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Plano Anual de Atividades 2017-2018 

 

 

 

 

 



Tema do Agrupamento de escolas - “Dar valor aos valores” 

Subtema 1º Período – Respeito 

Subtema 2º Período – Amizade 

Subtema 3º Período – Solidariedade 

 

Atividades por período letivo 

PAA Departamentos 

PAA Clubes, Projetos, Planos, Programas e Serviços 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Amizade 

Solidariedade 

Respeito 



 

PLANO ANUAL DE ATIVIDADES 2017/2018 – 1º período 

 

  

SETEMBRO 
DEZEMBRO NOVEMBRO 

OUTUBRO 

5- Dia Internacional da Pessoa com 

deficiência (Ed. Esp., todos os ciclos) 

3 – Ação de sensibilização Prevenção 

de Incêndios (Ed. Esp., alunos CEI) 

Sensibilização para a Temática da Segurança Exercício de evacuação 

Projeto “Climate Change”- 

Microsoft e Unesco (Dep. Línguas) 

21 – Dia Internacional da Paz 

(Dep. Línguas) 

26 – Dia Europeu das Línguas 

(Dep. Línguas) 

1 – Dia de los Muertos 

(Dep. Línguas) 

16 – Thanksgiving (Dep. 

Línguas) 

5 – Dia Mundial do Voluntariado 

(Dep. Línguas) 

14 – Encontro com Nuno 

Caravela (Bibl. Dep. 1ºc) 

5 – Dia do Prof. (dia 4) - oferta de 

autocolantes (Dep. Exp. – OET 9ºE) 

Composição criativa com perspectiva sobre 

Respeit
Construção de candeeiros com frases 

alusivas ao respeito (Dep. Exp – ET) 

1 – Dia Mundial da Música (Dep. Exp. – EM) 

24 – Dia Europeu sem carros 

solidário – passeio de bicicleta 

(dep. Exp- EF, PSP)  

5– Corta-mato escolar, 

fase local (dep. Exp., EF) 

15 – Torneio de Futsal 

(Dep. Exp., EF) 

4- Ação de formação “A 

arbitragem…” (Dep. Exp., EF) 

2- Dia Internacional da abolição da 

escravatura (Dep CSH) 

5 – Dia 5 de out- Implantação da 

Repúiblica Portuguesa (Dep. CSH-H) 

Exposição 1º Guerra Mundial (dep. CSH-H) 

“Circular em segurança” (Dep. Mat e Exp.) 

9 – “RESPEITAR O AMBIENTE” – 

Operação Montanha Verde 2017 - ação 

de voluntariado – plantação de árvores 

(Dep. Mat-CN/FQ, turmas PCA) 

Sessão de sensibilização “Separação de 

Resíduos Sólidos em Olhão”  ” (Dep. Mat e 

Exp.) 

13-17 Literacia 3D (Dep. Mat- mat2ºc) 

10 -Dia de São Martinho (11) (Dep. EPE, 

Dep. 1ºc) 

4 – Dia do Animal-Sessão com o Rias 

(Dep. 1º c-4ºano) 



  

12 – Dia da Hispanidade (Dep. Línguas) 

23 – Dia das Bibliotecas (Bibl., Dep. EPE, Dep. Línguas) 

31 – Halloween (Dep. Línguas) 

Natal: Natal solidário, expo., cânticos, 

poemas (Dep. Línguas); Canções alusivas ao 

Natal (Clube da Voz); decoração de árvores 

(dep. Exp.-ET);  Árvore-Direitos Humanos; 

Presépio tradicional algarvio (Dep CSH - Geo); 

XII Expo. de Presépios (Dep. EPE + famílias) e 

Festa dia 15 

7-20  – Expo. 1ª Guerra Mundial (Bibl.) 

26-27 – Encontro com Lígia Boldori (Bibl.) 

9 – Expo. Painel Pop Art com imagem 

da diretora –o lúdico e o Respeito 

(Dep. Exp.- OET 9ºE) 

25 – Torneio de Badminton (Dep. Exp., EF) 

25– Dia Internacional para a 

eliminação da violência 

contra as mulheres (Dep 

CSH-Geo) 

23– Visita de estudo ao Museu 

Arqueológico (Dep. CSH-H e FQ, 7º) 

23-27 – “RESPEITAR O AMBIENTE” - SEIVA-

Semana de Educação e Iniciativas de 

Voluntariado Ambiental (Dep. Mat-CN/FQ) 

12 – Jogos matemáticos e curiosidades 

(Dep. Mat) 

28– Visita de estudo “Aprender 

a olhar o céu e aprender com o 

património…”- Planetário de 

Lisboa (Dep. Mat) 

24– Dia Nacional da Cultura 

Científica- expo “A Química 

no dia-a-dia” (Dep Mat -FQ) 

16-17 – Dia Mundial da Alimentação – (Dep. EPE 

+ Dep. 1ºc , Dep. CSH, Bibl., Dep. Mat- CN 2ºc) 

15 – Festa de Natal (Dep. EPE) 

…Continuação… 

23 – Momento da leitura “Respeito é…” (Dep. 1º c-4º) 

31 – Dia Mundial da Poupança (Dep. 1ºc) 

(Dep. Línguas) 

15-16 – Festa de Natal (Dep. 1ºc) 

OUTUBRO NOVEMBRO DEZEMBRO 



 

PLANO ANUAL DE ATIVIDADES 2017/2018 – 2º período 

 

  
JANEIRO FEVEREIRO MARÇO 

Exercício de evacuação 

8 – Dia Internacional da Mulher (Dep. Línguas) 

2– La Chandeleur (Dep. 

Línguas) 

14 – Dia dos 

Namorados/Valentine´s 

day; Blind date (Bibl., 

Dep. Línguas, Dep CSH-H) 21 – Dia Mundial da Poesia (Dep. Línguas) 

7 – Dia Europeu da Internet 

Segura (Bibl.) 

11– Concurso “Batalha 

dos Livros” (Bibl.) 

Composição alusiva ao valor 

Amizade (Dep. Exp. – EV 9º) 

5 – Dia dos Reis/Cantar as 

charolas (dep. EPE) 

26 -2 março - Literacia 3D (Dep. Mat- mat2ºc) 

14 – Dia do PI (Dep. Mat) 

Olimpíadas da Química – fase escolar (dep. Mat) 

21-23 – Dia Mundial da Árvore e da 

Floresta/ “O fascínio das 

Árvores”/Plantação de árvore (Dep. EPE, 

Dep. Mat- CN 2ºcs) 

9 - Carnaval (dia 13) – 

Desfile de Carnaval pela 

comunidade (Dep. EPE, 

Dep 1ºc, CMO) 

Semana da Leitura - histórias contadas pelas 

famílias (Dep. EPE) 

Visita de estudo ao C.C. Viva Faro (Dep. EPE) 

26– Visita de estudo à 

Kidzânia (Dep.1ºc - 2ºano) 

2– Teatro “A Lebre e a 

Tartaruga” (Dep1ºc- 2ºano) 

5-9 – Semana da leitura (Dep. 1º-2ºano) 

Semana da Leitura- Leituras em família (Dep. 1ºc) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27-31 – Semana das Línguas (Dep. Línguas) 

27– Concurso “Batalha dos Livros” (Bibl.) 

20-22 – Viagem pelas Ciências e 

Tecnologias (Dep. Mat) 

22– VIII Fórum Água Jovem 

(Dep. Mat-CN,FQ,Eco-escolas 

MARÇO 
…Continuação… 

23– Dia dos Jogos Tradicionais/”Vizinho 

venha cá” (Dep. EPE + 2º ano) 

23– Páscoa- actividades lúdico-

desportivas (Dep. 1ºc) 



PLANO ANUAL DE ATIVIDADES 2017/2018 – 3º período 

  

ABRIL MAIO JUNHO 

Semana das Expressões: Expo. ET e EV; 

Festival das Expressões, Concurso 

Caça-talentos (Dep. Exp.) 

SER SOLIDÁRIO COM O 

AMBIENTE Voluntariado 

ambiental para a Água 

(Dep. Mat - FQ) 

9 – Dia da Europa (Dep. 

Línguas, Dep CSH- Geo) 

Campeonato de Leitura 

(Bibl.) 

Concurso Nacional de 

Leitura (Bibl.) 

4 – Ação Escola SOS 

Azulejo 2018 (Dep. Exp. – 

EV 9ºano) 

Projeção de uma habitação do futuro – 

solidariedade/sustentabilidade (Dep. 

Exp. – EV 9º) 

1 – Dia da Criança – 

Peddypaper (dep. Exp.) 

23 – Dia Mundial do livro 

e dos direitos de autor 

(Dep. Línguas) 

Olimpíadas da Química – fase regional (dep. Mat) 
1-8 Doação das árvores 

semeadas no 1ºP para 

reflorestação de áreas ardidas 

(Dep. EPE) 

9-13 Visita de estudo à Qtª Pedagógica Portimão (Dep. EPE) 

Visita de estudo aos BMO (Dep EPE) 

Visita de estudo à Qtª Pedagógica do Peral 

(Dep 1ºciclo – 1ºano 

1-8 Semana da Criança e do 

Ambiente (Dep. EPE, Dep. 1ºc) 
Visita de estudo ao Zoo de Lagos (Dep EPE) 



 

 

 

 

  

 

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). 

 

11 - Literacia 3D (Dep. Mat- mat2ºc) 

…Continuação… 

15 – Dia da Família (Dep. EPE. Dep 1ºc) 

22 – Festa final de ano 

(Dep. EPE.) 

MAIO JUNHO 

Visita de estudo ao Zoomarine (Dep.1ºc) 

Atividades de encerramento do 

ano letivo (Dep. 1ºc) 



 

 

PLANO ANUAL DE ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE - Educação Pré-Escolar  

Ano Letivo 2017/2018 

 

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 

ATIVIDADES SUBORDINADAS AO TEMA DO AGRUPAMENTO “DAR VALOR AOS VALORES” 

1º P: RESPEITO; 2ºP: AMIZADE; 3ºP: SOLIDARIEDADE 

- “Não te 
esqueças!” 
- projeto de 
intervenção no 
meio escolar – 
EB nº1 

 
- Ao longo do 1º 
período 

-  Melhorar o 
processo Ensino 
Aprendizagem e 
desempenho dos 
alunos 
-  Combater a 
exclusão escolar 
e social 
- Promover o 
envolvimento 
dos E. E. na vida 
escolar 
-  

- Promover o 
respeito pelas 
regras 
estabelecidas 
 
- Promover o 
respeito pelo 
outro e pelas 
suas 
diferenças 
 
- Promover o 
respeito   pelo 
espaço e 
materiais 

EB nº 1  Dinamizador

es: 

- Docentes 
titulares de 
grupo 
 
Colaboradore
s: 

- Pessoal não 
docente 
 
- Famílias 

Crianças 
do JI 

Entre os 3 grupos 
do JI 

Material de 
desgaste 
existente no 
JI  e material 
pedagógico 

Sem custos 
adicionais 

- Auto-avaliação das 
 Crianças, após o decurso 
da atividade 
-  Registos das crianças  

Sementeira de 
árvores  
 
 
 
 
- Durante o 1º 

 Melhorar o 
processo Ensino 
Aprendizagem e 
desempenho dos 
alunos 

- Sensibilizar 
para a 
importância das 
árvores e 
floresta 
- Sensibilizar 
para a protecção 
e respeito pelo 

 

 

 
Salas de 

atividades e 
Horta 

pedagógica 

Dinamizador

es: 

- Docentes 
titulares de 
grupo 
 
Colaboradore
s: 

Crianças do 
JI 

Entre grupos de EPE - vasos 
- terra 
- sementes 

Sem custos 
adicionais 

- Auto-avaliação das 
 Crianças, após o decurso 
da atividade 
-  Registos das crianças  



período meio ambiente 
- Reconhecer 
alguns tipos de 
árvores 
- Conhecer o 
processo de 
germinação das 
plantas 
 

- Pessoal não 
docente 
 
- Famílias 
 

 

 
OUTRAS ATIVIDADES 

Dia da 
alimentação 
 
Jogo da 
Alimentação 
 
16 de outubrio 

- Melhorar o 
processo Ensino 
Aprendizagem e 
desempenho dos 
alunos 

-  Incutir nos 
alunos 
princípios 
básicos de uma 
alimentação 
saudável 
 - Partilhar 
aprendizagens 
- Respeitar 
regras de 
convivência 
social 
- Promover a 
coordenação 
motora 

Espaço 
Exterior da 
Escola 

Dinamizador

es: 

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

 

Colaboradore
s: 

- Pessoal não 
docente 
- Docente de 
EVT do 
Agrupamento 
e respetivos 
alunos 
- 
Coordenador
a do 
Departament
o de 
Matemática e 
Ciências 
 

- Alunos da 
EPE e do 1.º 
ano do 1.º 
CEB 

Com o 1.º ano do 1.º 
Ciclo do Ensino 
Básico 

- Placas de 
madeira 
- Cartolinas 
- Papel 
– Cola 
- Lápis e 
marcadores 
- Tintas 
- Velcro 
- Outros 
materiais de 
desgaste e 
reciclados 

Sem custos 
adicionais 

- Auto-avaliação das 
 Crianças, após o decurso 
da atividade 
-  Registos das crianças  



Comemoração 
do dia das 
Bibliotecas 
escolares 
“Leitura do 
Momento/Olhão 
a ler” 
 
23 de outubro 

 

 

Melhorar o 
processo Ensino 
Aprendizagem e 
desempenho dos 
alunos  

- Fomentar o 
gosto pela 
leitura 
- Promover 
hábitos de 
leitura 
- Fomentar o 
respeito pelos 
livros 

JI Dinamizador

es: 

- Docentes 
titulares de 
grupo 
- Rede de 
Bibliotecas 
Escolares de 
Olhão 
Colaboradore
s: 

- Pessoal não 
docente 
 

Crianças 
dos 3 
grupos 

Com Biblioteca 
Escolar 

- Livros 
- Fotocópias de 
textos 

Sem custos 
adicionais 

- Auto-avaliação das 
 Crianças, após o decurso 
da atividade 
-  Registos das crianças  

Dia de S. 
Martinho: 
• Comemoração 

do dia com um 
magusto 
 
10 de novembro 
 

Melhorar o 
processo Ensino 
Aprendizagem e 
desempenho dos 
alunos  

- .Sensibilizar a  
criança para o 
conhecimento 
e apropriação 
das suas 
tradições  
- Respeitar a 
diversidade   
– 
Confraternizar 

JI Dinamizador

es: 

- Docentes 
titulares de 
grupo da 
Educação 
Pré-Escolar  
 

Colaboradore
s: 

- Pessoal não 
docente 
- Famílias 

Alunos da 
EPE  

Entre grupos da EPE Castanhas e 
materiais 
existentes no JI  
e espaço 
exterior 

Custos 
suportados pelos 
encarregados de 
educação 

- Auto-avaliação das 
crianças 
- Registos das crianças 

Horta 
pedagógica 
 
 
 
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 
- Valorizar a terra     
como elemento 
potenciador de 
vida 
- Desenvolver a 
capacidade de 
cooperação 

Espaço no 
recinto 
exterior 
da EB 

Dinamizador

es: 

- Docentes 
do Pré-
Escolar  
 

Colaboradore
s: 

- Pessoal não 
docente 
- JFO 
- Famílias 

Alunos da 
EPE  

Com as famílias - Sementes 
- Plantas 
- Composto 
- Sachos 
- Outros que se 
revelem 
necessários 

Sem custos 
adicionais 

 Auto-avaliação das 
crianças 
. Registos das crianças 



“Contadores de 
Histórias!” 
( no âmbito do 
projeto“Vizinho 
venha cá!”) 
 
- Ao longo do 
ano (pelo menos 
uma experiência 
por período) 

 

Melhorar o 
processo Ensino 
Aprendizagem e 
desempenho dos 
alunos 

- Desenvolver o 

gosto pela leitura 

-Desenvolver a 

oralidade 

- Partilhar 

aprendizagens 

- Desenvolver a 

atenção/concent

ração 

- Recontar 

histórias 

Salas de 
aula e de 
atividades 

Dinamizador

es: 

- Docentes 
titulares de 
turma/grupo 
da Educação 
Pré-Escolar e 
do 4º ano do 
1.º CEB 
Colaboradore
s: 
- Pessoal não 
docente 

Alunos da 

Educação 

Pré-Escolar 

e do 4.º ano 

do 1.º CEB 

Com o 4º ano do 1º 
CEB 

- BE 
- livros 
- cartolinas 
- marcadores  
- papel   
cenário 
- tesouras 
- cola  
- tintas 
- arca das 
trapalhadas 
- outros que se 
considerem 
necessários e 
adequados 
 

Sem custos 
adicionais 

- Ficha de auto-avaliação 
- Registos das crianças 

“Experimenta” 
Seleção das 
experiências a 
desenvolver em 
conjunto 
( no âmbito do 
Projeto “Vizinho 
venha cá!”) 

- Ao longo do 
ano (pelo menos 
uma experiência 
por 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 

Dinamizador

es: 

- Docentes 
titulares de 
turma/grupo 
da Educação 
Pré-Escolar e 
do 3.º ano do 
1.º CEB 
Colaboradore
s: 
- Pessoal não 
docente 

 Alunos da 
Educação 
Pré-Escolar 
e do 3º´ano 
do 1.º CEB 
 

Com o 3º 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 

Natal: 
 XII 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 

Dinamizador

es: 
- Docentes 
titulares de 
grupo 
Colaboradore
s:  
Pessoal não 
docente 
. Famílias 

- Crianças 
 - 
Comunidad
e 

Com: 
- famílias 
- 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 
 
-  15 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 

Dinamizador

es: 
- Docentes 
titulares de 
grupo 
Colaboradore
s:  
Pessoal não 
docente 
. 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) 

 

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) 

2º Período 

ATIVIDADES SUBORDINADAS AO TEMA DO AGRUPAMENTO “DAR VALOR AOS VALORES” 

1º P: RESPEITO; 2ºP: AMIZADE; 3ºP: SOLIDARIEDADE 

Turma amiga 
Desenvolviment
o de uma 
atividade 
/projeto – grupo 
da EPE/turma do 
1º Ceb 
 
- A partir do 2º 
período 

- Melhorar o 
processo Ensino 
Aprendizagem e 
desempenho dos 
alunos 

- Partilhar 
aprendizagens 
 
- Promover o 
valor da amizade 
 
- Desenvolver a 
articulação 
curricular entre 
ciclos 

 - Salas de 
aula/ativida
des da EB 

Dinamizador

es: 
- Docentes 
titulares de 
grupo/turma 
da EPE e 1º 
CEB 
Colaboradore
s:  
Pessoal não 
docente 
 

Alunos das 
turmas/gru
pos 
envolvidos 

EPE/1º CEB Material de 
desgaste e 
didáticos 
existentes na 
EB 

Sem custos 
adicionais 

 Auto-avaliação das 
crianças 
. Registos das crianças 

 
OUTRAS ATIVIDADES 



Dia dos Reis: 
Cantar as 
charolas  
 
- 5 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 

Dinamizador

es: 
- Docentes 
titulares de 
grupo  
Colaboradore
s:  
- Professora 
de música 
-Pessoal não 
docente 

- Alunos da 
EPE  
 
- 
Comunidad
e 

Entre grupos da EPE 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 

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 
 
Sens Sensibilizar a 

criança para 
crian o conhecimento 

e apropriação 
das  tradições e 
cultura local 

Recinto 
exterior 
da EB 
 e cidade 
de Olhão 

Dinamizador

es: 
- Docentes 
titulares de 
grupo 
Colaboradore
s:  
- Famílias 
-Pessoal não 
docente 

- Crianças 
 
- 
Comunidad
e 

Com: 
- CMO 
- 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 Dinamizador

es: 
- Docentes 
titulares de 
grupo 
Colaboradore
s:  
- Famílias 
-Pessoal não 
docente 

- Crianças Com: 
-  a BE 
- as famílias 

- Livros 
- Biblioteca 
Escolar 

Sem custos 
adicionais 

- Questionário aos 
membros das famílias 
participantes 
 
- Ficha de auto-avaliação 
- Registos das crianças 

Visita de Estudo 
ao Centro de 
Ciência Viva de 
Faro  
 
março 

Melhorar o 
processo Ensino 
Aprendizagem e 
desempenho dos 
alunos 

-  Promover 
experiências 
enriquecedoras 
para a criança 
- Despertar a 
curiosidade nas 
crianças 
- Realizar 
experiências 
cientificas 

Centro de 
Ciência 
Viva de 
Faro 

 

Dinamizador
es: 
- Docentes 
titulares de 
grupo 
Colaboradore
s:  
-Pessoal não 
docente 
- Centro de 

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 



simples Ciência Viva 
de Faro 
- CMO 

Dia da árvore e 
da floresta 
 
Plantação de 
pelo menos  
uma árvore  
 
 21 de março 
 

- Melhorar o 
processo Ensino 
Aprendizagem e 
desempenho dos 
alunos  

- Sensibilizar 
para a 
importância das 
árvores e 
floresta 
- Sensibilizr para 
a protecção do 
meio ambiente 
- Reconhecer 
alguns tipos de 
árvores 

Espaço 
exterior 
do JI 

Dinamizador

es: 
- Docentes 
titulares de 
grupo 
Colaboradore
s:  
-Pessoal não 
docente 
- Famílias 

Crianças 
dos 3 
grupos 

Entre os 3 grupos -Árvore para 
plantar 
- Terra 
- Enchada 

Sem custos 
adicionais 

- Ficha de auto-avaliação 
- Registos das crianças 

Dia dos jogos 
tradicionais 
Realização de 
diversos jogos 
tradicionais de 
Olhão 
( no âmbito do 
projeto 
“Vizinho venha 
cá!”) 
 
