, Educação 

Especial. GAAF;  

Outras entidades  

 

Entidades ligadas á saúde, 

reabilitação e /ou outras. 

2./3.Instrumentos de 

avaliação psicológica; 

livros técnicos, 

bibliografia e 

documentação de 

suporte já existente; 

 

Computador/Web, linha 

telefónica;  

 

Fotocópias e material 

de escritório. – Sem 

custos adicionais 

 

 

 

2./3. Final do ano 

letivo 

 

Indicador: transição 

de ano letivo. 
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Objetivo específico da atividade 

n.º4 

 

1 Promover a inclusão de crianças com necessidades especiais, tendo em vista a efetiva igualdade de oportunidades e a 

adequação das respostas educativas. 

Domínio da Intervenção/ Atividades/ 

Calendarização 

 

Objetivos 

Estratégicos do 

Projeto 

Educativo 

 

 

Local 

 

Intervenientes 

Recursos Materiais e Previsão de 

Custos 

 Agrupamento Dr. Alberto Iria 

Avaliação 

(definição 

de 

momentos 

de 

avaliação e 

respetivos 

instrument

os). 

Colaboradores Público- Alvo 

Possíveis 

Articulações  

(outros 

serviços 

técnico-

pedagógicos, 

comunidade) 

Ao longo do ano letivo 

4. Detetar/avaliar e acompanhar em 

colaboração com as equipas de 

educação especial, alunos com 

necessidades educativas especiais. 

 

4.1. Participação em reuniões 

multidisciplinares para avaliação dos 

casos referenciados ao abrigo do Dec. 

Lei 3/2008 de 7 de Janeiro.  

 

 

4. Melhorar o 

processo 

ensino 

aprendizagem 

e 

desempenho 

dos dos 

alunos. 

 

Combater a 

exclusão 

escolar e 

social. 

4. S.P.O 

 

Agrupamento Dr. 

Alberto Iria  

 

EBI n.º1 de 

Olhão 

  

E.B 2/3 José 

Carlos da Maia. 

 

4.1. 

 Equipa de 

Educação 

Especial. 

Entidades ligadas 

à                                                                                                                                                                                                                 

saúde mental, 

reabilitação e 

/ou outras. 

(quando se 

justifique). 

 

4.1 

Alberto Iria:  

Alunos do 1.º, 

2.º e 3.º ciclo. 

 

E.B 2/3 José 

Carlos da Maia: 

Alunos do 2.º e 

3.º ciclo. 

 

4.1--------- 

4.Instrumentos de avaliação 

psicológica; livros técnicos, 

bibliografia e documentação de 

suporte já existente; 

 

Computador/Web, linha 

telefónica;  

 

Fotocópias e material de 

escritório. – Sem custos 

adicionais 

4. Final do 

ano letivo 

 

Indicador: 

transição 

de ano 

letivo. 
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Objetivo específico da atividade 

n.º4 

1.Promover a inclusão de crianças com necessidades especiais, tendo em vista a efetiva igualdade de oportunidades e a 

adequação das respostas educativas. 

Atividades/ 

Calendarização 

 

 

 

Objetivos 

Estratégicos 

do Projeto 

Educativo 

Local 

 

Intervenientes 
Recursos 

Materiais e 

Previsão de 

Custos 

Agrupamento 

Dr. Alberto 

Iria 

Avaliação 

(definição de 

momentos de 

avaliação e 

respetivos 

instrumentos). 

Colaboradores Público- Alvo 

Articulação  

(outros serviços 

técnico-

pedagógicos, 

comunidade) 

 

4.2. (Re) avaliação das funções 

mentais, tendo como referência a CIF 

e elaboração do respetivo Relatório 

Técnico Pedagógico referente a esta 

avaliação. 

 

4.3 Contribuir conjuntamente com o 

Departamento de Educação Especial, 

para a elaboração dos documentos 

inerentes ao processo de colocação 

dos alunos em regime educativo 

especial.  

 

  

. 

 

4.2 Entidades ligadas à                                                                                                                                                                                                                      

saúde mental, reabilitação e /ou 

outras. (quando se justifique). 

 

 

4.3. Equipa de Educação Especial e 

Diretores de Turma/Professores 

Titulares de Turma. 

Entidades ligadas à                                                                                                                                                                                                     

saúde mental, reabilitação e /ou 

outras. (quando se justifique 

 

4.2 / 4.3 

 

Alberto Iria:  

Alunos do 1.º, 2.º 

e 3.º ciclo. 