23 de março 

- 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 
consider 
necessários  

Sem custos 
adicionais 

- Ficha de auto-avaliação 
- Registos das crianças 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

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) 

3º Período 

ATIVIDADES SUBORDINADAS AO TEMA DO AGRUPAMENTO “DAR VALOR AOS VALORES” 

1º P: RESPEITO; 2ºP: AMIZADE; 3ºP: SOLIDARIEDADE 

Doação das 
árvores 
semeadas no 1º 
período para 
reflorestação de 
áreas ardidas 
 
- Durante a 1ª 
semana de junho 

- Melhorar o 
processo Ensino 
Aprendizagem e 
desempenho dos 
alunos  

- Promover a 
solidariedade 
 
- Reconhecer a 
necessidade de 
preservar o meio 
ambiente 
- Identificar 
algumas das 
ameaças à 
conservação do 
ambiente 
adotando 
práticas de 
proteção 

JI Dinamizador

es: 
- Docentes 
titulares de 
grupo 
Colaboradore
s:  
-Pessoal não 
docente 

- Crianças 
dos 3 
grupos 

Entres os 3 grupos Árvores 
semeadas/pla
ntadas no 1º 
período 

Sem custos 
adicionais 

- Ficha de auto-avaliação 
- Registos das crianças 

 
OUTRAS ATIVIDADES 

Visita de Estudo 
à Quinta 
Pedagógica de 
Portimão 
 
2ª quinzena de 
abril 

  Promover 
experiências 
enriquecedoras 
para a criança  
 
. Proporcionar à 
criança o contato 
com o meio rural  
 
 .Incutir o 
respeito pela 
natureza  

Quinta 
Pedagógica 
de 
Portimão 

Dinamizador

es: 
- Docentes 
titulares de 
grupo 
Colaboradore
s:  
-Pessoal não 
docente 
- CMO 

Crianças 
dos 3 
grupos 

Entre os 3 grupos de 
EPE 

- Quinta 
Pedagógica de 
Portimão 
 
- Autocarro da 
CMO 

Suportados pela 
CMO (autocarro) 
e pelos 
encarregados de 
educação 

- Ficha de auto-avaliação 
- Registos das crianças 



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 

Dinamizador
es: 
- Docentes 
titulares de 
grupo 
Colaboradore
s:  
-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 

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 Dinamizador
es: 
- Docentes 
titulares de 
grupo 
Colaboradore
s:  
-Pessoal não 
docente 
- 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  
ao Zoo de Lagos 
 
- maio 
 

 

Melhorar o 
processo Ensino 
Aprendizagem e 
desempenho dos 
alunos  

- Promover 
experiências 
enriquecedoras 
para a criança 
- Proporcionar 
contacto com 
reino animal 

Krazy 
world - 
Algoz 

Dinamizador
es: 
- Docentes 
titulares de 
grupo 
Colaboradore
s:  
-Pessoal não 
docente 
- Famílias 
- JFO 

Grupos de 
crianças 

Com: 
- Krazy world 
- JFO 

- Krazy world 
- Autocarros 
 

Custos 
suportados pela 
JFO 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” 

Dinamizador
es: 
Câmara 
Municipal de 
Olhão 
Colaboradore
s:  
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 



Festa Final de 
Ano 
 
 
 
22 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 

Dinamizador
es: 
Docentes 
Colaboradore
s:  
-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 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

PLANO ANUAL DE ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE 1º CICLO 

Ano Letivo 2017/2018 

 

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)  

Dinamizadore

s  

e 

Colaboradore

s 

(identificar) 

Público- 

Alvo 

Articulação  

(entre anos, ciclos, 

grupos, 

departamentos, 

comunidade) 

 

ATIVIDADES SUBORDINADAS AO TEMA DO AGRUPAMENTO “DAR VALOR AOS VALORES” 

1º P: RESPEITO; 2ºP: AMIZADE; 3ºP: SOLIDARIEDADE 

Ao longo do 

ano 

“Árvore dos 

Valores”-  

Escrita de 
construção da 

“árvore” e 

escrita de 

mensagens 

para colocar 

na árvore- (em 

articulação 

com o Projeto 

de“Educação 

Ambiental”) 

Melhorar o 

processo Ensino 

Aprendizagem e 

desempenho dos 

alunos 

- Prevenir o 

abandono e 

absentismo; 

- Promover o 

envolvimento dos 

encarregados de 

educação. 

- Fomentar o 

respeito, a 

amizade e a 

solidariedade 

entre as 

pessoas. 

E.B.1 

- espaço 

exterior 

--Titulares de 

turma do 1º 

ciclo  

- Enc. de 

educação 

-Alunos do 

1º ciclo  

 

- Alunos de todos os 

anos de escolaridade 

-Pais e enc. de 

educação 

- Fita cola 

- Cartolinas 

- Marcadores 

-Garrafas e 

garrafões de 

plástico 

-Película 

aderente 

 

-Sem custos 

associados 

- Observação do empenho 

e participação dos alunos. 

- Registo fotográfico. 

- Grelha de autoavaliação 

do P.A.A.  

 

2º ano 
 

Subtema: 

 

“De Mãos 

Dadas” 

 

 

 Melhorar o 

processo 

Ensino 

Aprendizagem 

e desempenho 

dos alunos 

 Prevenir o 

abandono e o 

absentismo 

 Combater a 

exclusão 

escolar e social 

- Divulgar as 

lendas da cidade 

- Promover o 

intercâmbio 

nacional e 

internacional da 

cultura local de 

cada um dos 

parceiros. 

- Conhecer novas 

culturas, hábitos 

e costumes. 

Salas de 

aula 

- Professores 

do 2º ano 

- Alunos de 

2º ano 

- Professor do 

Espaço 

Casulo 

 

Alunos do 

2º ano 

Alunos do 2º ano - 

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 

 



 - Promover a 

expressão oral. 

Dia do Animal 

04 de outubro 

 

Sessão com o 

RIAS -  os 

animais, suas 

caracteristicas e 

cuidados a ter 

com os mesmos 

- Melhorar o 

processo Ensino 

Aprendizagem e 

desempenho dos 

alunos 

- Prevenir o 

abandono e o 

absentismo   

- Combater a 

exclusão escolar e 

social 

 - Conhecer os 

cuidados básicos 

a ter com os 

animais. 

-Respeitar os 

direitos dos 

animais. 

E.B.1: 

- Salas de 

aula 

 

- Titulares de 

turma do 4º 

ano 

- Alunos 

 

- Alunos do 

4º ano  

 

Todas as turmas do 

4ºano 

 

- 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. 

 

Momento da 

Leitura 

23 de outubro 

 

- Leitura e 

análise do 

poema: 

“Respeito é...” 

 

- Melhorar o 

processo Ensino 

Aprendizagem e 

desempenho dos 

alunos 

- Prevenir o 

abandono e o 

absentismo   

- Combater a 

exclusão escolar e 

social 

- Reflexão sobre 

a importância do 

respeito para a 

vida em 

sociedade. 

E.B.1: 

- Salas de 

aula 

 

- Titulares de 

turma do 4º 

ano 

- Alunos 

 

- Alunos do 

4º ano  

 

Todas as turmas do 

4ºano 

 

- 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. 

 

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. 

-Recolha de 

materiais 

recicláveis (ao 

longo do ano 

letivo). 

-Separação dos 

materiais (ao 

longo do ano 

letivo). 

- Salas de 

aula 

-Recinto 

interior e 

exterior 

-Jardim 

Pescador 

Olhanense 

Comunidade 

escolar. 

Docentes, 

alunos e 

auxiliares de 

ação 

educativa. 

Alunos do 

1.º ciclo 

- Famílias 

Atividade de 

articulação entre os 

alunos dos vários 

anos, no âmbito do 

projeto de educação 

ambiental". 

-Materiais 

recicláveis. 

-Material de 

desgaste. 

- Instrumentos 

construídos 

pelos alunos 

-Sem custos - Observação do empenho 

e participação dos alunos. 

- Grelha de autoavaliação 

do P.A.A. do 3º período 

1º período 

 

“ Clube das 

Estrelas” 

- Registo 

diário dos 

comportament

os. 

- Melhorar o 

processo Ensino 

Aprendizagem e 

desempenho dos 

alunos 

- Prevenir o 

abandono e o 

absentismo 

- Combater a 

exclusão escolar e 

social 

- Melhorar o 

comportamento, 

global e 

individual, dos 

alunos da 

turma. 

- Salas de 

aula. 

- Professores 

do 3º ano 

- Alunos do 

3º ano 

- Alunos do 3º ano - Material de 

desgaste 

- Sem custos - Grelhas de avaliação 

diária do comportamento. 



- Promover o 

envolvimento dos 

Encarregados de 

Educação na vida 

escolar 

 

2º Período 

 

Construção da  

“Árvore da 

Amizade” 

 

 

 

 

 

Melhorar o 

processo Ensino 

Aprendizagem e 

desempenho dos 

alunos 

- Prevenir o 

abandono e o 

absentismo   

- Combater a 

exclusão escolar e 

social 

- Incutir nos 

alunos o valor da 

amizade.. 

E.B.1: 

- Salas de 

aula 

- Titulares de 

turma do 4º 

ano 

- Alunos 

 

- Alunos do 

4º ano  

 

Todas as turmas do 

4ºano 

 

- Materiais de 

desgaste. 

 

- Sem custos 

adicionais. 

- Observação do empenho 

e participação dos alunos. 

- Registo fotográfico. 

- Grelha de autoavaliação 

do P.A.A. do 2º período. 

 

2º período 

- Festa da 

Amizade: 

- Realização 

de uma aula 

de Zumba , 

aberta aos 

encarregados 

de educação 

das turmas do 

3º ano. 

- Lanche 

convívio 

(refeitório)  

- 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 

- Celebrar e 

promover o 

convívio entre 

os alunos e os 

encarregados de 

educação das 

diferentes 

turmas. 

- Espaço 

exterior 

da escola 

- Espaço 

polivalent

e do 

refeitório. 

- Instrutora de 

Zumba 

- Professores, 

alunos e 

encarregados 

de educação. 

- Alunos e 

encarregado

s de 

educação do 

3º ano 

- Alunos do 3º ano - Aparelhagem 

sonora 

- Sem custos - Registos fotográficos. 

-Elaboração de um cartaz 

coletivo. 

 

3º período 

 

-Recolha de 

alimentos para 

entregar à 

paróquia de 

Olhão para 

posterior 

distribuição 

pelas famílias 

carenciadas da 

localidade. 

- 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 

- Motivar os 

alunos a 

manifestarem 

comportamentos 

de solidariedade 

para com os 

outros 

- Salas de 

aula. 

- Paróquia 

de Olhão 

- Alunos e 

professores 

do 3º ano. 

- Pároco de 

Olhão 

-Famílias 

carenciadas 

da 

localidade. 

 

- Alunos do 3º ano - Mantimentos 

oferecidos 

pelas famílias 

dos alunos. 

- Custeado pelas 

famílias dos 

alunos do 3º ano. 

- Final do 3º período. 

- Registos fotográficos. 

- Elaboração de um cartaz 

coletivo. 



Encarregados de 

Educação na vida 

escolar 

 

3ºPeríodo 

 

 

Campanha de 

recolha de 

alimentos para 

animais. 

Melhorar o 

processo Ensino 

Aprendizagem e 

desempenho dos 

alunos 

- Prevenir o 

abandono e o 

absentismo   

- Combater a 

exclusão escolar e 

social 

- Incutir nos 

alunos o valor da 

solidariedade. 

E.B.1: 

- Salas de 

aula 

- Titulares de 

turma do 4º 

ano 

- Alunos 

 

- Alunos do 

4º ano  

 

Todas as turmas do 

4ºano 

 

- Materiais de 

desgaste. 

 

- Sem custos 

adicionais. 

- Observação do empenho 

e participação dos alunos. 

- Registo fotográfico. 

- Grelha de autoavaliação 

do P.A.A. do 3º período. 

 

 
OUTRAS ATIVIDADES 

1º PERÍODO 

- Dia Mundial 

da Alimentação 

 16 de outubro 
- Atividades na 

sala de aula; 

– Convívio com a 

educação pré-

escolar através  

de um jogo 

coletivo de 

colocação de 

alimentos na 

Roda e Pirâmide 

dos Alimentos.  

-Melhorar o 

processo Ensino 

Aprendizagem e 

desempenho dos 

alunos 

- Melhoria dos 

resultados 

escolares 

-Saúde e bem  

estar; 

- Promover a 

articulação 

entre ciclos;  

E.B.1 

- espaço 

exterior 

- Titulares de 

turma do 1º 

ano 

- Educadoras 

- Auxiliares 

do pré- 

escolar; 

Turmas do 

1º ano e do 

ensino pré-

escolar 

- Alunos do 1º ano 

e Pré- Escolar 

 

- Roda e 

Pirâmide em 

capoline; 

- Sprays de 

várias cores; 

- Fita de pintor; 

- Pioneses; 

- cartolinas 

pretas; 

- Imagens de 

frutos para 

colorir; 

- Cola UHU;  

 

 - Observação do empenho 

e participação dos alunos. 

- Registo fotográfico. 

- Grelha de avaliação do 

P.A.A. do 1º período. 

Dia da 

alimentação: 

16 de outubro 

 

- Atividades na 

sala de aula, 

- Preenchimento 

da Roda dos 

Alimentos com 

imagens; 

exposição no hall 

do bloco norte 

- 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 

 

-Encarregados de 

Educação 

- Papel cenário 

 

-Imagens de 

alimentos 

fotocopiadas 

para colorir 

 

- 4 Colas 

bisnagas 

grandes UHU 

 

- Custo 

suportado pelo 

Agrupamento 

- Observação do empenho 

e participação dos alunos. 

- Grelha de autoavaliação 

do P.A.A. do 1º período. 



(trabalho inter-

turmas) 

- Lanche 

convívio 

inter/turmas 

(alimentos 

saudáveis 

fornecidos pelos 

Enc.de 

Educação) 

 

Dia da 

alimentação: 

17 de outubro 

- Atividades na 

sala de aula, 

- Visionamento 

de um 

PowerPoint 

alusivo a uma 

alimentação 

saudável. 

- Debate sobre o 

tema 

- 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 3º 

ano.  

Alunos do 

3º ano. 

- Alunos do 3º ano. - Projetor - Sem custos 

adicionais 

- Observação do empenho 

e participação dos alunos. 

- Grelha de autoavaliação 

do P.A.A. do 1º período. 

 

Visita da 

Escritora –  

Ligia Boldori 

- Melhorar o 

processo ensino 

aprendizagem e 

desempenho dos 

alunos; 

- Prevenir o 

abandono e 

absentismo; 

 

- 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 

  - Observação do empenho 

e participação dos alunos. 

- Registo fotográfico. 

- Grelha de avaliação do 

P.A.A. do 1º período. 

 

Dia Mundial da 

Poupança 

31 de outubro 

 

 

Diálogo/sensibili

-zação ao tema; 

- Construção de 

um mealheiro 

-Promover o 

envolvimento 

dos Encarregados 

de Educação na 

vida escolar 

 

-Criar hábitos de 

poupança. 

 

 

 

 

 

E.B.1 

-Salas de 

Aula 

- Titulares de 

turma do 2º 

ano 

-Alunos do 

2º ano. 

- Turmas do 2º ano -Material de 

desgaste  

 

 

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 da 

Poupança 

31 de outubro 

- Elaboração de 

um panfleto 

sobre a 

importância de 

poupar. 

- 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 da 

Poupança 

31 de outubro 
Visionamento de 

um filme de 

sensibilização 

sobre a 

importância de 

poupar. 

- Sessão prática 

de compras e 

vendas 

(simulação). 

 

 

- 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 4º 

ano 

- Alunos 

 

- Alunos do 

4º ano  

 

Todas as turmas do 

4ºano 

 

- 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 

10 de 

novembro 
– A lenda de S. 

Martinho: 

visionamento de 

um PowerPoint. 

Reconto da 

lenda 

Ordenação e 

legenda de 

imagens 

-Elaboração de 

um cartucho para 

castanhas. 

- 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. 

-Registo fotográfico 



 

Dia de S. 

Martinho-10 

de novembro 

– A lenda de S. 

Martinho: 

visionamento de 

um PowerPoint. 

- Reconto da 

lenda 

- Magusto, 

convívio inter-

turmas 

- 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 3º 

ano. 

 

Alunos do 

3º ano. 

 

Alunos do 3º 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. 

 

Visita   do          

Escritor  -

Nuno Caravela 

 

 

14 de 

novembro 

 

   

- Melhoria dos 

resultados 

escolares 

-Prevenção do 

abandono, 

insucesso e 

indisciplina 

- Melhoria dos 

resultados 

escolares. 

-Prevenção do 

abandono, 

insucesso e 

indisciplina. 

-Incentivo/ 

estimulo à leitura  

Auditório 

Municipal 

de Olhão 

 -Professora 

Bibliotecária 

- Titulares de 

turma do 2º 

ano. 

-Alunos do 

2º ano 

- Alunos do 2º ano. 

 

 

 

-------- 

-Sem custos - Observação do empenho 

e participação dos alunos. 

- Registo fotográfico. 

- Grelha de autoavaliação 

do P.A.A. do 1º período. 

 

Projeto: 

“Vizinho venha 

cá” 

(Articulação 

com o Pré 

Escolar 

novembro/deze

mbro 

“Contadores de 

Histórias” 

- Melhorar o 

processo Ensino 

Aprendizagem e 

desempenho dos 

alunos  

- Prevenir o 

abandono e o 

absentismo   

- Contar aos 

alunos do Pré 

escolar uma 

história sobre o 

respeito. 

- Salas do 

Pré 

Escolar 

 - Titulares de 

turma do 4º A 

e B 

- Alunos 

 Alunos do 

Pré Escolar 

-Crianças da ed. pré-

escolar 

4º A e 4º B. 

- 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. 

 

Natal 

15 de dezembro 
 

- Realização de 

decorações de 

Natal 

- Festa convívio 

com apresentação 

de canções, 

teatros, quadras 

- 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 

1º ano 

 

Todas as turmas do 

1º ano 

 

Material de 

desgaste a 

definir 

 

Custos 

financiados pelos 

encarregados de 

educação. 

 

- Observação do empenho 

e participação dos alunos. 

- Registo fotográfico. 

- Grelha de autoavaliação 

do P.A.A. do 1º período. 

 



… 

 - Lanche 

convívio 

 

 Natal 

15 de dezembro 
 

- Festa de Natal 

com apresentação 

de canções, 

poemas,… 

Lanche/ convívio 

. 

 

-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 período. 

 

Natal 

16 de dezembro 

- Realização de 

decorações para 

as salas com 

material 

reciclado (Proj. 

Educação 

Ambiental) 

- Festa convívio 

com apresentação 

de canções, 

teatros, quadras 

… 

- Lanche 

convívio 

- 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 

15 de dezembro 
 

- Festa convívio 

com apresentação 

de canções, 

teatros, quadras 

… 

- Lanche 

convívio 

- 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 4º 

ano 

- Alunos 

 

 

- Alunos do 

4º ano  

 

 

Todas as turmas do 

4ºano 

 

 

- 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 



2º PERÍODO 

Visita de 

Estudo à Zona 

Histórica e 

museu de 

Olhão 

(Data a definir 

aquando do 

estudo da história 

do meio local) 

 

 

- 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 2º período 

 

Visita de Estudo 

à Kidzania 

 

26 de janeiro 

- Melhorar o 

processo Ensino 

Aprendizagem e 

desempenho dos 

alunos. 

-Prevenir o 

abandono e 

absentismo. 

-Combater a 

exclusão escolar 

e social. 

 

- Conhecer/ 

experimentar 

algumas 

profissões e suas 

funcionalidades 

Lisboa/ 

Amadora 

(Centro 

comercial 

Dolce 

Vita Tejo) 

Titulares de 

turma do 2º 

ano.  

 

- Alunos do 

2º ano  

 

- Alunos do 2º ano. 

 

Autocarro 

alugado   

- Custos a cargo 

dos encarregados 

de educação. 

- Observação do empenho 

e participação dos alunos. 

- Registo fotográfico. 

- Grelha de autoavaliação 

do P.A.A. do 2º período. 

 

Teatro 

“A Lebre e  

Tartaruga” 

 

2 de fevereiro 

 

 

-Prevenir o 

abandono e 

absentismo. 

-Combater a 

exclusão escolar 

e social. 

 

- Melhoria dos 

resultados 

escolares. 

-Prevenção do 

abandono, 

insucesso e 

indisciplina. 

 

-

Sociedade 

Recreativ

a 

Olhanense 

-Titulares de 

turma do 2º 

ano. 

- Auxiliares. 

-Atores da 

companhia de 

teatro 

“Contrapalco 

Alunos do 

2º ano. 

 

- Alunos do 2º ano. 

- Auxiliares. 

-Atores da 

Companhia de 

Teatro 

“Contraplaco” 

Custos 

suportados pelos 

encarregados de 

educação 

- Observação do empenho 

e participação dos alunos. 

- Registo fotográfico. 

- Grelha de autoavaliação 

do P.A.A. do 2º período. 

 

Carnaval 

-Desfile na 

Avenida da 

República 

 

  9 de fevereiro 

- Prevenir o 

abandono e o 

absentismo 

- Combater a 

exclusão escolar 

e social 

- Convívio entre 

os alunos. 

EB1 ou 

Avenida 

da 

Republica   

-Titulares de 

turma do 1º 

ciclo;  

- Auxiliares 

- Enc. de 

educação 

 

-Alunos do 

1º ciclo 

- Alunos  

-Pais e enc. de 

educação 

- Fatos de 

carnaval 

- Material de 

desgaste que se 

considere 

necessário 

- A  financiar 

pelos 

encarregados de 

educação 

- Observação do empenho 

e participação dos alunos. 

- Registo fotográfico. 

- Grelha de auto-avaliação 

do P.A.A. do 2º período. 

 



 

Visita de 

Estudo à Zona 

Histórica  de 

Évora e Vila 

Viçosa 

 

fevereiro/março 

 

 

- Melhorar o 

processo Ensino 

Aprendizagem e 

desempenho dos 

alunos 

- Prevenir o 

abandono e o 

absentismo   

- Combater a 

exclusão escolar 

e social 

- Reconhecer 

factos e 

personagens 

históricos.  

 

E.B.1 

- Locais 

históricos 

de Évora e 

Vila 

Viçosa 

- Titulares de 

turma do 4º 

ano 

- Alunos 

 

- Alunos do 

4º ano  

 

Todas as turmas do 

4ºano 

 

----------------- - Custos 

suportados pelos 

Encarregados de 

Educação. 

- Observação do empenho 

e participação dos alunos. 

- Registo fotográfico. 

- Grelha de autoavaliação 

do P.A.A. do 2º período 

Projeto: 

“Vizinho venha 

cá” 

 

(Articulação 

com o Pré 

Escolar 

fevereiro/março 

“Contadores de 

Histórias” 

- Melhorar o 

processo Ensino 

Aprendizagem e 

desempenho dos 

alunos  

- Prevenir o 

abandono e o 

absentismo   

- Contar aos 

alunos do Pré 

escolar uma 

história sobre a 

amizade. 

- Salas do 

Pré 

Escolar 

 - Titulares de 

turma do 4º C 

e B 

- Alunos 

 Alunos do 

Pré Escolar 

4º B e 4º C - Materiais de 

desgaste. 

 

- Sem custos 

adicionais. 

- Observação do empenho 

e participação dos alunos. 

- Registo fotográfico. 

- Grelha de autoavaliação 

do P.A.A. do 2º período. 