 

E.B 2/3 José Carlos 

da Maia: 

Alunos do 2.º e 3.º 

ciclo. 

 

4.2-------- 

 

 

 

 

4.3. -------- 

 

Sem 

custos 

adicionais 
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Objetivo específico da atividade 

n.º4 

 

 1.Promover a inclusão de crianças com necessidades especiais, tendo em vista a efetiva igualdade de oportunidades e a 

adequação das respostas educativas. 

 Atividades/ 

Calendarização 

 

 Objetivos 

Estratégic

os do 

Projeto 

Educativo 

Local 

 

Intervenientes 
Recursos 

Materiais e 

Previsão de 

Custos 

Agrupamento 

Dr. Alberto Iria  

Avaliação 

(definição de 

momentos de 

avaliação e 

respetivos 

instrumentos). 

Colaboradores Público- Alvo 

Articulação  

(outros serviços técnico-

pedagógicos, 

comunidade) 

 

4.4 Acompanhar conjuntamente 

com a equipa de avaliação com 

referência à CIF, as situações de 

alunos em regime educativo 

especial, (nomeadamente na 

proposta das medidas educativas a 

implementar e/ou de outros 

procedimentos de orientação 

educativa para acompanhamento 

destes alunos ao longo do seu 

processo escolar). 

 

 

 

 

 

4.4  

Agrupamento 

Alberto Iria: 

Equipa de 

Educação Especial  

 

E.B 2/3 José Carlos 

da Maia: Equipa de 

Educação Especial. 

 

 

4.4Alberto Iria:  

Alunos do 1.º, 2.º e 3.º ciclo. 

 

E.B 2/3 José Carlos da Maia: 

Alunos do 2.º e 3.º ciclo. 

 

EB n.º7 /E.B 1 Quelfes /E.B 1 

Brancanes (na ausência da 

Psicóloga da Associação de 

Pais). 

 

4.4 Diretores de 

Turma / Professores 

Titulares de 

Turma./EE. 

 

Entidades ligadas à 

saúde mental, 

reabilitação ou 

outros (quando se 

justifique). 

 

Sem custos 

adicionais 

 

.  
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Objetivos específicos 

da atividade n.º5 

 

1. Apoiar os alunos no processo de desenvolvimento da sua identidade pessoal e do seu projeto de vida. 

2.Promover a construção de um itinerário vocacional; 

3. Promover o sucesso escolar, bem como a prevenção dos diferentes tipos de abandono escolar, designadamente o desqualificado; 

4. Informar e sensibilizar os pais/E.E no que respeita à problemática que as opções escolares e profissionais envolvem;                                                       

Domínio da 

Intervenção/ 

Atividades/ 

Calendarização 

 

Objetivos 

Estratégicos do 

Projeto 

Educativo 

 

 

Local 

 

Intervenientes 

Recursos Materiais e Previsão de 

Custos 

Agrupamento Dr. Alberto Iria 

Avaliação 

(definição de 

momentos de 

avaliação e 

respetivos 

instrumentos). 

Colabora

dores 
Público- Alvo 

Articulação  

(outros serviços técnico-

pedagógicos, comunidade) 

De Janeiro a Junho. 

5.Orientação Escolar e 

Profissional: 

 

De Janeiro a Maio 

5.1. Programa de 

Desenvolvimento 

Vocacional. 

 

5. Prevenir o 

absentismo e o 

abandono 

escolar. 

 

Melhorar o 

desempenho 

dos alunos. 

 

5.1 

E.B 2/3 Dr. 

Alberto Iria (sala 

de aula) 

 

E.B 2/3 José 

Carlos da Maia 

(sala de aula). 

 

 

5.------- 

 

 5.1 Alunos do 9.º 

ano do ensino 

regular: 

 

 E.B 2/3 Alberto 

Iria: 4 turmas. 

E.B 2/3 José Carlos 

da Maia: 4 turmas 

 

5. Comunidade escolar: 

Diretor de Turma, outros 

Docentes e /ou GAAF sempre 

que se justifique. 

 

Entidades responsáveis pela 

educação/formação Ex. 

Escolas Secundárias, IEFP, 

Escolas Básicas, outros. 

 

5.Instrumentos de avaliação 

psicológica; livros técnicos, 

bibliografia e documentação de 

suporte já existente; 

Computador/Web, linha 

telefónica;  

Fotocópias e material de 

escritório. – Sem custos 

adicionais 

 

5. Final do ano 

letivo. 

 

5.1 Questionário 

para avaliação do 

grau de 

maturidade 

vocacional 

alcançado. 
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Objetivos específicos da 

atividade n.º5 

1. Apoiar os alunos no processo de desenvolvimento da sua identidade pessoal e do seu projeto de vida. 

2.Promover a construção de um itinerário vocacional; 

3. Promover o sucesso escolar, bem como a prevenção dos diferentes tipos de abandono escolar, designadamente o 

desqualificado; 

4. Informar e sensibilizar os pais/E.E no que respeita à problemática que as opções escolares e profissionais envolvem;                                                       

Domínio da Intervenção/ 

Atividades/ 

Calendarização 

 

Objetivo

s 

Estratégi

cos do 

Projeto 

Educativ

o 

Local 

 

Intervenientes 
Recursos 

Materiais e 

Previsão de 

Custos 

Agrupamen

to Dr. 

Alberto Iria 

Avaliação 

(definição de 

momentos de 

avaliação e respetivos 

instrumentos). 

Colabora

dores 
Público- Alvo 

Articulação  

(outros serviços 

técnico-

pedagógicos, 

comunidade) 

Maio e Junho 

5.1.1 Entrevistas individuais com o 

orientando e respetivo Encarregado 

de Educação. 

 

Maio e Junho. 

5.1.2 Elaboração de Relatórios 

Individuais de Orientação Escolar 

e Profissional. 

Maio e Junho. 

 

 

 

5.1.1 e 5.1.2 

 

E.B 2/3 Dr. Alberto Iria: 

SPO; 

 

E.B 2/3 José Carlos da 

Maia: SPO. 

 

 

 

 

 

 5.1.1 e 5.1.2 

 

 Aluno do 9.º ano do ensino regular 

de ambas as escolas (E.B 2/3 Dr. 

Alberto Iria e E.B 2/3 José Carlos da 

Maia) que realizaram o programa de 

desenvolvimento vocacional. 
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Objetivos específicos da atividade 

n.º5 

 

1. Apoiar os alunos no processo de desenvolvimento da sua identidade pessoal e do seu projeto de vida. 

2.Promover a construção de um itinerário vocacional; 

3. Promover o sucesso escolar, bem como a prevenção dos diferentes tipos de abandono escolar, designadamente o 

desqualificado; 

4. Informar e sensibilizar os pais/E.E no que respeita à problemática que as opções escolares e profissionais envolvem;                                                       

Domínio da Intervenção/ Atividades/ 

Calendarização 

 

Objetivos 

Estratégic

os do 

Projeto 

Educativo 

Local 

 

Intervenientes Recurso

s 

Materiai

s e 

Previsão 

de 

Custos 

Avaliação 

(definição de momentos de 

avaliação e respetivos 

instrumentos). 
Colabora

dores 
Público- Alvo 

Articulação  

(outros 

serviços 

técnico-

pedagógicos, 

comunidade) 

 

Maio e Junho. 

5.1.2 Elaboração de Relatórios 

Individuais de Orientação Escolar e 

Profissional. 

Maio e Junho. 

Março, Abril, Maio e Junho. 

5.2 Exame Vocacional/ Aconselhamento 

Vocacional. 

  

5.1.2. 

S.P.O 

 

 

5.2. 

S.P.O e 

sala de 

aula. 

 

 

 

 

 

5.1.2. Todos os alunos mencionados na 

atividades 5.1. 

 

 

5.2. Alunos de PCA e de C.E.F de anos terminais 

de ambas as escolas (E.B2/3 Dr. Alberto Iria e 

E.B 2/3 José Carlos da Maia). 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

5.2 Final do ano letivo. 

Questionário de satisfação 

e importância da atividade 

desenvolvida. 



132 

 

 

Objetivos específicos da atividade n.º5 

 

 

1. Apoiar os alunos no processo de desenvolvimento da sua identidade pessoal e do seu projeto de vida. 

2.Promover a construção de um itinerário vocacional; 

3. Promover o sucesso escolar, bem como a prevenção dos diferentes tipos de abandono escolar, designadamente 

o desqualificado; 

4. Informar e sensibilizar os pais/E.E no que respeita à problemática que as opções escolares e profissionais envolvem;                                                       

Domínio da Intervenção/ Atividades/ 

Calendarização  

 

 

Objetivos 

Estratégic

os do 

Projeto 

Educativo  

Local 

 

Intervenientes Recurso

s 

Materiai

s e 

Previsão 

de 

Custos 

Avaliação 

(definição de 

momentos de 

avaliação e 

respetivos 

instrumentos). 