 

Projeto: 

“Vizinho venha 

cá” 

(Articulação 

com o Pré 

Escolar) 
- Ciências 

Experimentais 

(realização de uma 

experiência por 

período em cada 

sala do Pré-escolar) 

- Melhorar o 

processo Ensino 

Aprendizagem e 

desempenho dos 

alunos  

- Prevenir o 

abandono e o 

absentismo   

- Combater a 

exclusão escolar 

e social 

-Fomentar o 

gosto pelas 

ciências nos 

alunos em geral 

- Diversificar 

estratégias de 

atuação em 

contexto de sala 

de aula, como 

forma de 

motivação geral 

dos alunos 

- Desenvolver o 

pensamento 

crítico, dedutivo 

e criativo dos 

alunos; 

- Salas do 

Pré-

escolar 

- Titulares de 

turma do 3º 

ano 

- Alunos 

 

- Alunos do 

Pré-escolar 

- Todas as turmas do 

3º ano e todos os 

alunos do Pré-

escolar 

- Materiais de 

desgaste 

- Sem custos 

adicionais 

- Observação do empenho 

e participação dos alunos. 

- Registo fotográfico. 

- Grelha de autoavaliação 

do P.A.A. do 2º período. 

 

Páscoa: 

 

 -Atividades 

lúdico-

desportivas 

 

 23 de Março 

- Prevenir o 

abandono e o 

absentismo 

- Melhorar o 

processo Ensino 

Aprendizagem e 

desempenho dos 

-Participar em 

atividades  de 

forma autónoma 

e criativa. 

 

-E.B.1: 

Salas de 

aula e 

espaço 

exterior 

- Titulares de 

turma do 1º 

ano  

-Auxiliares 

 

 

-Alunos do 

1º ano 

 

- Alunos do 1º ano 

Material 

necessário à 

concretização 

das atividades  

-Sem custos 

associados 

- Observação do empenho 

e participação dos alunos. 

- Registo fotográfico.  

- Grelha de avaliação do 

P..A.A. do 2º período 



alunos 

- Combater a 

exclusão escolar 

e social 

-Encerramento 

do final do 2º 

Período  

 - Atividades de 

pinturas 

decorativas 

alusivas á 

Páscoa (ex: 

decoração de 

ovos…)  

  23 de março 

- Melhorar o 

processo Ensino 

Aprendizagem e 

desempenho dos 

alunos. 

 -Combater a 

exclusão escolar 

e social. 

 

Melhoria dos 

resultados 

escolares. 

 - Convívio entre 

os alunos das 

turmas de 

segundo ano 

E.B.1 

 

 

Titulares de 

turma do 2º 

ano. 

 

 

-Alunos do 

2º ano. 

 

-Alunos do 2º ano. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- A definir - Sem custos - Observação do empenho 

e participação dos alunos. 

- Registo fotográfico. 

- Grelha de autoavaliação 

do P.A.A. do 2º período. 

 

Páscoa: 

Final do 2º 

período 

- Realização de 

decorações para 

as salas com 

material 

reciclado (Proj. 

Educação 

Ambiental) 

- Festa convívio  

- Lanche 

convívio 

- Melhorar o 

processo Ensino 

Aprendizagem e 

desempenho dos 

alunos 

-Prevenir o 

abandono e o 

absentismo   

- Combater a 

exclusão escolar 

e social 

- Participar em 

atividades de 

forma autónoma 

e criativa 

E.B.1: 

- Salas de 

aula e 

espaço 

exterior 

- Titulares de 

turma do 3º 

ano 

- Alunos 

 

- Alunos do 

3º ano  

 

- Todas as turmas do 

3ºano 

- Material 

necessário à 

concretização 

das atividades. 

- Sem custos 

adicionais 

- Observação do empenho 

e participação dos alunos. 

- Registo fotográfico. 

- Grelha de autoavaliação 

do P.A.A. do 2º período. 

 

Semana da 

Leitura 

 

Leituras em 

Família 
- Visita de 

encarregados de 

educação à 

escola para lerem  

uma história. 

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 

 

-

Encarregados 

de Educação 

-Alunos do 

1º ano 

 

-Alunos do 1º ano 

- Encarregados de 

Educação 

- Livros, 

cartazes, 

panfletos… 

-Sem custos 

associados 

- Observação do empenho 

e participação dos alunos. 

 

- Grelha de autoavaliação 

do P.A.A. do 2º período. 

 

 



Semana da 

Leitura 

   5 a 9 março 
- Visionamento 

de filmes 

Hora do Conto: 

Leitura/apresenta

ção de histórias 

pelos docentes 

e/ou 

encarregados de 

educação/familia

res.  

- 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 

- Salas de 

aula 

 

-Titulares de 

turma do 2º 

ano.  

- 

Encarregados 

de Educação 

ou familiares. 

-Alunos do 

2º ano e 

encarregado

s de 

educação ou 

familiares. 

-Alunos do 2º ano e 

encarregados de 

educação ou 

familiares. 

Livros, 

revistas, 

cartazes, 

panfletos… 

- Sem custos - Observação do empenho 

e participação dos alunos. 

- Registo fotográfico. 

- Grelha de autoavaliação 

do P.A.A. do 2º período. 

 

 

Projeto: 

“Vizinho venha 

cá” 

(Articulação com 

o Pré Escolar) 

 

Dia dos Jogos 

Tradicionais 

 

(Data a definir 

em articulação 

com o pré- 

escolar) 

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 2º ano 

Alunos da 

Educação 

Pré-Escolar 

e do 2º ano 

- 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. 

Biblioteca 

- Visionamento 

de filmes 

Leitura/apresenta

ção de histórias 

pelos docentes. 

- Melhorar o 

processo Ensino 

Aprendizagem 

e desempenho 

dos alunos. 

 

- Melhoria dos 

resultados 

escolares. 

- Desenvolver o 

gosto pela 

leitura. 

-

Biblioteca 

Titulares de 

turma do 4º  

ano. 

 

Alunos do 

4º ano. 

 

Alunos do 4º 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. 

 

3º PERÍODO 

Dia da Família 

(15 de maio) 

Corta Mato com 

participação das 

famílias.  

- Melhorar o 

processo Ensino 

Aprendizagem e 

desempenho dos 

alunos 

-Prevenir o 

abandono e o 

absentismo   

- Envolvimento 

dos Encarregados 

de Educação na 

escola. 

- A definir - 

Departamento 

de Educação 

Física do 

Agrupamento 

- 

Comunidade 

Escolar 

-

Comunidad

e Escolar 

 

- Comunidade 

Escolar 

 

- Material 

necessário à 

concretização 

da atividade. 

- Sem custos 

adicionais 

- Observação do empenho 

e participação dos alunos. 

- Registo fotográfico. 

- Grelha de autoavaliação 

do P.A.A. do 3º período. 

 



- Combater a 

exclusão escolar 

e social 

 

 

Projeto: 

“Vizinho venha 

cá” 

(Articulação 

com o Pré 

Escolar 

maio/junho 

“Contadores 

de Histórias” 

- Melhorar o 

processo Ensino 

Aprendizagem e 

desempenho dos 

alunos  

- Prevenir o 

abandono e o 

absentismo   

- Contar aos 

alunos do Pré 

escolar uma 

história sobre a 

solidariedade. 

- Salas do 

Pré 

Escolar 

 - Titulares de 

turma do 4º D 

e 4º E  

- Alunos 

 Alunos do 

Pré Escolar 

4º D e 4º E - Materiais de 

desgaste. 

 

- Sem custos 

adicionais. 

- Observação do empenho 

e participação dos alunos. 

- Registo fotográfico. 

- Grelha de autoavaliação 

do P.A.A. do 2º período. 

 

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 

os alunos das 

turmas de 

primeiro ano. 

Quinta 

Pedagógic

a 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  

Passeio no Rio 

Guadiana 

 maio/junho 

- Melhorar o 

processo Ensino 

Aprendizagem e 

desempenho dos 

alunos 

-Prevenir o 

abandono e o 

absentismo   

- Combater a 

exclusão escolar 

e social 

- Contacto com o 

meio ambiente 

natural – rio, 

serra, 

fronteira,.... 

- Convívio entre 

os alunos das 

turmas de 4º ano. 

 

Rio 

Guadiana 

 

-Titulares de 

turma do 4º 

ano. 

-Auxiliares. 

 

- Alunos do 

4º ano  

 

- Alunos do 4º ano  

 

------------------- - Custo 

suportado pelos 

encarregados de 

educação 

- Observação do empenho 

e participação dos alunos. 

- Grelha de autoavaliação 

do P.A.A. do 3º período. 

 

Semana da 

Criança e do 

Ambiente:  

 

junho 
- Diálogos sobre 

os direitos e 

deveres das 

- Melhorar o 

processo Ensino 

Aprendizagem e 

desempenho dos 

alunos 

 - Combater a 

exclusão escolar 

e social 

- Sensibilizar 

para a 

necessidade de 

preservar o 

ambiente. 

-Conhecer os 

direitos e deveres 

da criança. 

-E.B.1 

-Jardim 

Pescador 

Olhanense 

-Titulares de 

turma do 1º 

ciclo 

-CMO 

- Profs. 

Apoio 

educativo 

- Auxiliares 

Alunos do 

1º ciclo 

 

- Todos os alunos do 

1º ciclo 

-CMO 

 

 

 

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

- 

 

-Sem custos 

associados 

- Observação do empenho 

e participação dos alunos. 

- Registo fotográfico. 

- Grelha de auto-avaliação 

do P.A.A. do 3º período. 



crianças 

- Participação nas 

atividades 

dinamizadas pela 

CMO 

- Prevenir o 

abandono e o 

absentismo 

 

 -Reconhecer os 

perigos que as 

crianças 

enfrentam  na 

sociedade atual  

-Promover o 

convívio entre 

alunos e 

proporcionar-

lhes novas 

experiências. 

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. 

Zoomarin

e 

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. 

 

Atividades  de 

encerramento 

do ano letivo:  

 

última semana 

de aulas-junho 

– Ateliers 

- Apresentações, 

entregas de 

diplomas. 

- 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 

 

 

- Titulares de 

turma do 1º 

ciclo 

 

- Alunos do 

1º ciclo  

 

 

- Alunos do 1º ciclo  

 

 

- Material 

necessário à 

concretização 

das atividades. 

 

- Custo 

suportado pelos 

encarregados de 

educação 

- Observação do empenho 

e participação dos alunos. 

- Grelha de autoavaliação 

do P.A.A. do 3º período. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PLANO ANUAL DE ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE LÍNGUAS  

Ano Letivo 2017/2018 

 

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)  

Dinamizadore

s  

e 

Colaboradore

s 

(identificar) 

Público- 

Alvo 

Articulação  

(entre anos, ciclos, 

grupos, 

departamentos, 

comunidade) 

 

ATIVIDADES SUBORDINADAS AO TEMA DO AGRUPAMENTO “DAR VALOR AOS VALORES” 

1º P: RESPEITO; 2ºP: AMIZADE; 3ºP: SOLIDARIEDADE 

 

“Artes e 

Ideias” 

1º, 2º e 3º 

períodos 

 

Melhorar o 

processo 

Ensino-

Aprendizagem 

e desempenho 

dos alunos 

 

Desenvolver a 

criatividade; 

Fomentar o 

gosto pela 

escrita e por 

outras 

manifestações 

artísticas. 

 

Escola 

 

Dep. de 

línguas: 

grupos 

disciplinare

s de 

Português 

  

2º e 3º 

ciclos 

 

Articulação entre 

anos e ciclos 

 

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

 

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

Final da atividade- 

Divulgação 

Concretização dos 

objetivos 

 

 
OUTRAS ATIVIDADES 

 

Dia 

Internacional 

da Paz (21 de 

Setembro) 

 

Melhorar o 

processo 

Ensino 

Aprendizagem 

e desempenho 

dos alunos 

 

 

Reconhecer 

celebrações e 

datas 

festivas.  

Produzir 

textos, 

utilizando 

vocabulário 

diversificado. 

Produzir 

textos, de 

 

Sala de 

aula; 

Bibliote

ca da 

Escola 

 

Departame

nto de 

Línguas; 

todos os 

alunos de 

2º e 3º 

ciclo 

 

Comunid

ade 

Escolar 

 

Departamento de 

Línguas; Clube 

de inglês 

 

Imagens 

Cartolinas 

Tesoura 

Marcadores 

 

 

0 € 

 

Serão utilizados 

materiais do ano 

anterior. O objetivo é 

sensibilizar a 

comunidade escolar 

para a diversidade de 

línguas, usos e 

costumes. 



alguma 

complexidade, 

de carácter 

público ou 

social. 

Conhecer e 

descrever 

temas da 

atualidade 

 

Comemoraçã

o do  

Dia Europeu 

das 

Línguas/26 de 

setembro 

 

 

Melhorar o 

processo 

Ensino 

Aprendizagem 

e desempenho 

dos alunos 

 

Desenvolver 

competências 

sócio-

linguísticas 

 

Sala de 

aula 

 

Professores 

 

Alunos 

 

3º ciclo 

 

Material de 

sala de aula 

 

Sem custos 

 

No decurso da 

atividade: 

Divulgação, 

Recetividade. 

 

No final da atividade: 

Concretização dos 

objetivos. 

 

 

Comemora-

ção do 

Dia da 

Hispanidade

/ 

12 de 

outubro 

 

Melhorar o 

processo 

Ensino 

Aprendizagem 

e desempenho 

dos alunos 

 

Desenvolver 

competências 

sócio-

linguísticas 

 

Sala de 

aula 

 

Professores 

 

Alunos 

 

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” 
(paragem de 

10 minutos 

por período 

para ler) - 23 

de outubro- 

Dia das 

 

Melhorar o 

processo 

Ensino-

Aprendizagem 

e desempenho 

dos alunos 

 

 

Fomentar o 

gosto pela 

leitura; 

Promover 

hábitos de 

leitura. 

Sensibilizar os 

alunos para a 

 

 

 

 

Escola 

 

 

 

Professores 

e  alunos 

do 1º, 2º e 

3º Ciclo 

 

 

 

 

 

Comunid

ade 

educativa 

 

 

 

Comunidade 

educativa 

 

 

 

Fotocópias 

 
 
10 euros ( 2º e 

3ºciclo) 

 

No decurso da 

actividade- 

Divulgação 

Recetividade 

Concretização dos 

objetivos 

 



Bibliotecas 

escolares 
08/3/18- Dia 

Internacional 

da Mulher; 
23/04/18- Dia 

Mundial do 

livro e dos 

direitos do 

autor) 

importância 

do livro e dos 

direitos de 

autor; 

 

Comemoraçã

o do 

Halloween: 

-Jogos e 

atividades 

alusivas ao 

tema. 

 (31 de 

outubro) 

- Desfile de 

máscaras com 

materiais 

reciclados; 

-Festa de -

Halloween 

com venda de 

bolos alusivos 

ao dia de 

Halloween, 

para angariar 

fundos para 

viagem de 

finalistas. 

 

 

Melhorar o 

processo 

Ensino 

Aprendizagem 

e desempenho 

dos alunos 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conhecer 

aspetos 

culturais de 

países de 

língua inglesa; 

 

Reconhecer 

celebrações e 

datas festivas.  

 

 

 

- angariação 

de fundos para 

viagem de 

finalistas; 

 

Bibliote

ca  

Sala de 

convívio

; 

 

 

 

 

 

 

 

 

Refeitór

io das 

escolas 

 

Departame

nto de 

Línguas; 

 - Clube  de 

inglês; 

todos os 

alunos de 

2º e 3º 

ciclo. 

 

 

 

 

 

 

 

Alunos e 

comunida

de escolar 

 

Departamento de 

Línguas; Clube 

de inglês 

 

-cartolinas 

-tesoura 

-marcadores 

-fotografias 

-postais 

-revistas 

-fichas 

-bolachas 

-farinha 

-doces 

- Cola 

branca; 

sacos do lixo 

100lt. 

-Lã preta, 

branca, 

laranja … 

(ver 

requisição) 

 

+/- 100€ 

 

- Envolvimento dos 

alunos e impacto da 

atividade na 

comunidade medido 

por inquérito 

 



 

 

«Día de los 

Muertos»/1 

de novembro 

 

 

 

 

 

 

 

Melhorar o 

processo 

Ensino 

Aprendizagem 

e desempenho 

dos alunos 

 

 

 

 

Desenvolver 

competências 

sócio-

linguísticas 

 

Apropriar-se 

de técnicas 

linguísticas 

comparativas 

 

Sala de 

aula 

 

 

 

 

 

 

 

 

Professores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alunos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3º ciclo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Material de 

sala de aula  

 

 

 

 

 

 

 

 

Sem custos  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No decurso da 

atividade: 

Divulgação, 

Recetividade. 

 

No final da atividade: 

Concretização dos 

objetivos. 

 

Missivas de 

Solidariedade

: 

elaboração de 

cartas e/ou 

postais. 

Envio das 

missivas para 

instituições de 

solidariedade/ 

inserção social  

 

(1º período) 

 

 
Melhorar o 

processo 

Ensino-

Aprendizagem 

e desempenho 

dos alunos 

 

 

Aprofundar as 

relações 

interpessoais; 

Fomentar o 

gosto pela 

escrita; 

Desenvolver a 

criatividade. 

 

Concelh

o de 

Olhão 

 

Professores 

do 3º Ciclo 

Alunos do 

3º Ciclo  

 

 

Idosos 

 

 

Articulação entre 

anos e com as 

disciplinas 

EMRC e 

Educação para a 

Cidadania 

 

 

 

Folhas de 

papel, 

envelopes e 

selos  

 

 

 

50 Euros 

 

 

Final da atividade- 

Divulgação 

Concretização dos 

objetivos 

 

 

 

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 

 

Bibliote

ca 

 

Departame

nto de 

Línguas; 

Atelier de 

inglês; 

todos os 

alunos de 

2º e 3º 

ciclo 

 

Alunos e 

comunida

de escolar 

 

Departamento de 

Línguas; Clube 

de inglês 

 

- Tintas 

brancas; 

vermelha, 

preta, 

laranja; 

Verde; 

castanha; 

- Papel de 

cenário; 

- Pincéis; 

 

+/- 100€ 

 

- Envolvimento dos 

alunos e impacto da 

atividade na 

comunidade medido 

por inquérito 



festivas.  - Balões; 

corante 

alimentar; 

(ver 

requisições) 

 

 

Dia Mundial 

do 

Voluntário/5 

de dezembro 

 

Desenvolver o 

sentido de 

igualdade, 

companheiris-

mo, partilha e 

solidariedade 

 

Desenvolver 

competências 

sócio-culturais 

 

Sala de 

aula 

 

Professores 

 

Alunos de 

espanhol 

 

3º ciclo 

 

Material de 

sala de aula 

 

Sem custos 

 

No decurso da 

atividade: 

Divulgação, 

Recetividade. 

 

No final da atividade: 

Concretização dos 

objetivos. 

 

Ida ao teatro 

a Faro para 

visionamento 

da peça “The 

missing 

Queen”. 

 

 

Melhorar o 

processo 

Ensino 

Aprendizagem 

e desempenho 

dos alunos 

 

Conhecer 

aspetos 

culturais de 

países de 

língua 

inglesa; 

 

Faro 

 

Todos os 

alunos e 

professores  

do 3º ciclo 

 

Alunos 

 

Departamento de 

Línguas; 

 

Comboio 

 

6€ peça  

+ 2€ comboio 

 

Fichas de trabalho 

sobre a peça e 

comportamento dos 

alunos na visita. 

 

 

Idas ao teatro 

e /ou ao 

cinema 

 

(1º, 2º e 3º 

períodos) 

 
Melhorar o 

processo 

Ensino-

Aprendizagem 

e desempenho 

dos alunos 

 

 

Incentivar o 

gosto pelo 

teatro e pelo 

cinema; 

Aprofundar os 

conhecimento

s sobre a arte 

dramática 

 

 

Faro 

Olhão 

Lisboa 

Lagos 

 

 

Professores 

do 2º e 3º 

Ciclos 

Alunos do 

2º e 3º 

Ciclos 

 

Alunos 

dos 2º e  

3ºciclos  

 

Articulação entre 

anos 

 

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

-- 

 

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

--- 

( Encargos a 

suportar pelos 

encarregados 

de educação) 

 

No decurso da 

atividade- 

Divulgação 

Recetividade 

Concretização dos 

objetivos 



 

Natal 

solidário 

 

(recolha de 

bens 

alimentares e 

produtos de 

higiene) 

 

 

 

 

 

Promover o 

envolvimento 

dos E.E. na 

vida escolar;  

Combater a 

exclusão 

escolar e 

social; 

 

 

Aprofundar as 

relações 

interpessoais;  

 

Promover  o 

espírito de 

entreajuda e 

de 

solidariedade 

 

Concelho 

de Olhão 

 

PCA e  

CEF 

 

Famílias 

carenciad

as  

 

 Comunidade 

educativa 

 

 

papel de 

cenário, 

cartolinas, 

canetas de 

feltro, lápis 

de cor, fita-

cola, folhas 

de papel, 

cola, 

fotocópias. 

 

 
 
20 euros 

 

No decurso da 

actividade- 

Divulgação 

Recetividade 

Concretização dos 

objetivos 

 

 

Comemoraç

ão de Natal: 

-Elaboração, 

Exposição e 

Concurso de 

cartões 

alusivos à 

quadra 

festiva; 

-Cânticos e 

poemas 

 

Combater a 

exclusão 

escolar e 

social; 

Promover o 

envolviment

o dos 

Encarregados 

de Educação 

na vida 

escolar; 

Melhorar o 

processo 

Ensino 

Aprendizage

m e 

desempenho 

dos alunos. 

Conhecer 

aspetos 

culturais de 

países de 

língua 

inglesa; 

 

Reconhecer 

celebrações e 

datas 

festivas.  

 

Angariar 

fundos para a 

visita de 

Estudo; 

Recint

o 

Escolar

; 

 

Departam

ento de 

Línguas; 

Atelier de 

inglês; 

todos os 

alunos de 

2º e 3º 

ciclo; 

Empresas 

participan

tes; 

Toda a 

comunida

de 

 Alunos; 

Toda a 

comunid

a 

de 

Departamento 

de Línguas; 

Clube de inglês 

Tintas 

branca; 

vermelha, 

preta, 

laranja; 

Verde; 

castanha; 

- Papel de 

cenário; 

- Pincéis; 

- Cola; 

- Fitas de 

Natal; 

- Bolas de 

Natal 

+/- 100€ - Envolvimento dos 

alunos e impacto da 

atividade na 

comunidade medido 

por inquérito 

 



 

«La 

Chandeleur»/

2 de fevereiro 

 

Aproximar e 

fomentar o 

bom 

relacionament

o e qualidades 

artísticas entre 

os alunos 

 

Desenvolver 

competências 

sócio-culturais 

 

 

 

 

Sala de 

aula 

 

 
 

Professores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Alunos 

 

 

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. 

 

Valentine’s 

day: 

-Troca de 

correspondên

cia; 

- Produção e 

exposição de 

poemas; 

-“Blind 

Date” 

14 de 

fevereiro; 

 

Melhorar o 

processo 

Ensino 

Aprendizage

m e 

desempenho 

dos alunos 

 

Conhecer 

aspetos 

culturais de 

países de 

língua 

inglesa; 

 

Reconhecer 

celebrações e 

datas 

festivas.  

 

 

Bibliot

eca; 

salas 

de aula 

 

Departam

ento de 

Línguas; 

Atelier de 

inglês; 

todos os 

alunos de 

2º e 3º 

ciclo Sala 

de 

convívio 

ou bar dos 

alunos; 

 

Alunos e 

professo

-res 

 

Departamento 

de Línguas, 

disciplinas: 

Inglês; francês; 

Espanhol; 

Clube de inglês 

 

-cartolinas 

-tesoura 

-

marcadores 

-fotografias 

-postais 

-revistas; 

 

 

 

+- 50€ 

 

Envolvimento dos 

alunos e impacto da 

atividade na 

comunidade medido 

por inquérito. 

 

 

Dia 

Internacional 

da Mulher/8 

de março 

 

Melhorar o 

processo 

Ensino 

Aprendizagem 

e desempenho 

dos alunos 

 

Desenvolver 

competências 

sócio-

linguísticas 

 

Sala de 

aula 

 

Professores 

 

Alunos de 

espanhol 

 

3º ciclo 

 

Material de 

sala de aula  

 

Sem custos 

 

No decurso da 

atividade: 

Divulgação, 

Recetividade. 

 

No final da atividade: 

Concretização dos 

objetivos. 



 

Dia Mundial 

da Poesia/21 

de março 

 

 

Melhorar o 

processo 

Ensino 

Aprendizagem 

e desempenho 

dos alunos 

 

Desenvolver 

competências 

sócio-

linguísticas 

 

Sala de 

aula 

 

Professores 

 

Alunos 

 

3º ciclo 

 

Material de 

sala de aula 

 

Sem custos 

 

No decurso da 

atividade: 

Divulgação, 

Recetividade. 

 

No final da atividade: 

Concretização dos 

objetivos. 

 

 

Concursos: 

- de 

soletração, 

- de 

ortografia. 

1º e 2º 

períodos 

 

Melhorar o 

processo 

Ensino-

Aprendizagem 

e desempenho 

dos alunos 

 

Desenvolver 

competências 

sócio-

linguísticas 

 

 

Salas de 

aula e 

bibliotec

a 

Dep. de 

línguas: 

grupos 

disciplinare

s de 

Português 

 

1º, 2º e 3º 

ciclos 

 

Articulação entre 

anos e ciclos 

 

fotocópias 

  

No decurso da 

atividade- 

Divulgação 

Recetividade 

Concretização dos 

objetivos 

 

 

Semana de 

Línguas: 

- Exposições; 

- Concursos; 

- 

Visionamento 

de filmes; 

- Almoço 

internacional. 

 

27 a 31de 

março 

( 2º período) 

 

 

 

 

 

 

 
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 

 
 

Escola 

 

Professores 

e  alunos 

do  2º e 3º 

Ciclo 

 

 

Comunid

ade 

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, 

placard, 

filmes, 

alimentos 

tradicionais 

dos países de 

expressão 

portuguesa, 

ingredientes 

para a 

 

 

 

50 euros 

 

 

 

No decurso da 

atividade- 

Divulgação 

Recetividade 

Concretização dos 

objetivos 



 

 

 

 

 

 

 

conjunto de 

atividades 

educativas 

num contexto 

mais lúdico e 

menos formal. 

 

confeção de 

crepes 

 

 

Semana das 

línguas: 

-Exposição 

de trabalhos; 

-Exposição 

de Receitas 

Inglesas e 

Americanas; 

-Ementa 

típica Inglesa 

e Americana 

- Five 

o’clock  Tea 

- Easter Egg 

Hunt 

 

 

Combater a 

exclusão 

escolar e 

social; 

Melhorar o 

processo 

Ensino 

Aprendizagem 

e desempenho 

dos alunos 

 

Conhecer 

aspetos 

culturais de 

países de 

língua inglesa; 

Conhecer 

universos 

culturais 

diferenciados; 

Conhecer 

aspetos 

culturais de 

países de 

língua inglesa; 

Produzir 

textos, 

utilizando 

vocabulário 

diversificado. 

Produzir 

textos, de 

alguma 

complexidade, 

de carácter 

público ou 

social. 

Conhecer e 

descrever 

temas da 

atualidade 

 

Recinto 

Escolar; 

 

 

Departame

nto de 

Línguas; 

Atelier de 

inglês; 

todos os 

alunos de 

2º e 3º 

ciclo; 

Empresas 

participante

s; 

Toda a 

comunidad

e; CMO 

 

 Alunos; 

Toda a 

comunida

de 

 

Departamento de 

Línguas; Clube 

de inglês 

 

-cartolinas 

-tesoura 

-

marcadores 

-fotografias 

-postais 

-revistas; 

 

 

 

+- 50€ 

 

 Envolvimento e 

participação da 

comunidade. 

 



 

Ciclo do 

Cinema 

Espanhol/ 

Semana das 

Línguas 

 

Melhorar o 

processo 

Ensino 

Aprendizagem 

e desempenho 

dos alunos 

 

Desenvolver 

competências 

sócio-culturais 

 

Sala de 

aula 

 

Professores 

 

Alunos 

 

3º ciclo 

 

Cinema 

Francês e 

Espanhol, 

escolhido 

pelo grupo 

disciplinar 

 

 

Sem custos 

 

Atividade lúdica 

 

 

Visita de 

estudo a 

Dublin 

 

Melhorar o 

processo 

Ensino 

Aprendizagem 

e desempenho 

dos alunos 

 

Conhecer 

aspetos 

culturais de 

países de 

língua inglesa; 

 

Conhecer 

universos 

culturais 

diferenciados; 

Conhecer 

aspetos 

culturais de 

países de 

língua inglesa; 

Produzir 

textos, 

utilizando 

vocabulário 

diversificado. 

 

 

Dublin 

 

Professoras 

de 9º ano 

de Inglês 

 

Alunos de 

9º ano 

 

Departamento de 

Língua 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Relatório Final da 

visita. 

Comemoraçã

o do Dia 

Mundial do 

Livro e dos 

Direitos de 

Autor/23 de 

abril 

 

Melhorar o 

processo 

Ensino 

Aprendizagem 

e desempenho 

dos alunos 

 

Desenvolver 

competências 

sócio-

linguísticas 

 

Sala de 

aula 

 

Professores 

 

Alunos de 

espanhol 

 

3º ciclo 

Material de 

sala de aula  

 

Sem custos 

No decurso da 

atividade: 

Divulgação, 

Recetividade. 

No final da atividade: 

Concretização dos 

objetivos. 



 

Maratona da 

leitura 

(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 

do 2º e 3º 

Ciclos 

Alunos do 

2º e 3º 

Ciclos 

 

Comunid

ade 

educativa 

 

Comunidade 

educativa 

 

 

Fotocópias 

 

 

( 2 euros) 

 

No decurso da 

atividade- 

Divulgação 

Recetividade 

Concretização dos 

objetivos 

 

 

Dia da 

Europa/9 de 

maio 

 

Melhorar o 

processo 

Ensino 

Aprendizagem 

e desempenho 

dos alunos 

 

Desenvolver 

competências 

sócio-

linguísticas 

 

Sala de 

aula 

 

Professores 

 

Alunos de 

espanhol 

 

3º ciclo 

 

Material de 

sala de aula  

 

Sem custos 

 

No decurso da 

atividade: 

Divulgação, 

Recetividade. 

 

No final da atividade: 

Concretização dos 

objetivos. 

 

 

Projetos 

Etwinning e 

Microsoft - 

Ao longo do 

ano 

 

Melhorar o 

processo 

Ensino 

Aprendizagem 

e desempenho 

dos alunos 

 

Realizar 

trabalhos de 

projeto 

utilizando as 

TIC 

 

Escola; 

Escolas 

de 

países 

envolvid

os no 

projeto. 

 

Manuela 

Valentim/ 

Lúcia 

Tardão 

docentes 

que 

pretendam 

participar 

 

 

Alunos de 

8º /9º e 

alunos 

que 

frequente

m o clube 

de inglês  

 

Departamento de 

Línguas; Clube 

de inglês 

 

Recursos 

necessários à 

preparação 

de descritos 

na 

planificação 

de cada 

tarefa. 

  

Relatório Final do 

Projeto com 

avaliação de impacto 

nas práticas 

educativas;  

 

 

Let`s Talk 

About 

Cinema 

 

Visionamento 

de diferentes 

filmes 

 

Analisar as 

temáticas 

fílmicas e 

 

Escola 

Auditóri

o IPDJ 

 

Professora 

Luísa 

Lopes 

 

Professor

a da 

disciplina 

 

Departamento de 

Língua 

 

 

Recursos 

necessários à 

preparação 

 

0 € 

 

Questionário  escrito 

Debate 



comerciais  e  

de autor 

/documentário

s 

(projeto JCE) 

 

Criação de um 

pequeno vídeo 

explorar todo 

o vocabulário 

associado às 

técnicas de 

produção/distr

ibuição  de um 

filme 

 

Criação de um 

pequeno vídeo 

de descritos 

na 

planificação 

de cada 

tarefa. 

 

Formação: 

Produção 

Escrita com 

recurso a 

ferramentas 

TIC 

 

     

Professor

es de 3º 

ciclo de 

línguas 

estrangeir

as 

    

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PLANO ANUAL DE ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICA E CIÊNCIAS EXPERIMENTAIS  

Ano Letivo 2017/2018 

 

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) 

 

ATIVIDADES SUBORDINADAS AO TEMA DO AGRUPAMENTO “DAR VALOR AOS VALORES” 

1º P: RESPEITO; 2ºP: AMIZADE; 3ºP: SOLIDARIEDADE 

Circular em 

segurança 
 

 

dezembro 

Melhorar o 

processo Ensino 

Aprendizagem 

 e o Desempenho 

dos alunos 

 

- Promover a 

cidadania 

rodoviária tendo 

por base a 

perceção do 

risco e o 

respeito pelos 

utentes da via 

 

- Adotar 

comportamentos 

seguros em 

ambiente 

rodoviário 

 

 

 

Cidade de 

Olhão 

 

 

Escola 

Professores 

Matemática 

 

Alunos de 

PCA ou 

CEF e 6ºC 

 

Professores 

de Educação 

Física 

 

Professores 

de Educação 

para a 

cidadania 

 

PSP –Escola 

Segura 

CMO 

Alunos do 

2º ciclo 

 

Alunos de 

PCA ou 

CEF 

 

Comunidad

e Educativa 

2º e 3º ciclo 

 

Departamentos: 

Mat C Exp e 

Expressões 

Máquina 

fotográfica 

 

Vídeos 

 

Sinais de 

trânsito 

 

Fitas 

sinalizadoras 

 

Tintas 

 

Bicicletas e 

capacetes dos 

alunos 

40,00 € 

 

Prémios para os 

3 1ºs 

classificados 

Após as sessões de 

sensibilização 

 

 

Após a realização da 

atividade 

 

Balanço da atividade: 

Grau de satisfação dos 

alunos (Inst. de recolha 3B 

– final do 1º período ou 

outro a definir 

posteriormente 

 

RESPEITAR O 

AMBIENTE 

 

SEIVA – Semana 

de Educação e 

Iniciativas de 

Voluntariado 

Ambiental - APA 

 

Melhorar o 

processo Ensino 

Aprendizagem e 

Desempenho dos 

alunos 

 

Promover o 

a comunidade 

escolar para a 

necessidade de 

respeitarmos o 

ambiente 

Dar a conhecer 

possíveis ações de 

voluntariado 

 

 

 

 

Escola 

Básica Dr. 

AI 

 

 

 

 

 

8ºA 

Prof.ª Ema 

Salero 

 

 

 

 

 

Comunidade 

escolar 

 

 

 

 

 

Eco-Escolas 

Parceiros da 

Estratégia Regional 

de Educação 

Ambiental 

 

 

 

Fotocópias 

Fita adesiva 

 

 

 

  

Balanço da atividade e 

Grau de satisfação dos 

alunos e comunidade 

escolar (Inst. de recolha 3B 

– final do 2º período) 



- Exposição 

CRESCER com o 

Voluntariado 

Ambiental (23 a 

27/10) 

- Participação 

numa ação de 

voluntariado - 

remoção de 

chorões na Quinta 

de Marim – 23/10 

 

envolvimento dos 

Encarregados de 

Educação na vida 

escolar 

ambiental 

Promover 

momentos de 

contacto com a 

natureza e de 

ações de 

voluntariado 

Conhecer espécies 

invasoras e 

autóctones da 

nossa região 

 

 

 

 

 

 

 

Quinta de 

Marim – 

PNRF 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prof. Olga 

Pacheco e 

Teresa Palaré 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7ºB 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eco-Escolas 

CN e FQ 

 

 

 

 

 

 

 

Luvas 

Transporte do 

Município 

 

RESPEITAR O 

AMBIENTE 

 

- Participação na 

Operação 

Montanha Verde 

2017 - ação de 

voluntariado – 

plantação de 

10 000 árvores em 

Loulé ou Silves 

 

(9 de novembro) 

 

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 

 

 

 

- Envolver os 

alunos em ações 

de voluntariado 

ambiental 

- Promover o 

trabalho em 

equipa 

- Fomentar nos 

alunos o respeito 

pelo ambiente 

 

 

 

 

Loulé ou 

Silves 

 

 

 

Prof.ª Ema 

Salero e Prof.ª 

Teresa Palaré 

 

Prof. Jorge 

Paulo 

GAAF – Psic. 

Elsa Silva 

 

 

 

8ºA e EE 

 

 

 

 

 

8ºE 

 
 

 

Eco-Escolas 

Parceiros da 

Estratégia Regional 

de Educação 

Ambiental 

Zoomarine 

Autarquias de Loulé 

ou Silves 

GAAF 

Turma de ensino 

regular e PCA 

   

Sessão de 

sensibilização 

 

“Separação de 

Resíduos Sólidos 

em OLHÃO” 
 

dezembro 2017 

 

Melhorar o 

processo Ensino 

Aprendizagem e 

Desempenho dos 

alunos 

 

- Sensibilizar os 

alunos para a 

necessidade de 

separação de 

resíduos. 

- Fomentar ações 

que promovam a 

sustentabilidade 

da Terra. 

 

-EB23 

 

Grupo de FQ 

7ºAno 

 

Alunos do 7º 

ano 

 
 

Algar 

 

Computador 

Projetor 

  
Balanço da atividade e 

Grau de satisfação dos 

alunos e comunidade 

escolar (Inst. de recolha 3B 

– final do 2º período) 

SER 

SOLIDÁRIO 

COM O 

AMBIENTE 

Voluntariado 

Ambiental para 

a Água 

 

 

Melhorar o 

processo Ensino 

Aprendizagem e 

Desempenho dos 

alunos 

 

Prevenir o 

 

- Promover ações 

de voluntariado. 

- Fomentar 

parcerias entre 

instituições 

regionais (UAlg e 

ARH Algarve). 

 

Praia dos 

Cavacos - 

Marim 

 

Prof.ª Ema 

Salero 

 

8ºA 

 

ARH Algarve 

CM Olhão 

Eco-Escolas 

 

 

Transporte do 

município 

Materiais de 

recolha de 

amostras 

Fotocópias a 

cores 

 

 

 

Balanço da atividade e 

Grau de satisfação dos 

alunos (Inst. de recolha 3B 

– final do 3º período) 

Registo fotográfico 

 



- Recolha de 

amostras de ervas 

marinhas na Praia 

dos Cavacos 

- Análise de 

parâmetros físico-

químicos das 

amostras 

 

abril 

abandono e o 

absentismo 

 

- Monitorizar a 

qualidade da água 

costeira. 

- Sensibilizar os 

alunos para a 

necessidade de 

preservar a água. 

Máquina 

Fotográfica 

Livros de 

identificação de 

espécies 

Aparelho 

medidor de 

temperatura e 

pH 

SER 

SOLIDÁRIO 

COM O 

AMBIENTE  

Limpeza do 

 

expaço exterior 

 

da Escola 

 

Ao longo do ano 

 

letivo 

 

Melhorar o 

processo Ensino 

Aprendizagem e 

Desempenho dos 

alunos. 

 
Prevenir o 

abandono e o 

absentismo 

 

- Promover nos 

alunos o respeito 

pelo ambiente. 

 

- Fomentar ações 

que promovam a 

sustentabilidade 

da Terra. 

 

Espaço 

exterior da 

EB2,3 

 

Grupo de CN 

2º/3º ciclo 

 

Alunos do 

5º B, D e E 

 

7ºA, B, C,  

 

8ºA 

9º A, B, C, 

D 

 

 

 

Eco-Escolas 

 

Sacos de 

plásticos: 

Luvas 

descartáveis; 

Contentores do 

lixo e 

ecopontos. 

 

  
Balanço da atividade e 

Grau de satisfação dos 

alunos e comunidade 

escolar (Inst. de recolha 3B 

– final do 3º período) 

 
OUTRAS ATIVIDADES 

LITERACIA 

3D 

Desafio 

interativo pelo 

conhecimento 

 
1ª fase - escola  

13 a 17 de 

novembro 

 

2ª fase Distrital 

26 fevereiro a 2 

de março 2018 

 

3ª Fase Nacional 

11 de maio 

 

Melhorar o 

processo Ensino 

Aprendizagem e 

Desempenho 

dos alunos 

 

Promover a 

Literacia 

Matemática 

 

 

Salas de 

Informátic

a 

Porto Editora 

 

Professores 

de 

matemática 

do 2º ciclo 

Alunos do 

5º ano 

Professores de 

matemática do 2º 

ciclo 

Salas 

equipadas com 

computadores 

---------------- Balanço da atividade: 

Grau de satisfação dos 

alunos (Inst. de recolha 3B 

– final do 1º período)  



Problema do 

Mês 
 

dezembro a 

maio 

Melhorar o 

processo Ensino 

Aprendizagem e 

Desempenho 

dos alunos 

 

Desenvolver o 

raciocínio a 

comunicação 

matemática e a 

resolução de 

problemas 

Sala de 

aula 

Professores 

de 

matemática 

do 2º ciclo 

Alunos do 

4º, 5º e 6º 

ano 

Departamentos: 

Mat C Exp 

 

1º ciclo 

Papel Verba para a 

aquisição de 

prémios no final 

do ano para os 

alunos melhor 

classificados de 

cada um dos anos 

Balanço da atividade: 

Grau de satisfação dos 

alunos (Inst. de recolha 3B 

– final do 3º período)  

Canguru 

Matemático 

sem fronteiras 

 
Provas: 

Mini Escolar 1º 

ciclo 

 

Escolar 5º e 6º 

ano 

 

Benjamim 7º e 

8º ano 

 

Cadete – 9º ano 

 

Data da prova a 

definir pela 

FCTUC 

Melhorar o 

processo Ensino 

Aprendizagem e 

Desempenho 

dos alunos 

Estimular o 

gosto e o estudo 

pela 

Matemática. 

 

Atrair os alunos 

que têm receio 

da matemática, 

permitindo que 

estes descubram 

o lado lúdico da 

disciplina. 

 

Sala de 

aula 

FCTUC –

Faculdade de 

Ciências e 

Tecnologia 

da 

Universidade 

de Coimbra 

 

SPM -

Sociedade 

Portuguesa 

Matemática 

 

Professores 

matemática 

do 2º , 3º 

ciclo 

Professores 

do 1º ciclo 

Alunos do 

1º, 2º e 3º 

ciclos 

Departamentos: 

Mat C Exp 

 

1º ciclo 

Papel, 

fotocópias dos 

desafios 

25 €para a 

inscrição  

 

verba para o 

papel e 

impressão das 

provas  

prémios aos 

alunos 

participantes 

com melhor 

pontuação em 

cada um dos 

anos 

 

 

Balanço da atividade: 

Grau de satisfação dos 

alunos (Inst. de recolha 3B 

– final da Prova) 

Craques do 24 
 

Eliminatórias: 

1ª- 1ºPeríodo 

2ª - 2º Período 

3ª – 3º Período 

Melhorar o 

processo Ensino 

Aprendizagem e 

Desempenho 

dos alunos 

- Desenvolver o 

cálculo mental; 

 - Desenvolver o 

raciocínio e a 

comunicação 

matemática; 

 - Estimular a 

competitividade 

saudável no 

jogo. 