Colabora

dores 
Público- Alvo 

Articulação  

(outros 

serviços 

técnico-

pedagógicos, 

comunidade) 

Maio 

5.3. Acompanhamento dos alunos ao Dia 

Aberto da Escola Secundária de Olhão. 

 

Junho e Julho 

5.4. Reorientação do percurso educativo 

5.5 Outras atividades que se proporcionem no 

âmbito da orientação. 

  

5.3 Escola 

Secundária 

de Olhão. 

 

 

5.4 

S.P.O 

 

5.3  

D.T e 

Prof.s 

do 9.º 

ano; 

 

 

5.3 E.B 2/3 Dr. Alberto Iria e E.B 2/3 José 

Carlos da Maia: 

Alunos do 9.º ano do ensino regular e de 

turmas de anos terminais de Cursos de 

Educação e Formação e de Percursos 

Curriculares Alternativos. 

5.4. Alunos candidatos a percursos 

diferenciados. 

 

 5.3 SPO da 

Escola 

Secundária 

de Olhão. 

 

 

5.3 Questionário de 

satisfação da 

atividade 

desenvolvida. 

5.4 Ano letivo 17/18 

Questionário acerca 

da adequação do 

percurso diferenciado 

à(ao) jovem 
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Objetivos específicos da atividade n.º6  

 

 

1. Colaborar, na sua área de especialidade, com os órgãos de direção, administração e gestão da escola onde 
se insere o Serviço de Psicologia e Orientação. 

Domínio da Intervenção/ Atividades/ 

Calendarização 

 

Objetivos 

Estratégicos do 

Projeto 

Educativo 
Local 

 

Intervenientes 

Recursos 

Materiais e 

Financeiros 

Avaliação 

(definição de 

momentos de 

avaliação e 

respetivos 

instrumentos). 

Colaboradores 
Público- 

Alvo 

Articulação  

(outros serviços 

técnico-

pedagógicos, 

comunidade) 

 

Ao longo do ano letivo 

6. Assento no Conselho Pedagógico: representante 

dos Serviços Técnico Pedagógicos (SPO e GAAF) 

 

 

 

 

 

 

 

Prevenir o 

absentismo e o 

abandono 

escolar. 

 

Melhorar o 

desempenho 

dos alunos. 

 

Agrupamento de Escolas 

Dr. Alberto Iria. 

 

GAAF. 
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Objetivos específicos da atividade n.º7 

 

 

1. Atualizar e promover as competências técnico-científicas inerentes à área profissional. 

 

Atividades/ 

 

 

Calendarização 

 

Local 

 

Identificação da ação/formação 

 

7. Obter formação. 

 

Ao longo do 

ano. 

 

Variado. 

 

De acordo com a oferta. 

A Coordenadora do SPO – Técnica Especialista em Psicologia Educacional responsável – Eduarda Arroio 

 

Avaliação - Pretende-se avaliar os seguintes parâmetros: Divulgação, Recetividade, Concretização dos Objetivos e Avaliação Global (escala de 1 a 5: 1=NS, 2=SP, 3=S, 4=SB e 5=EXC) 

Legenda: Objetivos estratégicos do Projeto Educativo 

 Melhorar o processo Ensino Aprendizagem e desempenho dos alunos 

 Prevenir o abandono e o absentismo 

 Combater a exclusão escolar e social 

 Promover o envolvimento dos Encarregados de Educação na vida escolar 

 Fortalecer e dinamizar a gestão escolar, através de mecanismos de prestação de contas cada vez mais eficientes e eficazes 
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8- Atividades subordinadas ao tema do Agrupamento 

 

Tema do Agrupamento: “Viver Olhão, sua cultura e suas gentes” 

Áreas Temáticas Identificação/descrição das atividades a desenvolver 
Grupo disciplinar 

/ disciplinas 

Ano(s) de 

escolaridade 

envolvido(s) 

Docentes responsáveis 

pela atividade 

Acontecimentos 

Históricos 

- Pesquisa da história do povo olhanense – construção de banda desenhada. 1ºciclo 3º ano Professoras Titulares 

- Trabalho de pesquisa sobre a participação dos olhanenses na resistência à 

invasão francesa. Construção de uma pequena réplica do “Caíque Bom 

Sucesso”.  

Os trabalhos vão ser expostos a 1 de junho e será escolhido o melhor 

exemplar. 

- Trabalho de pesquisa sobre” Olhão e suas gentes”, que se debruça sobre 

Olhão desde a sua origem até à atualidade.  

- Poderá ser apresentado em livro. 