Sala de 

aula 

 

Refeitório 

Professores 

de 

matemática 

do 2º ciclo 

 

Professores 

do 1º ciclo 

Alunos do 

4º e 5º ano 

Departamentos: 

Mat C Exp 

 

1º ciclo 

Baralhos de 

cartas 

Verba para a 

aquisição de 

prémios para os 

alunos melhor 

classificados de 

cada um dos anos 

 
Balanço da atividade: 

Grau de satisfação dos 

alunos (Inst. de recolha 3B 

– final das eliminatórias) 



“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 

matemática e o 

raciocínio 

 - Reforçar a 

aprendizagem da 

matemática através 

da resolução de 

problemas, projetos 

e  desafios 

Sala de 

aula  

disponível

s 

Professores de 

Matemática 

 2º ciclo 

 
Alunos do 6º 

ano 

preferencialm

ente 

 

Alunos do 2º 

ciclo 

Grupo de matemática 

2º ciclo 

- papel 

impressão de 

atividades 

 Balanço da atividade e 

Grau de satisfação dos 

alunos (Inst. de recolha 3B 

– final dos períodos) 

 

 

 

Nível de desempenho dos 

alunos 

Atividade 

interciclos e 

interdisciplinar 
 

Viagem pelas 

Ciências e 

pelas 

Tecnologias 
 

Entre 20 e 22 de 

março de 2018 

 

 

 

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., TIC e 

Estudo do Meio 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 

 

4º ano FQ 

 

 

,4º CN/CN 

 

 4º ano Mat 

 

4º TIC 

 

Alunos do 

1º, 2º e do 3º 

ciclos 

 

1º, 2º e 3º ciclo 

 

Grupos: 

 

 Mat .2º e 3º 

  

CN 2º e CN 3º 

 FQ 

TIC 

1º ciclo 

 (4º ano) 

MAT: papel, 

impressões, 

cartolinas 

FQ: Farinha 

maisena, balões, 

vinagre, 

plasticina, 

cartolinas, cola, 

ovos, detergente 

limpa vidros, 

corantes 

alimentares, 

álcool, água 

oxigenada 

concentrada 

CN 

microscópios, 

lupas 

binoculares; 

Preparações 

definitivas.hot 

 

Mat: 5 euros 

 

CN 2º: 

CN3º:  20 euros 

 

FQ:  25 euros 

 

TIC:  

 

 

 
Balanço da atividade: 

Grau de satisfação dos 

alunos (Inst. de recolha 3B 

– final do 2º período) 

“À descoberta 

do Pi" 

 
Dia 14 de Março 

(Dia do Pi) 

Melhorar o 

processo Ensino 

Aprendizagem e 

Desempenho dos 

alunos 

 

Reforçar a 

aprendizagem da 

matemática de 

uma forma lúdica 

Sala de 

aula ou 

espaço 

exterior 

Professores e 

alunos do 3º 

ciclo 

 

Profº Nuno 

Rodrigues 

Alunos do 1º 

2º e 3º ciclo 

Professores de 

matemática do 3º e 2º 

ciclo e 

Professores do 1º 

ciclo 

Papel  cenário, 

computador, 

marcadores, 

fitas 

 Balanço da atividade: 

Grau de satisfação dos 

alunos (Inst. de recolha 3B 

– final do 2º período) 



“Jogos 

matemáticos e 

curiosidades” 

12 de 

dezembro 

Melhorar o 

processo Ensino 

Aprendizagem e 

Desempenho dos 

alunos 

 

Motivar os alunos 

para as 

aprendizagem; 

Desenvolver o 

raciocínio e o 

cálculo mental 

Sala de 

aula 

Alunos do 

CEF e 

 
Professora 

Dulce 

Charneca 

Alunos do 2º 

e 3º ciclo 

Professores de 

matemática do 3º e 2º 

ciclo 

   

 

Visita de estudo 

 

 “Aprender a 

olhar o céu e 

aprender com o 

património…” 

 

- Planetário de 

Lisboa 

 

  28 de novembro 

de 2017 

 

Melhorar o 

processo Ensino 

Aprendizagem e 

Desempenho dos 

alunos 

 

Prevenir o 

abandono e o 

absentismo 

 

-Desenvolver o 

gosto pelo 

estudo do 

universo; 

- Recolher 

informações 

complementares 

sobre o tema 

“Terra no espaço” 

 

 

Planetário 

Calouste 

Gulbenkia

n – Lisboa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grupo de FQ  

 

 

 

 

Alunos do 7º 

ano 

 

Grupo de FQ e CN 

(3º ciclo)  

 

 

 

Transporte 

 

Custo por aluno: 

Transporte  20 

euros 

Planetário – 2 

euros 

 

Total : 22 euros 

por aluno 

 

 

Balanço da atividade e 

Grau de satisfação dos 

alunos (Inst. de recolha 3B 

– final do 1º período) 

Aprender com a 

Biblioteca Escolar 

 

Dia Nacional da 

Cultura 

Científica 

 

Exposição 

 

A Química no 

dia-a-dia 

 

 

 

 

Melhorar o 

processo Ensino 

Aprendizagem e 

Desempenho dos 

alunos 

 

- Conhecer os 

elementos 

químicos e 

moléculas, bem 

como a sua 

presença no dia-

a-dia 

- Efetuar 

pesquisas sobre 

os elementos 

químicos 

(origem do 

nome, 

propriedades 

físicas e 

químicas, …) 

- Partilhar os 

conhecimentos 

adquiridos 

- Promover a 

articulação entre 

anos de 

escolaridade. 

 

Biblioteca 

Escolar 

 

Grupo de FQ 
 

Alunos do 

8º e  9º ano 

 

Grupo de FQ e 

Biblioteca Escolar 

 

Cartolinas 

PC 

  

Balanço da atividade e 

Grau de satisfação dos 

alunos (Inst. de recolha 3B 

– final do 1º período) 

N.º de visitantes  



 

Visita de estudo 

“Roteiro 

científico e 

histórico” 

 

- Pavilhão do 

Conhecimento 

 

2ºperíodo 

 

 

 

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 a 

importância da 

química em temas 

como contágio, 

alimentação 

saudável e 

desporto. 

 

Pavilhão do 

Conhecime

nto – 

Lisboa 

 

 

 

Grupo de FQ  
 

 

Alunos dos 

8º anos 

 

Grupo de FQ e CN 

(3º ciclo) 

 

 

 
 

 

Transporte 

 

Custo por aluno: 

Transporte – 20 

euros 

Pavilhão do 

Conhecimento – 

3,5 euros  

 

Total: 25euros 

 

Balanço da atividade e 

Grau de satisfação dos 

alunos (Inst. de recolha 3B 

– final do 2º período) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Visita de estudo 

 

Museu da 

Eletricidade 

 

 

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 

51 - Conhecer os 

elementos 

principais que 

constituem uma 

central 51 - 

Compreender a 

importância da 

perda de energia e 

-Valorizar a 

importância da 

dinâmica de uma 

sociedade. 

 

Museu da 

Eletricidad

e – Lisboa 

 

 

 

 

Grupo de FQ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alunos do 9º 

ano 

 

Grupo de FQ e 

História (3ºciclo) 

Eco-Escolas 

 

 

 

Transporte 

 

Custo por aluno: 

Transporte  20 

euros 

Museu da 

Eletricidade – 0 

euros 

 

Total : 20 euros 

por aluno 

 

 

Balanço da atividade e 

Grau de satisfação dos 

alunos (Inst. de recolha 3B 

– final do 2º período) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Água Jovem 

2018 

 

- Concurso Água 

Jovem 2018 

(janeiro/fevereiro) 

 

 

 

- VIII Fórum 

Água Jovem 

(22 de março) 

 

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 

Castro 

Marim e 

VRSA 

 

Grupo de FQ 

e de CN (2º e 

3º ciclos) 

 

Alunos dos 

5º, 6º, 7º e 8º 

anos 

 

 

 

 

Alunos 

participantes 

do Concurso 

Água Jovem 

 

CN (2º e 3ºciclos) e 

FQ 

 

Agência Portuguesa 

do Ambiente I.P. – 

Administração da 

Região Hidrográfica 

do Algarve (APA - 

ARH do Algarve) 

 

Eco-Escolas 

 

Materiais para 

elaboração de 

trabalhos 

 

Transporte da 

responsabilidad

e da APA 

 

 

 

 

Balanço da atividade e 

Grau de satisfação dos 

alunos (Inst. de recolha 3B 

– final do 2º período) 

 

 



Olimpíadas da 

Química 

 

 

 

Fase Escolar: 

março de 2018 

 

Fase Regional: 

abril de 2018 

 

Melhorar o 

processo Ensino 

Aprendizagem e 

Desempenho dos 

alunos 

 

 

- Aplicar 

conhecimentos 

relativos à 

disciplina 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 

 

 

 

Balanço da atividade e 

Grau de satisfação dos 

alunos (Inst. de recolha 3B 

– final do 3º período) 

Sessão de 

sensibilização  

 

“Piquenique 

saudável” 

 

Dia Mundial da 

 Alimentação 

 

16 a 17 de 

outubro de 2017 

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. 

 

  Jardim da  

EB 2,3 

 

 

 

Grupo de CN 

2º ciclo 

 

Alunos do 6º 

ano 

 

Programa EPS 

Eco-Escolas 

 

 

 

Frutas; 

Legumes; 

Sementes 

comestíveis; 

Frutos secos; 

Água; 

Espetadas de 

fruta. 

 

 

 

 10 euros 

 
Balanço da atividade e 

Grau de satisfação dos 

alunos e comunidade 

escolar (Inst. de recolha 3B 

– final do 1º período) 

 

Exposição  

 

“O Fascínio das 

Árvores” 

 

Dia Mundial da 

Floresta 

 

21 a 23 de março 

2018 

 

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; 

-Consciencializar 

os alunos da 

importância da 

floresta. 

 

 

EB 2,3 

Biblioteca 

 

Grupo de CN 

2º ciclo 

 

Alunos do 5º 

ano 

 

 

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; 

 

  
 
Balanço da atividade  

(Inst. de recolha 3B – final 

do 2º período) 

 

Registo fotográfico da 

atividade. 

 



 
“A MAGIA DA 

CIÊNCIA ” 

 

Atividades 

experimentais 

 

Ao longo do ano 

letivo 

 

CN 2º ciclo 

 
Melhorar o 

processo Ensino 

Aprendizagem e 

desempenho dos 

alunos 

 

- Promover a 

articulação entre 

ciclos; 

- Desenvolver o 

gosto pela Ciência 

através de 

atividades 

experimentais 

-Aplicar 

conteúdos 

abordados nas 

áreas de Ciências  

Naturais e de 

Estudo do Meio. 

 

EB 2,3 / 

EB1/JI/ 

Jardim da 

escola 

 

 

Professoras de 

CN 

 

 

AEC`s – 3º 

e 4º anos; 

2º ciclo; 

 

 

 

Articulação entre 

grupos de vários anos 

escolares 

 

- Diversos 

material de        

Laboratório; 

 

- Máquina 

fotográfica 

digital, 

 

 

CN:  100 euros 

 

 

Balanço da atividade e 

Grau de satisfação dos 

alunos (Inst. de recolha 3B 

– final do 3º período) 

Saída de campo 

 

“Aprender na 

natureza…” 

 

Parque Natural 

da Ria Formosa 

 

 

1º Período 

Melhorar o 

processo Ensino 

Aprendizagem e 

Desempenho dos 

alunos 

 

 

-Desenvolver o 

gosto pela 

natureza e pelos 

seres vivos; 

 

-Recolher 

informações  

sobre o Parque 

Natural da Ria 

Formosa” 

 

-Aplicar 

conteúdos 

abordados em 

Ciências  Naturais 

 

Parque 

Natural da 

Ria 

Formosa 

 

Professores de 

CN  

 

5º B, 5º D e 

5º E 

 

Grupo de CN 

Eco-Escolas 

 

 

Transporte da 

C.M.O. 

  
Balanço da atividade e 

Grau de satisfação dos 

alunos (Inst. de recolha 3B 

– final do 1º período 

  



 

Visita de 

estudo 

 

Zoo de Lagos 

 

 

2º Período 

 

Melhorar o 

processo Ensino 

Aprendizagem e 

Desempenho dos 

alunos 

 

Prevenir o 

abandono e o 

absentismo 

 

 

 

- Identificar tipos 

de revestimento,  

regimes 

alimentares  e 

modo de 

locomoção dos 

animais;  

  

Aplicar conteúdos 

abordados em 

Ciências  Naturais 

 

 

Zoo de 

Lagos 

 

 

 

 

Grupo de CN  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5º B, 5º D e 

5º E 

 

Grupo de CN 

 

 

Transporte: 

Comboio ou 

autocarro 

 

Custo por aluno: 

Transporte  10 

euros 

Entrada no Zoo – 

12 euros 

 

Total: 22 euros 

por aluno 

 

 

Balanço da atividade e 

Grau de satisfação dos 

alunos (Inst. de recolha 3B 

– final do 3º período) 

 

 

 

 

 

 

 

 
ENSINO EXPERIMENTAL – ARTICULAÇÃO Pré-Escolar, 1º Ciclo com 3º Ciclo 

 

Despertar os 

Sentidos 

 

2ºP 

Melhorar o 

processo Ensino 

Aprendizagem e 

Desempenho dos 

alunos 

 

Promover o 

ensino 

experimental das 

ciências, e o 

sentido crítico. 

Distinguir Sons, 

Cheiros e Cores 

do Ambiente que 

nos cerca 

Escola 

do 1º 

Ciclo 

 

Prof. Teresa 

Palaré 

7º ano 

 

Pré- Escolar 

 

Pré-escolar/ 3º ciclo 

Amostra de 

fruta e legumes. 

Som 

Sem  Custos Balanço da atividade e 

Grau de satisfação dos 

alunos e comunidade 

escolar (Inst. de recolha 3B 

– final do  período) 

Vamos fazer 

uma sementeira 

 

2ºP 

Melhorar o 

processo Ensino 

Aprendizagem e 

Desempenho dos 

alunos 

 

Promover o 

ensino 

experimental das 

ciências, e o 

sentido crítico. 

 

Compreender a 

existência de 

diferentes tipos 

de sementes 

Escola 

do 1º 

Ciclo 

Prof. Teresa 

Palaré 

7º ano 

1º ano 1º ciclo/ 3º ciclo Sementes Sem  Custos Balanço da atividade e 

Grau de satisfação dos 

alunos e comunidade 

escolar (Inst. de recolha 3B 

– final do  período) 



Por onde anda 

a Higiéne? 

 

2ºP 

Melhorar o 

processo Ensino 

Aprendizagem e 

Desempenho dos 

alunos 

 

Promover o 

ensino 

experimental das 

ciências, e o 

sentido crítico. 

 

Conhecer e 

aplicar normas 

de Higiene do 

corpo 

Escola 

do 1º 

Ciclo 

Prof. Regina 

Conceição 

9º ano 

2º ano 1º ciclo/ 3º ciclo Cartolinas Sem  Custos Balanço da atividade e 

Grau de satisfação dos 

alunos e comunidade 

escolar (Inst. de recolha 3B 

– final do  período) 

Cada Órgão 

tem um sítio – 

Vamos 

descobrir? 

3ºP 

Melhorar o 

processo Ensino 

Aprendizagem e 

Desempenho dos 

alunos 

 

Promover o 

ensino 

experimental das 

ciências, e o 

sentido crítico. 

 

Identificar e 

localizar órgãos 

no modelo 

anatómico 

Escola 

do 1º 

Ciclo 

Prof. Regina 

Conceição 

9º ano 

3º ano 1º ciclo/ 3º ciclo Modelo 

Anatómico 

Sem  Custos Balanço da atividade e 

Grau de satisfação dos 

alunos e comunidade 

escolar (Inst. de recolha 3B 

– final do  período) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



PLANO ANUAL DE ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS SOCIAIS E HUMANAS - HGP 

Ano Letivo 2017/2018   

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) 

 

ATIVIDADES SUBORDINADAS AO TEMA DO AGRUPAMENTO “DAR VALOR AOS VALORES” 

1º P: RESPEITO; 2ºP: AMIZADE; 3ºP: SOLIDARIEDADE 

Trabalho de 

pesquisa 

sobre  “ a 

abolição da 

escravatura 

no mundo”, 

tendo como 

objetivo 

principal 

alertar para o 

respeito pelo 

ser humano, 

avisando para 

que a mesma 

Melhorar o 

processo do 

ensino/aprendiza

gem e 

desempenho dos 

alunos. 

Sensibilizar os 

alunos para 

os valores que 

devem 

coexistir na 

nossa 

comunidade 

educativa 

Biblioteca 

da escola 

Professores e 

alunos do 5º  

até ao 7ºano 

de 

escolaridade 

Alunos da 

nossa 

comunidad

e 

Educativa 

Articulação entre 2º 

e 3º ciclos 

Cartolinas,cola, 

tesouras, papel 

frisado, papel 

veludo e papel 

de lustro. 

Pontas de 

feltro e lápis de 

cor. 

Por volta dos 5 

euros por aluno 

Observação centrada na 

capacidade de aquisição 

de técnicas simples de 

investigação; 

na participação; 

no empenho; 

na responsabilidade; 

autoavaliação. 

 

 



seja 

erradicada do 

nosso planeta. 

Apresentação 

no final do 1º 

período   

(No início dos 

outros períodos 

será 

mencionada a 

atividade a 

realizar) 

         

 

OUTRAS ATIVIDADES 

Trabalho de 

pesquisa sobre 

o período pré-

histórico na 

Península 

Ibérica , com 

exposição de 

trabalhos sobre 

“ A Arte 

Megalítica na 

Península 

Ibérica” – 

Apresentação 

no 1º Período. 

Melhorar o 

processo do 

ensino/aprendiza

gem e 

desempenho dos 

alunos. 

Sensibilizar os 

alunos para a 

preservação do 

património 

nacional/cultur

al. 

 

Biblioteca 

da Escola 

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. Gesso, 

paus barro, 

madeira e 

ossos. 

Por volta dos 5 

euros por aluno 

Observação centrada na 

capacidade de aquisição 

de técnicas simples de 

investigação; 

na participação; 

no empenho; 

na responsabilidade; 

autoavaliação. 

 

 



Trabalho de 

pesquisa sobre 

os reis mais 

importantes da 

nossa 

monarquia. 

Apresentação 

com fantoches, 

utilizando 

textos com 

pequenos 

traços da 

política seguida 

por cada rei. – 

2º período 

Melhorar o 

processo do 

ensino/aprendiza

gem e 

desempenho dos 

alunos. 

Sensibilizar os 

alunos para os 

vários períodos 

da nossa 

História.  

Biblioteca 

da Escola 

Professores e 

alunos do 5º e 

do 7ºano de 

escolaridade 

Alunos da 

nossa 

comunidad

e 

Educativa. 

Articulação dos três 

ciclos de estudo ( os 

fantoches são feitos 

pelos alunos do 7ºB 

que depois vão ser 

utilizados pelos 

alunos do 5ºC numa 

pequena 

representação teatral 

feita no 1º ciclo.) 

Cartolinas,cola, 

tesouras, papel 

frisado, papel 

veludo e papel 

de lustro. 

Pontas de 

feltro e lápis de 

cor. Gesso, 

paus barro, 

madeira 

Por volta dos 5 

euros por aluno 

Observação centrada na 

capacidade de aquisição 

de técnicas simples de 

investigação; 

na participação; 

no empenho; 

na responsabilidade; 

autoavaliação. 

 

Realização de 

uma palestra 

sobre 

“Educação e 

Boas 

Maneiras”, 

com a 

colaboração 

dos Enc. de ed. 

da turma do 

6ºA, onde vão 

ser partilhadas 

ideias sobre o 

tema em 

discussão, 

acima referido.  

Promover o 

envolvimento 

dos 

encarregados de 

educação na vida 

escolar. 

Promover a 

inter-relação 

dos vários 

elementos da 

comunidade 

educativa. 

Na 

biblioteca 

ou numa 

sala da 

escola. 

Pais, alunos e 

professores 

da turma do 

6ºA. 

Comunidad

e educativa 

Departamento de 

Ciências Sociais e 

Humanas. 

- - Avaliar através das 

atitudes e 

comportamentos os 

alunos do 6ºA. 

 



PLANO ANUAL DE ATIVIDADES DE GEOGRAFIA 

Ano Letivo 2017/2018 

 

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) 

 

ATIVIDADES SUBORDINADAS AO TEMA DO AGRUPAMENTO “DAR VALOR AOS VALORES” 

1º P: RESPEITO; 2ºP: AMIZADE; 3ºP: SOLIDARIEDADE 

1º Periodo 

 - Respeito 

pelos outros 

- Exposição de 

trabalhos:   

25 de 

novembro 

(Dia 

Internacional 

para a 

eliminação da 

violência 

contra as 

mulheres). 

1 de dezembro  

(Dia Mundial 

da Sida) 

 

 

 

2º Período 

Amigo secreto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Melhorar o 

processo 

Ensino/Aprendi

zagem e 

Desempenho 

dos alunos 

 

 

 

 

 

 

 

 

Melhorar o 

processo 

Ensino/Aprendi

zagem e 

Desempenho 

dos alunos 

 

 

 

 

 

 

Sensibilizar os 

alunos pelo 

respeito pelos 

outros 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Incentivar nos 

alunos para a 

importância 

da amizade  

 

 

 

 

 

 

 

 

Bibliot. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sala de 

aula 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Professores 

de geografia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Professores 

de geografia  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8º Ano 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7º B 

 

7º C 

 

7ºF 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Cartolinas 

 

- Canetas e 

lápis de côr 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

10 euros 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Observação e registo do 

desempenho dos alunos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Observação centrada na 

participação, empenho 

dos alunos 



 

3º Período 

Atividade “Ser  

solidário com 

os outros”. 

- Roupas 

usadas não 

estão 

acabadas. 

Recolha de 

roupas usadas e 

distribuição por 

famílias 

carenciadas da 

comunidade 

escolar. 

 

 

 

 

Melhorar o 

processo 

Ensino/Aprendi

zagem e 

Desempenho 

dos alunos 

 

 

 

 

 

 

Sensibilizar os 

alunos para a 

solidariedade 

entre as 

pessoas 

 

 

 

 

 

 

Átrio da 

escola 

 

 

 

 

 

 

Professores 

de geografia 

e GAAF 

 

 

 

 

 

 

Comunid. 

escolar 

 

 

 

 

 

 

2º/3º Ciclos 

   

 

 

 

Observação centrada na 

participação, empenho 

dos alunos 

 

 

 

 
OUTRAS ATIVIDADES 

1º Período 

 

Dia Mundial 

da 

Alimentação 

“Alimentação 

Saudável e 

Sustentável” 

Exposição de 

trabalhos 

 

 

 

 

Atividades 

“Vamos 

Comemorar o 

Natal” 

- Decoração 

de uma árvore 

de Natal com 

os direitos 

humanos, 

 

 

 

Melhorar o 

processo 

Ensino/Aprendi

zagem e 

Desempenho 

dos alunos 

 

 

 

 

 

 

 

Melhorar o 

processo 

Ensino/Aprendi

zagem e 

Desempenho 

dos alunos 

 

 

 

 

 

Alertar os 

alunos para 

uma 

alimentação 

saudável 

 

 

 

 

 

 

 

Sensibilizar os 

alunos para a 

quadra natalícia 

 

 

 

 

 

 

Átrio da 

escola 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Átrio na 

escola 

 

 

 

 

 

Professora 

Lourdes 

Palma 

 

 

 

 

 

 

 

Professores 

Lourdes 

Palma, 

Daniel 

Oliveira e 

Bruno 

Alexandre 

 

 

 

 

 

 

CEF (2º 

ano) 

 

 

 

 

 

 

 

 

8º A, 8ºC, 

7ºF e 2º 

ano Cef 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cartolinas, 

materiais para 

pintar, 

materiais 

reutilizáveis  

 

 

 

 

Árvore de 

Natal 

(existente na 

escola) 

Cartolinas 

Colas 

Papel de seda 

vermelho, 

azul e verde 

 

 

 

 

 

 

 

10 euros 

 

 

 

 

 

 

 

 

20 euros 

 

 

 

 

 

Observação centrada na 

participação, empenho 

dos alunos 

 

 

 

 

 

 

 

Observação centrada na 

participação, empenho 

dos alunos 

 

 

 

 



usando 

materiais 

reutilizáveis 

- Elaboração 

de postais de 

Natal 

 

- Presépio 

tradicional 

Algarvio 

 

 

2º Período 

 

Atividades na 

horta “Vamos 

trabalhar na 

horta”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rota pela 

floresta 

(Percurso 

pedestre no 

Parque 

Nacional da 

Ria)  
 

 

 

 

 

 

 

 

Melhorar o 

processo 

Ensino/Aprendi

zagem e 

Desempenho 

dos alunos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Melhorar o 

processo 

Ensino/Aprendi

zagem e 

Desempenho 

dos alunos 

 

 

 

 

 

Promover 

actividades 

práticas na 

escola 

Promover a 

concretização 

de actividades 

interdiscip. 

- Estabelecer 

ligação entre 

conteúdos 

programáticos e 

actividades 

experimentais 

que motivem e 

facilitem a  

aquisição dos 

conteúdos. 

  

 

Motivar os 

alunos para a 

protecção da 

floresta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Escola 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parque 

Nacional 

da Ria 

Formosa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Professores 

de 

geografia, 

Ema Salero,  

José Correia 

Rosa 

Fernandes e 

Paulo 

Amado 

 

 

 

 

 

 

Professoras 

Lourdes 

Palma e 

Dulce 

Charneca 

Micaela 

Barros 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8º E 

 

9º E 

 

8º A 

 

8º C 

 

 

 

 

 

 

 

 

7º F 

 

2º ano 

CEF 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plantas e 

sementes para 

cultivar 

Utensílios 

agrícola 

Mangueiras e 

outros 

acessórios da 

rega 

 

 

 

 

80 euros 

 

 

 

 

 

 

Observação centrada na 

participação e empenho 

dos alunos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3º Período 

  

Atividades na 

horta “Vamos 

trabalhar na 

horta”. 

 

 

 

Concurso  

“Vamos saber 

mais sobre a 

Europa” 

9 de maio 

 

 

 

Melhorar o 

processo 

Ensino/Aprendi

zagem e 

Desempenho 

dos alunos 

 

 

 

 

 

 

- Motivar os 

alunos para o 

trabalho em 

equipa.  

- Aplicação de 

conteúdos  

 

 

 

 

 

Sala 6 

 

 

Professores 

de geografia 

 

 

Turmas do 

2º e 3º 

ciclos 

 

 

 

 

 

2º e 3º ciclos 

Observação centrada na 

participação e empenho 

dos alunos 

  

 

PLANO ANUAL DE ATIVIDADES DE HISTÓRIA  

Ano Letivo 2017/2018 

 

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) 

 

ATIVIDADES SUBORDINADAS AO TEMA DO AGRUPAMENTO “DAR VALOR AOS VALORES” 

 

(Respeito) 

 

Biografia de 

Martim Luther 

King e Mahatma 

Gandhi 

 

1º Período 

 

Melhorar o 

processo Ensino 

Aprendizagem e 

desempenho dos 

alunos 

 

Promover o 

aprofundamento 

de conhecimentos 

 

 

BE /Átrio 

 

 

 

Prof. Paulo 

Ribeiro 

 

 

9ºA 

 

 

Biblioteca Escolar 

 

 

Placards, 

cartolinas tintas 

 

 

S/ custo 

 

 

Autoavaliação 



 

Comemorar o 

Dia 

Internacional da 

abolição da 

escravatura 

1º Período 

 

Melhorar o 

processo Ensino 

Aprendizagem e 

desempenho dos 

alunos 

 

Promover o 

aprofundamento 

de conhecimentos 

 

 

 

BE 

 

Profª Rosa 

Fernandes 

 

7º B e 8º ano 

 

HGP 

  

 

S/ custo 

 

 

Autoavaliação 

 

(Amizade 

Comemorar o 

dia de S. 

Valentim 

 

Melhorar o 

processo Ensino 

Aprendizagem e 

desempenho dos 

alunos 

 

Promover o 

aprofundamento 

de conhecimentos 

 

BE 

 

Profª Rosa 

Fernandes 

/Lúcia Tardão 

e Manuela 

Valentim 

 

7ºC e D 

 

História/Inglês 

 

Placards 

 

S/ custo 

 

Autoavaliação 

 

(Solidariedade) 

 

Escola Solidária 

Recolha de papel 

(ao longo do ano 

letivo) 

 

Melhorar o 

processo Ensino 

Aprendizagem e 

desempenho dos 

alunos 

 

Promover o 

aprofundamento de 

conhecimentos 

 

Agrupamento 

de Escolas 

Dr. Alberto 

Iria 

 

Profª Rosa 

Fernandes 

 

PCA 

8ºE e 9ºE 

 

 

Alunos 1º,2º e 3º ciclos 

  

S/ custo 

 

 

 

Autoavaliação 

 

OUTRAS ATIVIDADES 

 

Jogo da História 

 

(ao longo do ano 

letivo) 

 

Melhorar o 

processo Ensino 

Aprendizagem e 

desempenho dos 

alunos 

 

Consolidar 

conhecimentos 

adquiridos na aula 

 

 

BE 

 

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 

 

Consolidar 

conhecimentos 

adquiridos na aula 

 

 

BE 

 

Profª Rosália 

Boneco e profº 

Paulo Ribeiro 

 

Alunos do 2º 

e 3º ciclos 

 

História / Português/ 

Biblioteca Escolar  

 

Retroprojetor / 

computador 

 

S/ custo 

 

Autoavaliação 

 

 

Comemorar o 5 

de Outubro 

 

Melhorar o 

processo Ensino 

Aprendizagem e 

desempenho dos 

alunos 

 

Consolidar 

conhecimentos 

adquiridos na aula 

 

 

Agrupamento 

de Escolas 

Dr. Alberto 

Iria 

 

 

Profª Rosa 

Fernandes 

 

 

PCA 9º ano 

Mérida 

 

 

Toda a comunidade 

escolar articulação com 

1º ciclo 

  

S/custo 

 

Autoavaliação 



 

Exposição 1ª 

Guerra Mundial 

 

(outubro) 

 

Melhorar o 

processo Ensino 

Aprendizagem e 

desempenho dos 

alunos 

 

Promover o 

aprofundamento de 

conhecimentos 

 

 

BE 

 

Profª Rosália 

Boneco 

 

Comunidade 

escolar 

 

 

História/ Biblioteca 

Escolar 

 

Placards 

 

S/custo 

 

Autoavaliação 

 

Exposição da 

evolução do 

Homem 

 

1º Período 

 

Melhorar o 

processo Ensino 

Aprendizagem e 

desempenho dos 

alunos 

 

Promover o 

aprofundamento de 

conhecimentos 

 

BE 

 

Profª Mª do 

Livramento 

 

Alunos do 7º 

ano 

 

Biblioteca Escolar e 

7ºB 

  

S/ custo 

 

Autoavaliação 

 

Exposição 

Monumentos 

Megalíticos 

 

1º Período 

 

Melhorar o 

processo Ensino 

Aprendizagem e 

desempenho dos 

alunos 

 

Promover o 

aprofundamento de 

conhecimentos 

 

 

BE 

 

Profª 

Alexandra 

Portela e Profª 

Rosa 

Fernandes 

 

Alunos do 7º 

ano 

 

Biblioteca Escolar e 5º 

A,B, C e7º D 

  

S/ custo 

 

Autoavaliação 

 

Exposição Deusas 

 

1º Período 

 

Melhorar o 

processo Ensino 

Aprendizagem e 

desempenho dos 

alunos 

 

Promover o 

aprofundamento de 

conhecimentos 

 

BE 

 

Profª Rosália 

Boneco 

 

Alunos do 7º 

ano 

 

Biblioteca Escolar e 

7ºA 

  

S/custo 

 

Autoavaliação 

 

Exposição 

1ª Guerra 

Mundial 

 

1º Período 

 

Melhorar o 

processo Ensino 

Aprendizagem e 

desempenho dos 

alunos 

 

Promover o 

aprofundamento de 

conhecimentos 

 

BE 

 

Profª Rosália 

Boneco 

 

Alunos do 9º 

ano 

 

Biblioteca Escolar e 

turmas do 9º ano 

 

Placards 

 

S/ custo 

 

Autoavaliação 

 

Visita de estudo 

ao Museu 

Arqueológico 

 

23 de novembro 

 

 

Melhorar o 

processo Ensino 

Aprendizagem e 

desempenho dos 

alunos 

 

Enriquecer a 

experiência do 

aluno pelo contacto 

com vestígios 

históricos. 

 

Lisboa 

 

Profº Rosália 

Boneco 

 

 

Alunos do 7º 

ano 

 

História / Físico-

química 

 

Autocarro/ 

Entrada no 

museu 

 

S/ custo 

 

Autoavaliação 



 

Visita de estudo 

ao Mosteiro dos 

Jerónimos 

 

2º Período 

 

Melhorar o 

processo Ensino 

Aprendizagem e 

desempenho dos 

alunos 

 

Enriquecer a 

experiência do 

aluno pelo contacto 

com vestígios 

históricos. 

 

Lisboa 

 

Prof.ª Rosa 

Fernandes 

 

Alunos do 8º 

ano 

 

História 

 

Autocarro 

 

 

S/custo 

 

Autoavaliação 

 

Visita de estudo 

ao Museu da 

Presidência 

 

(2º período) 

 

Melhorar o 

processo Ensino 

Aprendizagem e 

desempenho dos 

alunos 

 

Enriquecer a 

experiência do 

aluno pelo contacto 

com vestígios 

históricos. 

 

Lisboa 

 

Profº Paulo 

Ribeiro 

 

Alunos do 9º 

ano 

 

História 

 

Autocarro 

 

S/custo 

 

Autoavaliação 

 

Visita de estudo a 

Mérida 

 

(3º Período) 

 

Melhorar o 

processo Ensino 

Aprendizagem e 

desempenho dos 

alunos 

 

Enriquecer a 

experiência do 

aluno pelo contacto 

com vestígios 

históricos. 

 

Mérida- 

Espanha 

 

Profª Maria do 

Livramento 

 

Alunos da 

turma 7º B 

 

História 

 

Autocarro 

 

S/ custo 

 

Autoavaliação 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



PLANO ANUAL DE ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO ESPECIAL 

Ano Letivo 2017/2018 

 

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) 

 

ATIVIDADES SUBORDINADAS AO TEMA DO AGRUPAMENTO “DAR VALOR AOS VALORES” 

1º P: RESPEITO; 2ºP: AMIZADE; 3ºP: SOLIDARIEDADE 

Dia 

Internacional 

da Pessoa com 

Deficiência 

 

1º período 

(5 de 

dezembro) 

 

 

 

 

- Combater a 

exclusão escolar 

e social; 

- Prevenir o 

abandono e o 

absentismo; 

- Respeitar a 

diferença. 

- 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 

Departamento 

de Educação 

Especial / 

Docentes do 

Agrupamento 

Comunidade 

Educativa 
Todos os ciclos de 

ensino 

 

Experiências 

sensoriais 

 

Cartaz/folheto 

informativo 

 

Computador 

 

Sem custos 

 

Final de período 

 

Grelha de avaliação do 

PAA 

 
OUTRAS ATIVIDADES 

Ação de 

sensibilização 

sobre 

Prevenção de 

Incêncios 

 

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 

Agrupamento 

de escolas 

Dr. Alberto I 

Departament

o de 

Educação 

Especial  

Alunos com 

CEI 

Alunos com CEI Panfletos 

Cartazes 

Computador 

Equipamento 

de bombeiro 

Sem custos Final de período 

 

Grelha de avaliação do 

PAA 



meio em que se 

insere. 

 

Visita à 

Biblioteca 

Municipal 

 

2º 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. 

Biblioteca 

Municipal 

de Olhão 

Alunos de 

Educação 

Especial 

(CEI) 

Departamento 

de Educação 

Especial  

Alunos com 

CEI 
Alunos com CEI  Sem custos Final de período 

 

Grelha de avaliação do 

PAA 

Encontro de 

natação 

adaptada- 

desporto 

escolar 

2º 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. 

Piscinas 

Municipai

s de S. 

Brás de 

Alportel 

Alunos de 

Educação 

Especial 

(CEI) 

Departamento 

de Educação 

Especial e 

Educação 

Física. 

Alunos com 

CEI 

Alunos com CEI Autocarro 

CMO 

Sem custos Final de período 

 

Grelha de avaliação do 

PAA 

Visita à Escola 

Secundária 

 

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. 

Agrupame

ntos de 

Escolas 

Dr. 

Francisco 

Fernando 

Lopes 

Alunos de 

Educação 

Especial 

(CEI) a 

frequentar o 

9º ano 

Docentes do 

Departamento 

 

Alunos com 

CEI 

Alunos com CEI  Sem custos Final de período 

 

Grelha de avaliação do 

PAA 

 



 

PLANO ANUAL DE ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE EXPRESSÕES  

Ano Letivo 2017/2018 

 

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) 

 

ATIVIDADES SUBORDINADAS AO TEMA DO AGRUPAMENTO “DAR VALOR AOS VALORES” 

1º P: RESPEITO; 2ºP: AMIZADE; 3ºP: SOLIDARIEDADE 

“Exposição 
Final de ano 
letivo” ETe 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 
-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 nas 
disciplinas 
de EV e ET 
 

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; 
 
 
 

Papel de 
cenário  
Fita cola 
Bostick 
 

+/- 15€ Envolvimento e grau 
de participação: 
-Dos professores 
(através de relatórios 
elaborados pelos 
respetivos 
responsáveis) 
-Dos alunos/turmas 
(através de inquéritos 
ou grelhas de recolha 
de dados/frequência 
dos participantes  
Impacto da atividade: 
- Nas turmas 
- Na escola  
-Na comunidade 

Projeto “Dar 
valor aos 
Valores” – 
Respeito. 
- Construção de 
placas e 
cartazes de 
sensibilização 
alusivas ao 
tema  
 

-Melhorar o 
processo 
ensino 
Aprendizagem 
E desempenho 
dos alunos 
-Prevenir o 
abandono e o 
absentismo 
-Promover o 
envolvimento 

Sensibilizar a 
comunidade 
escolar para o 
dever de 
respeitar os 
outros e todo o 
seu meio 
envolvente 

Sala de 
aula 
 
Átrio da 
escola 
 
Espaço 
exterior 
da 
escola 

Professor de 
Educação 
Tecnológica/
OET, e 
alunos 
turmas 8º C 
e E   
     

Comunida
de 
Educativa 
 

Entre anos 
escolares  

Materiais do 
professor, 
alunos e 
existentes na 
escola 
Material 
reciclável 

Sem custos Envolvimento e nível de 
participação: 
 



1º Período dos 
Encarregados 
de Educação 
na vida escolar 

Projeto “Dar 
valor aos 
Valores” – 
Amizade e 
solidariedade. 
- elaboração de 
cartazes de 
sensibilização 
alusivas aos 
temas, a expor 
nos espaços 
interiores da 
escola. 
2º e 3º 
períodos 

-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 

Sensibilizar a 
comunidade 
escolar para os 
valores da 
amizade e 
solidariedade 

Sala de 
aula 
 
Átrio da 
escola 
 

Professor de 
Educação 
Visual/ 
Tecnológica, 
e alunos 
vários anos 
de 
escolaridade 

Comunida
de 
Educativa 
 

Entre anos 
escolares  

Materiais do 
professor, 
alunos e 
existentes na 
escola 
Material 
reciclável 

Sem custos Envolvimento e nível de 
participação: 
 

- Elaboração 
de 
autocolantes 
sobre o Dia 
do Professor 
(5 out), como 
forma de 
agradeciment
o e Respeito 
–oferta dos 
alunos aos 
professores 
da escola / 4 
de out  

• Melhorar o 
processo 
Ensino 
Aprendizagem 
e desempenho 
dos alunos 
 
• Prevenir o 
abandono e o 
absentismo 

- Dominar 
instrumentos 
de registo, 
materiais e 
técnicas de 
representação
; 
 
- Reconhecer, 
respeitar e 
valorizar a 
importância 
do professor e 
agradecer a 
sua 
dedicação.  

Escola 
Básica 
Dr. 
Alberto 
Iria 

Turma 9ºE 
(PCA) 

Profs do 
Agrup. 

Atividade 
unicamente 
desenvolvida pelo 
9ºE, com 
supervisão da 
professora de 
OET, tendo como 
público-alvo todos 
os professores 

Papel 
autocolante e 
canetas de 
acetato 

Sem custos Observação direta do 
envolvimento dos 
alunos na realização 
dos materiais e no 
contacto direto com os 
professores, no 
momento da oferta. 

- Construção de 
painel Pop Art, 
com imagem da 
diretora do 
Agrupamento – 
(o lúdico e o 
Respeito 
andam de 
mãos dadas) 

• Melhorar o 
processo 
Ensino 
Aprendizagem 
e desempenho 
dos alunos 
 
• Prevenir o 
abandono e o 

- Dominar 
instrumentos 
de registo, 
materiais e 
técnicas de 
representação; 
 
- Aplicar 
conceitos de 

Escola 
Básica 
Dr. 
Alberto 
Iria – 
exposiçã
o na sala 
dos 
professor

Turma 9ºE 
(PCA) 

Diretora;  
Profs do 
Agrup. 

Atividade 
unicamente 
desenvolvida pelo 
9ºE, com 
supervisão da 
professora de 
OET, tendo como 
público-alvo todos 
os professores, em 

Fotocópias, 
papel, 
guaches, 
pasteis de 
óleo, tesoura, 
cola e cartão 

Sem custos Observação direta do 
envolvimento dos 
alunos na realização do 
painel; 
Observação das 
reacções do público-
alvo ao painel. 
 



/exposição no 
dia 9 de out  

absentismo arte 
contemporânea 
 
- Reconhecer, 
respeitar e 
valorizar a 
importância do 
professor  
 
- “Brincar” 
respeitando 

es particular a 
diretora. 

- Realização de 
composição 
criativa com 
perspetiva 
acerca do 
Respeito / out, 
nov 

• Melhorar o 
processo 
Ensino 
Aprendizagem 
e desempenho 
dos alunos 
 
• Prevenir o 
abandono e o 
absentismo 

- Utilizar a 
linguagem da 
perspectiva 
cónica; 
 
- Identificar e 
representar os 
vários “tipos” 
de respeito 

Escola 
Básica 
Dr. 
Alberto 
Iria 

Turmas 9ºA 
e D 

Comunida
de 

Turmas de 9º ano/ 
prof. EV 

Papel, 
materiais 
geométricos, 
colagens, 
lápis de cor 

Sem custos Observação direta do 
envolvimento dos 
alunos e avaliação do 
resultado dos trabalhos 
finais. 

- Composição 
alusiva ao valor 
Amizade / jan  

• Melhorar o 
processo 
Ensino 
Aprendizagem 
e desempenho 
dos alunos 
 
• Prevenir o 
abandono e o 
absentismo 

- Dominar a 
aquisição de 
informação 
intuitiva;  
 
- Dominar 
instrumentos 
de registo, 
materiais e 
técnicas de 
representação; 
 
- Sentir a 
importância da 
Amizade 

Escola 
Básica 
Dr. 
Alberto 
Iria 

Turmas 9ºA, 
D e E 

Comunida
de 

Turmas de 9º ano/ 
prof.EV/OET 

Papel, 
materiais de 
desenho e 
pintura, 
colagens… 

Sem custos Observação direta do 
envolvimento dos 
alunos e avaliação do 
resultado dos trabalhos 
finais. 

- Participação 
na Ação 
escola SOS 
Azulejo 2018” 
– construção 
de painel e de 
escultura 
(Respeito pelo 
património) / 4 

• Melhorar o 
processo 
Ensino 
Aprendizagem 
e desempenho 
dos alunos 
 
• Prevenir o 
abandono e o 

- Aplicar 
conceitos de 
obra de arte 
abstracta e 
figurativa;  
 
- Identificar o 
património e a 
identidade 

Escola 
Básica 
Dr. 
Alberto 
Iria 

Turmas 9ºA, 
D e E  

Comunida
de 

Turmas do 3º 
ciclo; 
Professoras de 
EV/OET de 3º 
ciclo; 
Museu da Polícia 
Judiciária; 
SOS Azulejo. 

Papel, 
materiais de 
desenho e 
pintura, 
colagens, 
papel de 
jornal, cola, 
arames, fita-
cola, cartão… 

Sem custos Observação direta do 
envolvimento dos 
alunos e avaliação do 
resultado dos trabalhos 
finais. 



de maio absentismo nacional, 
nomeadamente 
o património 
azulejar;  
 
- Divulgar a 
necessidade de 
respeitar e 
preservar o 
património 
azulejar 
português 

Máquina 
fotográfica. 

- Projetar uma 
habitação do 
futuro, tendo 
como 
preocupação a 
Solidariedade 
social e a 
sustentabilida
de 

• Melhorar o 
processo 
Ensino 
Aprendizagem 
e desempenho 
dos alunos 
 
• Prevenir o 
abandono e o 
absentismo 

- Explorar e 
aplicar 
princípios 
básicos da 
Engenharia e 
resolução de 
problemas;  
 
- Reconhecer a 
importância da 
solidariedade 

Escola 
Básica 
Dr. 
Alberto 
Iria 
 

Turmas 9ºA 
e D 

Comunida
de 

Turmas de 9º ano/ 
prof. EV 

Papel, 
materiais de 
desenho e 
pintura, 
colagens, 
cartão de 
maquete. 
 

Sem custos Observação direta do 
envolvimento dos 
alunos e avaliação do 
resultado dos trabalhos 
finais. 

Decoração da 
escola com a 
construção de  
candeeiros de 
mesa e teto 
com frases 
alusivas ao 
tema do 
agrupamento"
Dar valor aos 
valores"1ºPer
iodo -
Respeito. 
Turmas 
envolvidas no 
1ºsemestre 
7ºA;C e D e 
8ºA; B e D. 
mês de 
dezembro 

Melhorar o 
processo de 
ensino-
aprendizagem 
e 
desempenho 
dos alunos: 
Promover o 
Envolvimento 
dos 
Encarregados 
de Educação 
na vida escolar 

- Desenvolver 
a criatividade 
dos alunos; 
-Conhecer os 
materiais 
existentes no 
meio que o 
rodeia; 
-Aplicar 
conhecimento
s de 
geometria; 
-Saber 
manusear os 
equipamentos
; 
 

No 
interior 
da 
escola 
nomeada
mente 
teto dos 
corredor
es, 
secretari
a, bar 
dos 
alunos, 
cantina 
,bibliotec
a 
,reprogra
fia 
,papelari
a 
,ginásio 

Prof: Isabel  
Pina; 
Prof::Pedro 
Teixeira 
Pessoal 
auxiliar para 
colocar os 
candeeiros 
no teto.  

Comunida
de escolar  
 

Professor de T.I.C 
Frases escritas em 
Word de acordo 
com o tema 
"Respeito" 
 
 

-Tintas; 
-Cola branca 
de madeira; 
-  Pincéis; 
- trinchas 
pequenas; 
- tesouras; 
- réguas; 
- compassos; 
-  esquadros; 
- folhas de 
cartolina; 
-  pistolas de 
cola quente e 
respetiva 
cola, 
- arame fino  
- papel;       
-  molas  de 
   Madeira; 
- Tintas de 

15€ Observação direta do 
envolvimento dos 
alunos e avaliação do 
resultado dos trabalhos 
finais. 
 