“Reflexos da História em Olhão” – reflexos de acontecimentos históricos na 

toponímia da cidade – recolha de fotografias e construção de E-books que 

consigam cruzar os elementos fotográficos com o acontecimento nacional e se 

possível o seu impacto local.  

 

 

 

HGP 

 

 

HGP 

 

 

400/História  

 

6º ano 

 

 

6º ano 

 

 

9º ano 

Maria do Livramento Dias 

 

 

Alexandra Portela e Maria 

do Livramento Dias 

 

 

Docentes de História 

 



136 

 

A Matemática e a Navegação Marítima em séculos passados 

(Ida do Caíque Bom Sucesso ao Brasil) 

Palestra - dinamizada pelo Prof. Juan Rodriguez, (UALG)  

Matemática 

HGP/H 

6º  e 9º anos 

 

 

 

Nuno Rodrigues e Vera 

Neves 

Biografias de personagens históricas – Invasões Francesas: Personagens 

Britânicas. 

330 – Inglês 3º 

ciclo; 

EV 3º Ciclo 

7º Lúcia Tardão; Manuela 

Teixeira; Humberto; 

Sandra Farrobinha 

Personalidades 

Ilustres de Olhão 

-Pesquisas sobre algumas personalidades da cidade – construção de cartazes 1ºciclo 3ºano Professoras Titulares 

 “Memórias de pedra cal e bronze”  

Elaboração de biografias de figuras olhanenses que tenham sido honradas com 

monumentos / praças / designação na toponímia.  

História  8º,9º Paulo Ribeiro  

Biografias históricas Francês 3º ciclo Cristina Soares, Paula 

Balisa e Sofia Anes 

Biografias de personagens históricas de Olhão 

 

 

330 – Inglês 3º 

ciclo; 

EV 3º Ciclo 

7º 

 

 

Lúcia Tardão; Manuela 

Teixeira; 

Humberto 

Sandra Farrobinha 

- Desenho do rosto de personalidades ilustres de Olhão. EV e Inglês  7ºC 

 

Sandra Farrobinha 

Lúcia Tardão 
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Património 

Arquitetónico 

“As formas das casas”- Exploração das formas geométricas encontradas nas 

casas e construção de uma maqueta com a reprodução das casas de Olhão 

usando materiais de desperdício. 

Educação Pré-

Escolar 

Educação Pré-

Escolar 

Docentes da Educação 

Pré-Escolar 

-Visita de estudo local ao Bairro da Barreta, Bairro do Levante, zona 

ribeirinha,… 

1ºciclo 3ºano Professoras Titulares 

Conhecer património edificado: Platibandas / Portas /Janelas 

- Visita de estudo à Zona Histórica da cidade /Registos fotográficos elaborados 

pelos alunos. 

- Reprodução/elaboração de um projeto de uma Platibanda pelos alunos. 

- Elaboração de cartazes com as fotos recolhidas. 

- Exposição dos trabalhos realizados 

- Concurso de Fotografia aberto aos pais/enc.ed. 

Estudo do Meio 

 

 

Matemática 

Expressão Plástica 

 

 

Turmas de 4º 

ano 

   

 

Professores Titulares de 

Turma de 4º ano 

- “Olhão Construído”  

Recolha de material iconográfico – fotográfico para construção de 

apresentações multimédia das diversas épocas da arquitetura da cidade, desde 

os palacetes dos “barões das conservas”, passando pelo património industrial e 

na construção Estado Novo e contemporânea quer de boa qualidade quer 

erros urbanísticos.  

 Trabalho de recolha de dados sobre “ As habitações típicas de Olhão, como 

um reflexo da influência muçulmana na construção das mesmas” 

 

 

História  

 

 

 

HGP 

 

7º.8º,9º 

 

 

 

6º ano 

Pedro Moura 

Paulo Ribeiro 

Rosália Boneco 

 

Alexandra Portela e Maria 

do Livramento 



138 

 

Calçada de Olhão 

Construção de vários padrões de calçada existentes em Olhão. 

Planificação de sólidos geométricos: 

Padrão existente na fachada do tribunal 

Construção de polígonos de várias cores.  

Concursos Fotográficos: 

“Viver Olhão” e “Viver a Escola” 

Produção de documentário em formato vídeo sobre a cidade de Olhão. 