Inquérito 



e direção 
da 
escola. 

tecido; 
 
 

Decoração da 
copa  das  
árvores do 
recinto  
escolar com 
motivos 
recicláveis e 
reutilizáveis e 
outros 
alusivos ao 
Natal 
- mês 
dezembro 
7ºA;C e D e 
8ºA;B e D. 

Melhorar o 
processo de 
ensino-
aprendizagem 
e 
desempenho 
dos alunos: 
Promover o 
Envolvimento 
dos 
Encarregados 
de Educação 
na vida escolar 

- Desenvolver 
a criatividade 
dos alunos; 
-Conhecer os 
materiais; 
-Saber 
manusear os 
equipamentos
; 
 

 Prof: Isabel  
Pina; 
Alunos  

Comunida
de escolar  
 

Entre anos 
escolares 

-Papel 
metalizado;   
 - cola uhu  
- fio dourado; 

 Observação direta do 
envolvimento dos 
alunos e avaliação do 
resultado dos trabalhos 
finais. 
 

Dia Mundial da 
Música (dia 1 
de Outubro) 
-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 Envolvimento e nível de 
participação, 
entreajuda e respeito 
em grupo. 
 



Festa de Natal 
(1º período) 
- Canções de 
Natal 
acompanhadas 
de 
Instrumentos 
Orff e 
instrumentais 
pré-gravados e 
apresentação 
na Festa de 
escola. 
 
 

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. 

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 Envolvimento e nível de 
participação, ajuda e 
espírito de grupo. 
 

Festa de final 
de Ano 
Lectivo (3º 
período) 
 
- Concurso 
“Caça 
Talentos”  
 
 

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 

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 Envolvimento e nível de 
participação, 
entreajuda e respeito 
pelas diferenças de 
cada um. 
 

 
 
 
 
Passeio de 
Bicicleta 
1º Período 

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 

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 

Envolvimento e grau de 
participação dos 
alunos. 



hábitos que 
contribuam 
para a 
promoção da 
saúde e do 
bem-estar 
geral. 

Corta-Mato 
Escolar, fase 
local 
 
05/12/2017 

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 os alunos 
participarem 
em momentos 
competitivos 
com alunos de 
outras 
escolas, 
assumindo o 
papel de 
representante
s 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 
instalaçõ
es 
desportiv
as da 
escola 

 

Organização 
dos 
professores 
de EF do 2º 
e 3º ciclos 
do 
agrupament
o com a 
colaboração 
da CMO  

Todos os 
alunos do 
2º e 3º 
ciclos. 
 

 
Participação dos 
alunos por escalão 
etário. 

Materiais: 
- Todo o 
material 
disponível do 
Grupo de 
Educação 
Física. 
- Máquina 
fotográfica/Câ
mara 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. 

ACTIVIDADE 
EXTERNA -
GRUPOS/ 
EQUIPAS: 
- Futsal 
Masculino; 
-
Multiatividades; 
-Badminton 
-Natação 
Adaptada 
(NEE) 
 
Ao longo do 
ano letivo (1º, 

Melhorar o 
processo E/A e 
desempenho 
dos alunos 
 
Prevenir o 
Abandono e o 
Absentismo 
 
Combater a 
exclusão 
escolar e social 
 
Promover o 
envolvimento 

Ocupar os 
tempos livres 
dos alunos 
com 
Atividades 
Desportivas. 
 
Aumentar a 
qualidade e 
quantidade 
das atividades 
físicas e 
desportivas, 
para que os 
alunos 

Instala 
ções 
desportiva
s da 
escola. 
 
Nas 
escolas 
dos respeti 
vos 
quadros 
compe 
titivos das 
diferen 
tes modali 

Prof. do 
2ºciclo do 
D.E.: 
Hugo 
Fernandes, 
Paulo Jorge 
Fernandes e 
Jorge Paulo 
Prof. Do 3º 
ciclo do 
D.E.: Nuno 
Ramos 

Prof. do 
2ºciclo do 
D.E.: 
Hugo 
Fernandes
, Paulo 
Jorge 
Fernandes 
e Jorge 
Paulo Prof. 
Do 3º ciclo 
do D.E.: 
Nuno 
Ramos 

Todos os alunos 
inscritos nos 
grupos/ equipas do 
Desporto Escolar. 
 
Todos os alunos 
inscritos da ORE 
 

 
Materiais: 
- Todo o 
material 
disponível do 
Grupo de 
Educação 
Física. 
- Máquina 
fotográfica/ 
câmara de 
filmar da 
escola. 
 
Para 

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 



2º e 3º Período) 
 
 
 

dos Enc. Ed. na 
vida escolar 

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 
atividades no 
meio aquático, 
proporcionand
o o 
desenvolvime
nto motor, a 
integração 
social e a 
melhoria da 
qualidade de 
vida. 
 
Criar 
oportunidades 
de participação 
nas atividades 
competitivas 
com alunos de 

dades do 
Despor 
to Escolar 
Instala 
ções 
Piscinas 
da CMO  
 

participação 
nas aulas de 
natação: 
touca, fato de 
banho, 
chinelos, 
toalha e 
material para 
a higiene 
pessoal. 
Infra-
estruturas: 
Instalações 
do 
Agrupamento/ 
Piscinas 
Municipais de 
Olhão 

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 
participação dos alunos 
nas atividades 
propostas. 



outras escolas. 

 
 ACTIVIDADE 
INTERNA (AI): 
 
2º/3ª CICLO  
Torneios Inter-
Turmas (de 
várias 
modalidades) 
 
25 Out.- 
Torneio de 
Badminton 
 
15 Nov. – 
Torneio de 
Futsal do 2º 
Ciclo 
 
 
Projecto 
Basquetebol 
3x3),   
 
Ao longo do 
ano letivo (1º, 
2º e 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 

 
Nas 
instalaçõ
es 
desportiv
as da 
escola. 
 
 

 
Todos os 
professores 
Educação 
Física 

 
Todos os 
alunos do 
2º e 3º 
ciclos que 
pretendam 
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. 
 



atividades no 
meio aquático, 
proporcionand
o o 
desenvolvime
nto motor, a 
integração 
social e a 
melhoria da 
qualidade de 
vida. 
 
 
Criar 
oportunidades 
de 
participação 
nas atividades 
competitivas 
com alunos de 
outras 
escolas. 

Fit Escola 
Ao longo do 
ano letivo (1º, 
2º e 3º Período) 
 

 
Melhorar o 
processo E/A e 
desempenho 
dos alunos 
 

 
Aproximar os 
Encarregados 
de educação 
do nível de 
aptidão física 
dos seus 
educandos 

Nas 
instalaçõ
es 
desportiv
as da 
escola. 
 

 

Todos os 
professores 
Educação 
Física 

 
Todos os 
alunos do 
2º e 3º 
ciclos que 
frequenta
m a 
disciplina 
de 
Educação 
Física. 

Alunos internos. Acesso à 
internet. 

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

 
Ação de 
Formação: 
“A Arbitragem 
nas 
modalidades 
com grupo 
equipa da 
escola 
 
04/12/2017 
 

 
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 

Auditório 
e 
instalaçõ
es 
desportiv
as da 
escola. 

 
 

Profs do 
Desporto 
Escolar  

 
Todos os 
alunos 
inscritos 
nas 
equipas de 
Desporto 
Escolar. 
 

 
Participação dos 
alunos por escalão 
etário. 

 
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 



respeito por 
todos os 
papéis 
desportivos 
(jogadores, 
treinadores e 
árbitros). 
 
Selecionar 
alunos para 
exercerem a 
função de 
árbitros e 
acompanharem 
as equipas do 
D.Escolar aos 
encontros 
desportivos, 
dando-lhes 
formação 
específica e 
esclarecendo 
dúvidas acerca 
das leis de 
jogo. 

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 Enc. Ed. na 
vida escolar 
 

Dar a conhecer 
o regulamento 
de diversas 
disciplinas do 
Atletismo, 
nomeadamente 
o salto em 
altura/comprim
ento e a corrida 
de 
resistência/velo
cidade.  
 
Criar a 
oportunidade 
de participarem  
em momentos 
competitivos 
com alunos de 
outras escolas, 

Instalaçõe
s 

desportiva
s 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. 



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. 

Corta-Mato 
Escolar, fase 
distrital 
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 Enc. Ed. 
na vida 
escolar 
 

Criar a 
oportunidade 
de 
participarem  
em momentos 
competitivos 
com alunos de 
outras 
escolas, 
assumindo o 
papel de 
representante
s da nossa 
escola. 
 
Despertar o 
gosto pelo 
Atletismo, e se 
motivem para a 
praticarem com 
regularidade, 
promovendo o 
estilo de vida 
saudável. 

Local a 
definir 
pela 
DREAlg 
– 
DeparDe
sporto 
Escolar 

Organização 
ao cargo da 
DREAlg – 
Depart. 
Desporto 
Escolar 

Todos os 
alunos 
apurados: 
os três 
alunos 
com 
melhores 
marcas em 
cada prova 

Todos os alunos 
apurados: 
os três alunos com 
melhores marcas 
em cada prova 

Ao cargo da 
DREAlg. 

 Ao cargo da 
DREAlg. 

Relatório da atividade; 
 
- Registo fotográfico; 
 
- Resultados dos 
alunos participantes 



Megasprinter 
Regional 
“Festa do 
Atletismo” 
 
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 Enc. Ed. 
na vida 
escolar 

Criar a 
oportunidade 
de 
participarem  
em momentos 
competitivos 
com alunos de 
outras 
escolas, 
assumindo o 
papel de 
representante
s da nossa 
escola. 
 
Despertar o 
gosto pelo 
Atletismo, e se 
motivem para a 
praticarem com 
regularidade, 
promovendo o 
estilo de vida 
saudável. 

Local a 
definir 
pela 
DREAlg 
– 
DeparDe
sporto 
Escolar 

Organização 
ao cargo da 
DREAlg – 
Depart. 
Desporto 
Escolar 

Todos os 
alunos 
apurados: 
os três 
alunos 
com 
melhores 
marcas em 
cada prova 

Todos os alunos 
apurados: 
os três alunos com 
melhores marcas 
em cada prova 

Ao cargo da 
DREAlg. 

Tranches 
desporto 
escolar 

- Relatório da atividade; 
 
- Registo fotográfico; 
 
- 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 
dos 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; 
 

Corta – Mato 
1ºCiclo 

Promover o 
envolvimento 

Aumentar a 
qualidade e 

Espaço 
anexo à 

Professores 
de EF do 2º 

Alunos do 
1º e 2º ano 

Entre anos Materiais: 
- Todo o 

Financeiros: 
- Custos 

- Relatório da atividade; 
 



dos Enc. Ed. 
na vida 
escolar 
  
Sensibilizar os 
alunos para a 
importância da 
prática 
desportiva  

quantidade 
das atividades 
físicas e 
desportivas, 
para que os 
alunos 
adoptem 
hábitos que 
contribuam 
para a 
promoção da 
saúde e do 
bem-estar 
geral. 

escola 1º 
ciclo - 

Largo da 
Feira 

e 3ºciclos material 
disponível do 
Grupo de 
Educação 
Física. 
Apoio da 
Câmara 
Municipal de 
Olhão 

elaboração de 
Dorsais e de 
impressão dos 
Certificados de 
Participação 
para os alunos 
 

- Registo fotográfico; 
 
- Resultados dos 
alunos participantes 

 
Dia da Criança 

1 de junho 
 

Peddy Paper 

Promover o 
envolvimento 
dos diversos 
grupos 
disciplinares 
com 
actividades 
físics 
 

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 

Escola Professores 
do 2º e 3º 
ciclos de 
todos os 
grupos 
disciplinares
. 

Alunos do 
1º, 2º e 3º 
ciclos. 
Comunida
de escolar 
(prof., 
funcionário
s, 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; 

  

 

 

 

 

 

 



PLANO ANUAL DE ATIVIDADES DE PROJETOS (Línguas – Inglês 3º ciclo) 

Ano Letivo 2017/2018 

 

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)  

Dinamizador

es  

e 

Colaboradore

s 

(identificar) 

Público- 

Alvo 

Articulação  

(entre anos, ciclos, 

grupos, 

departamentos, 

comunidade) 

 

ATIVIDADES SUBORDINADAS AO TEMA DO AGRUPAMENTO “DAR VALOR AOS VALORES” 

Projeto 

“Climate 

Change” – 

Microsoft e 

Unesco 

 

Mês de 

Outubro 

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

Compreender 
a importância 
das alterações 
climáticas; 
Promover o 
respeito pela 
preservação 
da natureza e 
ambiente; 
Produzir 
trabalhos para 
o projecto; 
Desenvolver 
campanhas 
de limpeza da 
Ria Formosa; 
Pintura de um 
Mural no 
Ginásio da 
Escola 

Escola; 
Ria 
Formos
a 

Alunos 
do 9ºC e 
9ºD 
- 
Professo
res 
Manuela 
Teixeira; 
Lúcia 
Tardão e 
José 
Tanganh
o 
 
_Microso
ft 
Commun
ity; 
- 
Unesco; 
- EDP 
energias 
renováve
is; 
Clube de 
Inglês. 

 
Comunida
de de 
Educadore
s 
Microsoft; 
Alunos de 
diversos 
países do 
mundo; 

Articulação entre 
as turmas 9ºC e 
D e a disciplina 
de Físico-
química. 
Articulação entre 
as entidades 
mencionadas; 

Computadore
s; 
Projetores; 
microfones; 
Máquinas 
fotográficas; 
Papel de 
cenário; 
Canetas; 
marcadores; 
Lápis; 
Internet 
Tintas 
Pincéis 
… 

250€ Avaliação do projecto 
pelos alunos após 
exposição de trabalhos. 
Ficha de avaliação da 
actividade. 

Projeto “Justiça 

para tod@s” 

1º Período 

Melhorar o 
processo Ensino 
Aprendizagem  e 

Apurar o sentido 

da Justiça; 

Valorização da 

- Escola; 
tribunais 
de 

Professo
ras Lúcia 
Tardão; 

8ºA;8ºC;7º
F 

Articulação entre 
as turmas 8º A 
,C e 7ºF, as 

Computadore
s; 
Projetores; 

Ajudas de 
Custo para 
desloação da 

Feedback do trabalho 
desenvolvido em 
tribunal. 



 

 
desempenho dos 
alunos; 
Prevenir o 
abandono e 
absentismo; 
Combater a 
exclusão escolar e 
social. 

Lei e dos 

Direitos 

Humanos e o 

seu papel nas 

sociedades 

democráticas; 

Compreensão 

do processo 

legislativo e do 

papel dos 

tribunais como 

órgãos de 

soberania; 

Compreensão 

dos dilemas da 

justiça, do risco 

de erro e da 

procura da 

verdade; 

Capacidade de 

comunicar as 

suas ideias, 

convicções e 

opiniões sobre a 

Lei e os Direitos 

Humanos; 

Desenvolver a 

capacidade de 

entendimento 

quando e como 

a lei se aplica a 

factos 

específicos; 

Desenvolver 

capacidade de 

análise de um 

problema, 

argumentação e 

defesa de um 

ponto de vista; 

Construir 

consenso sobre 

deliberação, 

negociação, 

comarca Ema 
Salero;Mi
caela 
Barros e 
Psicólog
a do 
GAAF, 
Drº. Elsa 
Silva 

Diretoras de 
Turma e o 
GAAF; 
Advogados. 

microfones; 
Máquinas 
fotográficas; 
Papel de 
cenário; 
Canetas; 
marcadores; 
Lápis; 
… 

professora 
Lúcia Tardão e 
psicóloga Elsa 
Silva a Lisboa 
para formação 
B-learning no 
âmbito do 
projecto. 
(80€ viagem; 
deslocações e 
ajudas de custo 
em Lisboa) 

Ficha de autoavaliação 



compromisso e 

resolução de 

conflitos; 

Promover o 

espírito de 

participação; 

Criar canais de 

comunicação 

entre agentes da 

justiça e jovens; 

Projeto 

Etwinning 

DIGIZEN 

 

AO LONGO 

DO ANO 

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

Fomentar o 

desenvolviment

o dos valores de 

RESPEITO, 

AMIZADE e 

SOLIDARIEDA

DE; 

Desenvolver 

trabalhos no 

âmbito do 

projecto e da 

disciplina de 

inglês do 8º e 9º 

ano. 

Celebrar o DIA 

da INTERNET 

SEGURA 

-Escola; Alunos 
do 9ºC e 
9ºD 
- 
Professo
res 
Manuela 
Teixeira; 
Lúcia 
Tardão; 
José 
Tanganh
o e 
Bessie 
Yoldasi. 
- 
Seguran
et; 
Professo
res de 
informáti
ca; 
- 
Ministéri
o da 
Educaçã
o 
Escola 
Grega; 

Todo o 
agrupame
nto; 

Articulação entre 
as turmas do 
8ºC; 8ºA 9ºC e D 
e os respectivos 
Diretores de 
Turma; 
Articulação entre 
as entidades 
mencionadas; 
Articulação com 
uma escola da 
Grécia – Patras. 
Articulação com 
o grupo de 
informática 

Computadore
s; 
Projetores; 
microfones; 
Máquinas 
fotográficas; 
Papel de 
cenário; 
Canetas; 
marcadores; 
Lápis; 
Internet; 
Papel; 
Fotocópias a 
cores. 
… 

50€ Feedback do trabalho 
desenvolvido; 
Ficha de autoavaliação 



Aplicação de 

um questionário 

a alunos de 

turmas do 3º 

ciclo no âmbito 

do tema 

“Respeito” e 

apresentação 

das respetivas 

conclusões 

 

1º período  

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

Apresentar 
conclusões e 
sugestões 
sobre o tema 
sob forma de 
folheto 
informativo em 
língua inglesa; 

Fomentar o 
espírito 
participativo 

Compreender 
a realidade 
envolvente e 
tornar-se 
sensível à 
questão; 

Reconhecer a 
importância 
deste valor 
enquanto 
membro de 
uma 
sociedade; 

Promover 
competências 
potenciadoras 
de boas 
atitudes 
pessoais e 
interpessoais  

Escola Alunos 
do 9ºA e 
9ºB 

Comunida
de escolar 

Articulação entre 
as turmas A e B 
do 9º ano e 
outras turmas de 
3º ciclo 

Computadore
s, papel, 
fotocópias 

Custo das 
fotocópias 

Feedback do trabalho 
desenvolvido 
Ficha de avaliação da 
atividade 

“Be my 

valentine” 

2º período 

Melhorar o 
processo Ensino 
Aprendizagem  e 
desempenho dos 
alunos; 
Prevenir o 
abandono e 
absentismo; 

Troca de 
correspondênc
ia; 

Enviar 
missivas de 
amizade e 
amor aos 

-Escola; 
Bibliotec
a 

Alunos e 
professor
es de 
inglês do 
3º ciclo; 

Todo o 
agrupame
nto; 

Articulação 2º e 
3º ciclo de 
Inglês; 

Computadore
s; 
Projetores; 
microfones; 
Máquinas 
fotográficas; 
Papel de 
cenário; 
Canetas; 

 Nº de cartões e cartas 
produzidas. 
 
Mostra dos trabalhos 
produzidos e feedback. 
Eleição do melhor 
trabalho: 



Combater a 
exclusão escolar e 
social. 

colegas. 

Produzir 
filmes, textos, 
cartas, 
material 
multimédia 
que promovam 
a amizade e 
desincentivem 
a violência e o 
bullying; 

marcadores; 
Lápis; 
Internet; 
Papel; 
Fotocópias a 
cores. 
… 

Elaboração de 

um 

mobile/dreamca

tcher  sobre 

“Amizade” 

 

 

2º período 

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

Construção de 
um 
mobile/dreamc
atcher  com 
situações 
alusivas à 
amizade, com 
recurso a 
fotografias e/ou 
desenhos e 
respetiva 
legendagem 
em inglês; 

Reconheciment
o deste valor 
como essencial 
a uma 
coexistência 
pacífica, a par 
da tolerância e 
do respeito; 

Compreender 
que a amizade 
gera vivências 
e convivências 
saudáveis, que 
devem ser 
fortalecidas em 
detrimento da 
agressividade, 

Escola Alunos 
do 9ºA e 
9ºB 

Comunida
de escolar 

Articulação entre 
as turmas A e B 
do 9º ano 

Computadore
s, arame, fio, 
fitas, cola, 
marcadores, 
lápis de cor, 
máquina 
fotográfica, 
fotografias 

Impressão das 
fotografias 

Feedback do trabalho 
desenvolvido 
Ficha de avaliação da 
atividade 



medo e 
incompreensão 

Projeto Escolas 

Solidárias 

3º período 

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

- Promover a 
cidadania ativa 
e solidária, 
assente na 
promoção dos 
Objetivos de 
Desenvolvime
nto 
Sustentável da 
Organização 
das Nações 
Unidas; 

- Contribuir, de 
forma integrada 
e construtiva, 
para a melhoria 
de situações 
concretas da 
comunidade, 
tornando-se 
assim agentes 
de mudança 
positiva. 

- Escola 
e 
instituiçõ
es de 
solidarie
dade 
social 
locais; 

Alunos 
do 8º C 

1 
instituição 
de 
solidarieda
de social 

Articulação com 
todas as turmas 
envolvidas no 
projecto, com  o 
GAAF, com uma 
instituição de 
solidariedade (a 
designar) e com 
o projecto 
Escolas 
Solidárias da 
Fundação EDP. 