Produção de “Cartazes Publicitários” sobre a cidade de Olhão 

Matemática 

 

 

 

TIC 

TIC 

TIC 

8º A 

 

Todos 

 

Turmas PCA 

7º e 8º Anos 

Idem 

Natália Fernandes 

 

Daniel Carmo 

Vanda Estevens 

Júri a definir 

 

Daniel Carmo 

Idem 

Levantamento e contextualização artística Espanhol 3º ciclo Fernando Bombico 

Guião turístico com resumo sobre os principais monumentos e a Ria Formosa. 330 – Inglês 3º ciclo  9º Humberto; 

Ana Costa; 

- Construção de Maquetas de 

Casas típicas de Olhão, Património Cultural e réplicas de embarcações. 

ET e EV 6ºA, PCA dos 

7ºF, 8ºE e 9ºE  

 

José Correia  

Paulo Amado 

- Visitas de estudo à localidade de olhão ao monumento, tiragem de fotos, 

desenhos dos alunos, para aplicar em blusas, argila, vidro, etc para participar 

no concurso do Portugal dos pequeninos se possível, com as turmas 

interessadas e professores que queiram aderir. 

 

ET 7ºA, B, D, E 

8ºB, C e D. 

Isabel Pina 
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- Criação de um painel tridimensional com imagens de Olhão atual. EV 8ºanos Sandra Farrobinha 

- Painéis de azulejos toponímicos de Olhão – produto final: vídeo com fotos, 

textos e ilustrações 

EV 8ºE-PCA Marília Estriga 

- Criação de tríptico com base em portas e janelas EV 8ºanos Marília Estriga 

Paulo Corte-Real 

- Painel com chaminés típicas do Algarve  ET e EV 5º e 6º ano Conceição Rosa 

Lendas e Tradições 

- Divulgar as lendas da cidade 

- Promover o intercâmbio nacional e internacional da cultura local de cada um 

dos parceiros. 

- Conhecer novos hábitos e costumes. 

- Promover a expressão oral 

Português 

Estudo do meio 

Expressão 

Dramática 

2.º ano Docentes titulares de 

turma do 2.º ano 

Docente do “Espaço 

Casulo” 

Docente da Turma Mais 

-Pesquisa de lendas locais; 

-Reconto das lendas aos alunos do Pré-Escolar pelos alunos do 3º ano 

1ºciclo 

Pré-Escolar 

3ºano 

Pré-Escolar 

Professoras Titulares e 

Educadoras 

Resumo de lendas/ frases sobre as lendas a colocar em latas de conserva. 330 – Inglês 3º ciclo  9º Humberto; 

Ana Costa 

Apresentação da lenda do “Menino dos Olhos Grandes” – actividade de 

Halloween 

300 - Português CEF 1º A Lúcia Tardão/ Ana Costa 

- Encadernação de lendas de Olhão. 

 

ET e Português 5ºC José Correia 

Luísa Lopes 
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Música e 

Gastronomia 

- Recolha de receitas tradicionais e elaboração de livro de receitas com a 

colaboração das famílias 

- Confeção de algumas receitas para a realização de lanche convívio 

- Grupo de Charolas 

Educação Pré-

Escolar e 1.º CEB 

Educação Pré-

Escolar; 1º  

ano; 4º ano  

Docentes da Educação 

Pré-Escolar e dos 1º e 4º 

anos 

Trabalho de pesquisa sobre a gastronomia típica de Olhão. Feitura de um 

desdobrável com as receitas selecionadas para a divulgação no dia 1 de junho. 

Alguns pratos irão ser confecionados para venda na apresentação/ exposição 

final. 

HGP 5ª ano Maria do Livramento Dias 

Sol: um recurso em Olhão 

- Workshop – construção de fornos solares 

- Cozinhar com o Sol 

Dieta Mediterrânica ligada à gastronomia olhanense 

Recolha de receitas típicas olhanenses e caracterização da sua informação 

nutricional (1º Período). 

FQ 

 

CN 2º ciclo 

7º, 8º 

 

6º ano 

 

Professores de FQ 

 

Rosário Cardoso 

Pedro Correia 

Aprendizagem do HINO DE OLHÃO Educação Musical 5º/6º Sérgio Guerreiro 

Tradução de receitas típicas de Olhão para Inglês – Cartazes para exposição. 

 

330 – Inglês 3º ciclo  8º Lúcia Tardão; Manuela 

Teixeira; 

Humberto 

Megaconvívio com a comunidade olhanense (pais/encarregados de educação): 

Os alunos do 3º ciclo trarão um bolo, típico de Olhão ou do seu país, e no dia 

12 de Dezembro far-se-á uma tarde aberta para a prova dos bolos 

 

 

330 – Inglês 3º ciclo 

420- Geografia 3º 

ciclo 

3º Ciclo Lúcia Tardão; Manuela 

Teixeira;Humberto;  

Lourdes Palma;  

Cristina Cruz ; Daniel 

Oliveira 
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- Encadernação de receitas culinárias tradicionais do concelho de Olhão. ET e Português 5ºC José Correia 

Luísa Lopes 

A Ria Formosa 

Pesquisa da Fauna existente na Ria Formosa. 

- Decoração de algumas espécies residentes 

1ºciclo Grupo 1º Ano Titulares de Turma 

Sal: o ouro branco de Olhão 

- Exposição fotográfica 

- Visita às salinas 

FQ 7º, 8º Professores de FQ 

Espécies da Ria Formosa 

Caracterização de algumas espécies existentes na Ria Formosa relativamente 

ao habitat, revestimento, locomoção, forma do corpo e regime alimentar (2º 

Período). 

CN 2º ciclo 5º ano 

 

Rosário Cardoso 

Voluntariado Ambiental para a Água 

- Recolha de amostras de ervas marinhas na Praia dos Cavacos 

- Análise de parâmetros físico-químicos das amostras  

FQ 7º, 8º Professores de FQ 

“Ria Formosa e o Cavalo Marinho” CN; EV; LP;FQ 8º Ano Regina C. 

“Ria Formosa – Olhão e o Cerro” CN; EF; EV;FQ 7º ano Sandra Alves 

- Construção de painéis representativos da fauna e flora. 

 

ET e CN 

 

5ºC José Correia 

Maria do Rosário 

- Execução de animais, da ria formosa, em 3D e pintura com desenhos de 

azulejos. 

ET e EV 

 

7ºF 

 

José Correia 

Sandra Farrobinha 
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- O camaleão no seu habitat ET e EV 5º e 6º ano Conceição Rosa 

- Levantamento das espécies pescadas na Ria Formosa e reprodução das 

mesmas em material a definir, para elaboração de um painel decorativo 

EV e ET 5ºA e 5ºB Paula Caetano 

Guião turístico com resumo sobre os principais monumentos e a Ria Formosa. 

(Património arquitetónico e Ria Formosa) 

330 – Inglês 3º ciclo  9º Humberto; 

Ana Costa; 

Profissões e Artes 

de Pesca 

“A indústria conserveira em Olhão” 

- Visita de estudo a uma unidade fabril 

-Recolha de dados sobre o tema, organização e seu tratamento de acordo com 

os domínios da disciplina (Geometria e OTD) 

Matemática e 

articulação com CN 

2º ciclo 

6º ano 

 

Professores de 

matemática 

“Gente do mar e seus hábitos alimentares/saúde” CN; LP; FQ; GEO; 

Frc 

9º Ano Teresa Palaré 

Concursos Fotográficos: 

“Viver Olhão” e “Viver a Escola” 

Produção de documentário em formato vídeo sobre a cidade de Olhão. 

Produção de “Cartazes Publicitários” sobre a cidade de Olhão 

TIC 

TIC 

TIC 

Todos 

Turmas PCA 

7º e 8º Anos 

Daniel Carmo, Vanda 

Estevens; Júri a definir 

Daniel Carmo 

A Pesca/Navegação atual 

Palestra dinamizada pela Empresa Peixe Azul. A Navegação Marítima atual, a 

captura de pescado.  

-Visita de estudo à empresa 

Mat; HGP; H 6º e 9º ano Nuno Rodrigues e Vera 

Neves 

- Elaboração de um painel decorativo tendo em conta uma espécie de pescado 

da região 

ET e EV 5º e 6º ano Conceição Rosa 
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9- Anexos – Instrumentos de recolha do PAA 

 
                                                                                                                                                                                                                                    Inst.de Recolha – 3-A 

 

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DR. ALBERTO IRIA 

 PLANO ANUAL DE ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO/CLUBE (…) DE ____________________________________  

Ano Letivo 2016/2017 

Atividades/ 

Calendarização 

 

Objetivos 

estratégicos do 

Projeto 

Educativo 

(indicar quais – 

ver legenda) 

 

Objetivos 

específicos da 

atividade 

Local 

 

Intervenientes 

 

 

 

 

Recursos 

Materiais 

Previsão de 

custos 

Avaliação 

(definição de momentos 

de avaliação e respetivos 

instrumentos)  

Dinamizadores  

e 

Colaboradores 

(identificar) 

Público- Alvo 

Articulação  

(entre anos, ciclos, 

grupos, 

departamentos, 

comunidade) 
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Avaliação - Pretende-se avaliar os seguintes parâmetros: Divulgação, Recetividade, Concretização dos Objetivos e Avaliação Global (escala de 1 a 5: 

1=NS, 2=SP, 3=S, 4=SB e 5=EXC) 

Legenda: Objetivos estratégicos do Projeto Educativo 

 Melhorar o processo Ensino Aprendizagem e desempenho dos alunos 

 Prevenir o abandono e o absentismo 

 Combater a exclusão escolar e social 

 Promover o envolvimento dos Encarregados de Educação na vida escolar 

 Fortalecer e dinamizar a gestão escolar, através de mecanismos de prestação de contas cada vez mais eficientes e eficazes 

 

O(a) Coordenador (a) do Departamento/Clube (…) ______________________________                                                                                        
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                                                                                                                                                                                                                                                             Inst. de Recolha – 3-B             

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DR. ALBERTO IRIA 

 AVALIAÇÃO DO PLANO ANUAL DE ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO/CLUBE (…) DE _____________________________ 

Ano Letivo 2016/2017 – ____º Período  

Atividades 

Previstas/ Calendarização 

 

Objetivos 

estratégicos do 

Projeto 

Educativo 

 

 

Local 

Avaliação 

(escala de 1 a 5 : 1=NS, 2=SP, 

3=S, 4=SB e 5=EXC) 

 

N
º 

d
e

 a
lu

n
o

s 
p

ar
ti

ci
p

an
te

s 

    

 

Observações 

 

(No caso de atividades de natureza experimental ou cívico-

social, registar o grau de satisfação, de acordo com o 

Instrumento de recolha nº 4) 

 

 

 

   

D
iv

u
lg

aç
ão

 

  

R
ec

et
iv

id
ad

e
 

C
o

n
cr

et
iz

aç
ão

 d
o

s 
O

b
je

ti
vo

s 

A
va

lia
çã

o
 G

lo
b

al
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Atividades 

Não Previstas / 

Calendarização 

 

Objetivos 

estratégicos do 

Projeto 

Educativo 

 

 

 

Local 

Avaliação 

(escala de 1 a 5 : 1=NS, 2=SP, 

3=S, 4=SB e 5=EXC) 

 

N
º 

d
e

 a
lu

n
o

s 
p

ar
ti

ci
p

an
te

s 

 

Observações 

 

(No caso de atividades de natureza experimental ou cívico-

social, registar o grau de satisfação, de acordo com o 

Instrumento de recolha nº 4) 

 

 

   

D
iv

u
lg

aç
ão

 

  

R
ec

et
iv

id
ad

e
 

C
o

n
cr

et
iz

aç
ão

 d
o

s 

O
b

je
ti

vo
s 

A
va

lia
çã

o
 G

lo
b

al
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                                                                                                                                                                                     Inst. de Recolha - 4 

                                                            AUTOAVALIAÇÃO 

                                                          DIMENSÃO B- MONITORIZAÇÃO DO PROCESSO ENSINO- APRENDIZAGEM 

 

Atividades de natureza experimental ou de caráter cívico-social 

GRAU DE SATISFAÇÃO DOS ALUNOS 

 

NOME___________________________________________________ANO____    TURMA_____ DATA____/____/______ 

DISCIPLINA________________________________ 

DESIGNAÇÃO DA ATIVIDADE: __________________________________________________________________________ 

 

                                                                                                    Gostei da Atividade                                                           Não gostei da Atividade 

                                                                                                    O tema foi interessante                                        A atividade foi extensa 

                                                                                                   Consolidei conhecimentos                                                 A atividade foi cansativa 

                                                                                                   Aprendi coisas novas                                                          O tema teve pouco interesse 

 

O QUE GOSTEI MAIS: _______________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________ 

O QUE GOSTEI MENOS:______________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________ 
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                                                                       Agrupamento de Escolas Dr. Alberto Iria 

 

Tema do Agrupamento: “Viver Olhão, sua cultura e suas gentes” 

Áreas Temáticas 
Identificação/descrição das atividades 

a desenvolver 

Grupo 

disciplinar / 

disciplinas 

Ano(s) de 

escolaridade 

envolvido(s) 

Docentes 

responsáveis 

pela atividade 

Acontecimentos 

Históricos 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Personalidades 

Ilustres de Olhão 

    

Património 

Arquitetónico 
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Lendas e Tradições 

 

 

   

Música e 

Gastronomia 

 

 

   

A Ria Formosa 

    

Profissões e Artes 

de Pesca 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