Computadore
s; 
Projetores; 
microfones; 
Máquinas 
fotográficas; 
Papel de 
cenário; 
Canetas; 
marcadores; 
Lápis; 
Internet; 
Papel; 
Fotocópias a 
cores. 
… 

100€ Feedback da instituição 
envolvida e 
envolvimento dos 
alunos no projecto. 
Quantificação da ajuda 
prestada; 

Atividade 

“Working fun” 

 

3º período  

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

Organizar uma 
campanha de 
recolha de 
donativos para 
o canil de 
Olhão e 
respetiva 
entrega; 

Fomentar o 
sentido de 
solidariedade  

Contribuir de 
forma 
produtiva para 

- Escola 
e 
Câmara 
Municipal  

Alunos 
do 9ºA e 
9ºB 

Comunida
de escolar 
e 
instituição  

Articulação entre 
as turmas A e B 
do 9º ano e 
instituição  

Computadore
s, Internet, 
papel 

Custo das 
fotocópias/fotoc
ópias a cores 
para divulgação 
 

Envolvimento dos 
alunos na atividade; 
Reflexão acerca dos 
resultados/quantidades 
obtidos 
Transformar o 
acontecimento em 
notícia a publicar no 
site/facebook do 
Agrupamento  



a resolução de 
um problema 

Perceber que 
podemos fazer 
uma diferença  
positiva na 
comunidade  

Ao longo 

do ano letivo 
Participar em 

sessões de cinema 

Analisar a 
temática  de 
cada filme  
de acordo 

com os 
valores 

humanos 
implícitos 

Escola 

Profess
ora 

Luísa 
Lopes 

Alunos 
das 

turmas de 
PCA 7º F 

e 8º E 

7º /8º ano PCA 
DVD 

Projetor 
----- 

 
Questionário  escrito 

Debate 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PLANO ANUAL DE ATIVIDADES DO CLUBE DA VOZ  

Ano Letivo 2017/2018 

 

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) 

 

ATIVIDADES SUBORDINADAS AO TEMA DO AGRUPAMENTO “DAR VALOR AOS VALORES” 

Canções 
alusivas ao 
Natal/Temática  
 
 
 
 
 

Melhorar o 
processo 
ensino 
Aprendizage
m 
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 Professor 
dinamizador 
do Clube e 
alunos 
integrantes 

Comunida
de Escolar 

Entre anos 
escolares 

Aparelhagem 
de som 
(colunas e 
amplificador), 
microfone e 
material 
informático 

Sem custos Canções alusivas ao 
Natal/Temática  
 
 
 
 
 

Canções 
individuais ou 
em grupo no 
final do período 
(tema livre) 
 

Melhorar o 
processo 
ensino 
Aprendizage
m 
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 
dinamizador
es do Clube 
e alunos 
integrantes 

Comunida
de Escolar 

Entre anos 
escolares 

Aparelhagem 
de som 
(colunas e 
amplificador), 
microfone e 
material 
informático 

Sem custos Canções individuais 
ou em grupo no final 
do período (tema livre) 
 



Festa de final de 
Ano Letivo 
(Participação no 
Festival de 
Expressões) 
 
 

Melhorar o 
processo 
ensino 
Aprendizage
m 
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 
dinamizador
es do Clube 
e alunos 
integrantes 

Comunida
de escolar 

Entre anos 
escolares 

Aparelhagem 
de som 
(colunas e 
amplificador), 
microfone e 
material 
informático 

Sem custos Festa de final de Ano 
Letivo (Participação 
no Festival de 
Expressões) 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

PLANO ANUAL DE ATIVIDADES DO PLANO DE SEGURANÇA  

Ano Letivo 2017/2018 

 

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) 

 

ATIVIDADES SUBORDINADAS AO TEMA DO AGRUPAMENTO “DAR VALOR AOS VALORES” 

Sensibilização 

para a 

Temática da 

Segurança 

(outubro) 

 

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;   

EB2,3 

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,  

- Consulta de 

panfletos 

Sem custos Impacto na Comunidade 

Escolar 

Exercícios de 

Evacuação 
 

novembro de 

2017 

 e 

março de 2018 

Melhorar o 

processo 

Ensino 

Aprendizagem 

e desempenho 

dos alunos. 

 

Fortalecer e 

dinamizar a 

gestão escolar, 

Automatização 

gradual de 

atitudes e 

comportamento

s de alunos, 

professores e 

funcionários, 

tendentes a 

minimizar os 

riscos em 

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 

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 



através de 

mecanismos de 

prestação de 

contas cada vez 

mais eficientes 

e eficazes. 
 

qualquer 

situação de 

catástrofe 

natural, 

melhorar as 

condições de 

segurança na 

Escola e treinar 

o Plano de 

Emergência e 

Evacuação. 

Educativa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PLANO ANUAL DE ATIVIDADES DA BIBLIOTECA ESCOLAR 

Ano Letivo 2017/2018 

 

Atividades/ 

Calendarizaçã

o/ Domínio 

 

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)  

Dinamizado

res  

e 

Colaborador

es 

(identificar

) 

Público- Alvo 

Articulação  

(entre anos, 

ciclos, grupos, 

departamentos, 

comunidade) 

 

Outras Atvidades 

 

A -  Apoiar o 

currículo  

 

Formação de 

utilizadores: 

 

Visita Guiada 

à Biblioteca  

 

 

Melhorar o 

processo Ensino 

Aprendizagem e 

desempenho dos 

alunos 

 

Levar os alunos a:  

 

Conhecerem as normas de 

utilização dos diferentes 

espaços da biblioteca. 

 

Localizarem documentos 

nas estantes a partir de 

informações decorrentes da 

consulta de catálogos; 

 

BE 

 

Professora 

bibliotecári

a 

 

Alunos do 

pré-escolar   

1º e 5º anos 

 

Professores dos 

departamentos/ 

professores 

titulares de 

turma e 

educadoras 

 

Folheto elaborado 

pela profª 

bibliotecária 

 

s/custos 

 

Autoavaliação 

A – Apoiar o 

currículo 

 

Formar para as 

literacias da 

informação e 

dos media. 

(ao longo do 

ano) 

 

Melhorar o 

processo Ensino 

Aprendizagem e 

desempenho dos 

alunos 

 

Colocar a biblioteca ao 

serviço do ensino-

aprendizagem 

 

Rentabilizar os recursos 

existentes na biblioteca. 

 

 

BE 

 

Profª 

bibliotecári

a e equipa 

 

Comunidade 

Educativa 

 

Professores dos 

departamentos 

  

s/ custos 

 

Autoavaliação 

 

A – Apoiar o 

currículo 

 

 

Promover o 

desenvolviment

o da literacia de 

 

Melhorar o 

processo Ensino 

Aprendizagem e 

desempenho dos 

alunos 

 

Levar os alunos a: 

Usarem diferentes 

ferramentas digitais e da 

internet de forma eficaz e 

segura; 

 

Compreenderem o direito 

 

BE 

 

Profª 

bibliotecári

a e equipa 

 

Comunidade 

Educativa 

 

Professores dos 

departamentos 

 

 

 

 

s/ custos 

 

Autoavaliação 



informação e 

dos média. 

 

da propriedade intelectual; 

 

Usarem os media de forma 

ética e crítica. 

A – Apoiar o 

currículo 

 

Promover o 

desenvolviment

o da Literacia 

de informação. 

Entrega de um 

folheto 

Dia Europeu da 

Internet Segura 

( Fevereiro) 

 

 

Melhorar o 

processo Ensino 

Aprendizagem e 

desempenho dos 

alunos 

 

 

Contribuir para um uso 

seguro da internet pelos 

alunos. 

 

 

 

BE/ 

Salas 

de 

aula 

 

 

Prof.ª 

bibliotecári

a 

 

 

Alunos do 1º 

ao 5º anos de 

escolaridade 

 

 

Professores 

titulares de 

turma e prof. 

TIC 

  

 

s/ custos 

 

 

Autoavaliação 

A – Apoiar o 

currículo 

 

Formação em 

Literacia da 

Informação e 

Leitura 

 

 

Melhorar o 

processo Ensino 

Aprendizagem e 

desempenho dos 

alunos 

 

Desenvolver metodologias 

e estratégias de 

aprendizagem. 

 

Promover a formação de 

leitores críticos. 

 

 

BE 

 

Professora 

bibliotecári

a e equipa 

 

Alunos do 4º 

ano 

 

Parceria com os 

professores 

titulares das 

turmas do 4º 

ano 

 

Computador/ 

projetor e 

Magalhães ( 

computadores) 

 

s/ custos 

 

Autoavaliação 

 

A – Apoiar o 

currículo 

 

Ciclo de 

Cinema 

(outubro a 

junho ) 

 

 

Melhorar o 

processo Ensino 

Aprendizagem e 

desempenho dos 

alunos 

 

Colaborar com os 

professores na escolha dos 

filmes, projeção dos 

mesmos na biblioteca 

escolar, para serem 

trabalhados nas aulas. 

 

Promoção das várias  

literacias. 

 

BE 

 

Professora 

bibliotecári

a e equipa  

professores 

de Port.(2º 

ciclo) e 

professores 

de História 

 

Alunos do 

pré-escolar  

ao 9º ano 

 

Articulação 

com todos os 

departamentos/ 

professores 

titulares de 

turma e 

educadoras 

 

Projetor, tela e 

computador 

 

s/custos 

 

Autoavaliação 

A-apoiar o 

Currículo 

 

Exposição 1ª 

Guerra 

Mundial 

(7 a 20 

outubro) 

 

Melhorar o 

processo Ensino 

Aprendizagem e 

desempenho dos 

alunos 

 

Pesquisa de imagens sobre 

o tema  

 

Divulgar trabalhos 

 

 

BE 

 

Professora 

bibliotecári

a  

 

Comunidade 

Educativa 

 

Parceria com a 

disciplina de 

História e os 

alunos do 9º D 

  

s/ custos 

 

Autoavaliação 



 

A – Apoiar o 

currículo 

Comemoração 

de datas: 

 

Halloween  

 

(dia 31 de 

outubro) 

 

Melhorar o 

processo Ensino 

Aprendizagem e 

desempenho dos 

alunos 

 

Divulgação de trabalhos 

elaborados pelos alunos 

( concurso de máscaras, 

poesia, desfiles…).. 

 

BE 

 

Professoras 

de Inglês 

 

Comunidade 

Educativa 

 

Articulação 

com os 

docentes de 

Inglês e os 

alunos do clube 

de Inglês 

  

s/ custos 

 

Autoavaliação 

 

A - Apoiar o 

currículo 

 

Curiosidades 

 

(setembro a 

junho) 

 

Melhorar o 

processo Ensino 

Aprendizagem e 

desempenho dos 

alunos 

 

Pesquisa sobre curiosidades 

relacionadas com a 

disciplina de Português 

 

Divulgação de trabalhos 

elaborados pelos alunos 

 

 

 

BE 

 

Professora 

bibliotecári

a profª 

Guida 

Sousa  

 

Comunidade 

Educativa 

(jornal on-

line) 

 

Biblioteca 

Escolar 

  

s/ custos 

 

Autoavaliação 

 

A - Apoiar o 

currículo 

 

Aprender com 

a biblioteca 

escolar 

(ao longo do 

ano) 

 

Melhorar o 

processo Ensino 

Aprendizagem e 

desempenho dos 

alunos 

 

Apoiar o currículo; 

Formar para as literacias da 

informação e dos media. 

 

Colocar a biblioteca ao 

serviço do ensino-

aprendizagem; 

Rentabilizar os recursos 

existentes na biblioteca. 

 

 

BE 

 

Professora 

bibliotecári

a 

 

Comunidade 

Educativa 

 

Articulação 

com todos os 

departamentos 

  

s/ custos 

 

Autoavaliação 

  

B - Promover a 

leitura e a 

literacia 

 

Olhão a 

ler/Momento 

de Leitura 

(dia 23 de 

outubro) 

 

Melhorar o 

processo Ensino 

Aprendizagem e 

desempenho dos 

alunos 

 

Promover / desenvolver o 

gosto pela leitura. 

 

Divulgar obras e autores. 

 

BE 

 

Professora 

bibliotecári

a 

 

Alunos do 

pré-escolar ao 

9º ano 

 

Articulação 

com a RBO e 

professoras de 

Português 

 

Textos escolhidos 

pelas educadoras, 

professoras 

titulares de turma e  

 

s/ custos 

 

Autoavaliação 



 

B - Promover a 

leitura e a 

literacia 

Encontro com 

Lígia Boldori 

(26 e 27 

outubro) 

 

Melhorar o 

processo Ensino 

Aprendizagem e 

desempenho dos 

alunos 

 

Divulgação de escritores e  

suas obras. 

 

BE 

 

Professora 

bibliotecári

a  

 

Alunos do 

pré-escolar, 

do 1º e 2º 

anos 

 

Articulação 

com  

educadoras/ 

professores 

titulares 

 

Convite feito pela 

professora 

bibliotecária 

 

s/ custos 

 

Autoavaliação 

 

B - Promover a 

leitura e a 

literacia 

 

Encontro com 

o escritor Nuno 

Caravela 

(14  

novembro) 

 

Melhorar o 

processo Ensino 

Aprendizagem e 

desempenho dos 

alunos 

 

Promover / desenvolver o 

gosto pela leitura. 

 

Divulgar obras e autores. 

 

 

Auditó

rio da 

Câmar

a 

Munic

ipal 

 

Professora 

bibliotecári

a 

 

Alunos do 1º 

ciclo 

 

Articulação 

com a RBO e 

Editora 2020 

 

Convite feito pela 

professora 

bibliotecária 

 

s/ custos 

 

Autoavaliação 

 

B - Promover a 

leitura e a 

literacia 

 

Feiras do 

Livro 

(outubro/ 

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 ( 

1º 

ciclo) 

 

Professora 

bibliotecári

a 

 

Comunidade 

Educativa 

 

Articulação 

com a Editora 

Leya e 

professores do 

1º ciclo 

  

s/ custos 

 

Autoavaliação 

 

B - Promover a 

leitura e a 

literacia 

 

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 

bibliotecári

a e Prof.ª 

Mª do 

Livramento

(equipa) 

 

Alunos do 

Jardim de 

Infância 

 

Articulação 

com o Jardim 

de Infância 

  

s/ custos 

 

Autoavaliação 



 

B - Promover a 

leitura e a 

literacia 

 

Ler em voz 

alta 

 

 

 

Melhorar o 

processo Ensino 

Aprendizagem e 

desempenho dos 

alunos 

 

Promoção da leitura 

Promover / desenvolver o 

gosto pela audição de 

contos. 

 

Intervenção e 

desenvolvimento da 

leitura 

 

Sala 

de 

aula 

 

Professora 

bibliotecári

a e profª 

Maria do 

Livramento 

(equipa) 

 

Alunos do 5º, 

6º e 

7º anos 

 

Articulação 

com o 

departamento 

de línguas 

  

s/ custos 

 

Autoavaliação 

 

B - Promover a 

leitura e a 

literacia 

 

Comemoração 

de datas: 

 

Dia dos 

Namorados 

(14 fevereiro) 

 

Melhorar o 

processo Ensino 

Aprendizagem e 

desempenho dos 

alunos 

 

Promover / desenvolver o 

gosto pela leitura e escrita. 

 

 

 

BE 

 

Professora 

bibliotecári

a 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 

 

B - Promover a 

leitura e a 

literacia 

 

Semana da 

Leitura 

 

Melhorar o 

processo Ensino 

Aprendizagem e 

desempenho dos 

alunos 

 

Valorizar a leitura; 

Dar visibilidade à leitura 

em toda a escola  

 

Contribuir para o 

desenvolvimento do gosto 

pela leitura. 

 

 

BE 

Salas 

de 

Aula 

 

Professora 

bibliotecári

a 

 

Comunidade 

Educativa 

 

Articulação 

com o 

Departamento 

de Línguas e 

PNL 

 

Elaboração de uma 

grelha com as 

atividades que irão 

decorrer 

 

s/ custos 

 

Autoavaliação / 

Avaliação PNL 

 

B - Promover a 

leitura e a 

literacia 

 

 

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 pela Biblioteca 

escolar 

 

BE 

 

Professora 

bibliotecári

a 

 

Comunidade 

Educativa 

 

Articulação 

com o 

Departamento 

de Línguas e 

PNL 

 

 

 

s/ custos 

 

Autoavaliação 



 

B - Promover a 

leitura e a 

literacia 

 

Top Leitores 

 

Apresentação 

do Top dos 

melhores 

leitores 

 

 

Melhorar o 

processo Ensino 

Aprendizagem e 

desempenho dos 

alunos 

 

Apuramento e Divulgação 

dos melhores leitores na 

biblioteca escolar 

 

 

Promoção do livro e da 

leitura. 

 

 

BE 

 

Professora 

bibliotecári

a 

 

Comunidade 

Educativa 

 

Articulação 

com o 

Departamento 

de Línguas 

  

s/ custos 

 

Autoavaliação 

 

B - Promover a 

leitura e a 

literacia 

 

Top Livros 

 

Apresentação 

do Top dos 

livros mais 

requisitados 

 

Melhorar o 

processo Ensino 

Aprendizagem e 

desempenho dos 

alunos 

 

Promoção do livro e da 

leitura. 

 

 

BE 

 

Professora 

bibliotecári

a 

 

Comunidade 

Educativa 

 

Departamento 

de Línguas 

  

s/ custos 

 

Autoavaliação 

 

B - Promover a 

leitura e a 

literacia 

 

Concursos 

Jogo da 

História 

(setembro a 

junho) 

 

Melhorar o 

processo Ensino 

Aprendizagem e 

desempenho dos 

alunos 

 

 

A biblioteca elabora as 

questões e  

 

 

 

Promoção das 

competências da  escrita 

 

BE 

 

Professora 

bibliotecári

a 

 

Alunos do 2 º 

e 3º ciclos 

 

Professores de 

História 

  

s/ custos 

 

Autoavaliação 

B - Promover a 

leitura e a 

literacia 

 

C - 

Desenvolver 

projetos e 

parcerias 

 

“Enredo em 

rede” 

 

Melhorar o 

processo Ensino 

Aprendizagem e 

desempenho dos 

alunos 

 

Contribuir para desenvolver 

nos alunos a competência 

da escrita 

 

 

 

BE 

 

Professora 

bibliotecári

a e prof.ª 

Guida sousa 

 

Comunidade 

Escolar 

 

Parceria com as 

Bibliotecas 

Escolares de 

Olhão e com 

alunos do  5º A 

 

Computador 

 

 

s/ custos 

 

Autoavaliação 



 

B - Promover a 

leitura e a 

literacia 

C - 

Desenvolver 

projetos e 

parcerias 

 

Concursos 

Jogo da Língua 

Portuguesa 

 (setembro a 

junho) 

 

Melhorar o 

processo Ensino 

Aprendizagem e 

desempenho dos 

alunos 

 

Promoção da  

competências da escrita 

 

BE 

 

Professora 

bibliotecári

a 

 

Alunos do 2 º 

e 3º ciclos 

 

Colaboração 

com a 

Biblioteca 

escolar Prof 

.Paula 

Nogueira 

  

s/ custos 

 

Autoavaliação 

 

B - Promover a 

leitura e a 

literacia 

 

Concursos 

 

Jogo da 

História 

(setembro a 

junho) 

 

Melhorar o 

processo Ensino 

Aprendizagem e 

desempenho dos 

alunos 

 

Promoção da competência 

da  escrita 

 

BE 

 

Professora 

bibliotecári

a 

 

Alunos do 1º, 

2 º e 3º ciclos 

 

Professores de 

História 

  

s/ custos 

 

Autoavaliação 

 

B - Promover a 

leitura e a 

literacia 

C - 

Desenvolver 

projetos e 

parcerias 

 

Concurso 

“Batalha dos 

Livros” 

( 2 fases- 11 

jan. e 27 de 

março) 

 

 

Melhorar o 

processo Ensino 

Aprendizagem e 

desempenho dos 

alunos 

 

Divulgação de escritores e  

suas obras. 

 

 

 

Promoção do livro e da 

leitura. 

 

 

Auditó

rio da 

Bibliot

eca 

Munic

ipal 

 

Professora 

bibliotecári

a 

 

Alunos do 

1º,2º e 3º 

ciclos 

 

Parceria com as 

Bibliotecas 

escolares, e 

Biblioteca 

Municipal 

  

s/ custos 

 

Autoavaliação 



 

B - Promover a 

leitura e a 

literacia 

C - 

Desenvolver 

projetos e 

parcerias 

 

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. 

 

 

Auditó

rio da 

Câmar

a 

Munic

ipal 

 

Professora 

bibliotecári

a e 

professores 

do 1º, 2º e 

3º ciclos 

 

Alunos do 

1º,2º e 3º 

ciclos 

 

Colaboração 

com as 

Bibliotecas 

escolares, e 

Casa da 

Juventude 

  

s/ custos 

 

Autoavaliação 

 

B - Promover a 

leitura e a 

literacia 

C - 

Desenvolver 

projetos e 

parcerias 

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 

design

ar pelo 

PNL 

 

Professora 

bibliotecári

a e 

professoras 

português 

3º ciclo 

 

Alunos do 3º 

ciclo 

 

Professoras de 

Português do 3º 

ciclo e PNL 

  

s/ custos 

 

Autoavaliação 

 

B - Promover a 

leitura e a 

literacia 

C - 

Desenvolver 

projetos e 

parcerias 

 

Leitura com 

Encarregados 

de Educação 

 

Promover o 

envolvimento dos 

Encarregados de 

Educação na vida 

escolar  

 

Divulgação de escritores e  

suas obras. 

 

Promoção do livro e da 

leitura. 

 

 

BE 

 

Professora 

bibliotecári

a e 

educadoras 

do pré- 

escolar e 

professores 

de 

português 

 

Alunos do pré 

– escolar e 1º 

e 2º ciclos 

 

Pais/Encarrega

dos de 

Educação 

  

s/ custos 

 

Autoavaliação 

C - 

Desenvolver 

projetos e 

parcerias 

Ler +  no 

Estabeleciment

o Prisional 

 

Melhorar o 

processo Ensino 

Aprendizagem e 

desempenho dos 

presidiários 

. 

 

Promoção do livro e da 

leitura. 

 

 

Estabe

lecime

nto 

Prision

al 

 

Professora 

bibliotecári

a e profª 

Paula 

Serina 

 

Presidiários 

 

Estabeleciment

o Prisional 

  

s/ custos 

 

Autoavaliação 



(setembro a 

julho) 

C - 

Desenvolver 

projetos e 

parcerias 

Miúdos a 

votos: Quais os 

livros mais 

fixes?  

 

Melhorar o 

processo Ensino 

Aprendizagem e 

desempenho dos 

alunos estrangeiros 

no E. P. 

 

Promover o livro e a leitura; 

Conhecer o processo 

eleitoral 

 

Desenvolver competências 

relativas à participação 

democrática 

 

 

BE 

 

Professora  

bibliotecári

a 

 

Alunos do 3º 

ciclo 

 

Diretores de 

Turma 

  Autoavaliação 

 C - 

Desenvolver 

projetos e 

parcerias 

Comemoração 

de datas: 

 

Dia da 

Alimentação 

(16 de outubro)  

 

Melhorar o 

processo Ensino 

Aprendizagem e 

desempenho dos 

alunos 

 

Elaboração de um folheto 

pela biblioteca escolar 

sobre alimentação 

 

 

Alertar para o tipo de 

alimentação dos alunos 

 

BE/Sal

a de 

aula 

 

Professora 

bibliotecári

a 

 

Alunos e 

professores 

 

Professores do 

Agrupamento 

  

 

 

Autoavaliação 

C - 

Desenvolver 

projetos e 

parcerias 

 

Comemoração 

de datas: 

Exposição 2ª 

Guerra 

Mundial 

 

Melhorar o 

processo Ensino 

Aprendizagem e 

desempenho dos 

alunos 

 

Promover os trabalhos 

elaborados pelos alunos. 

 

BE 

 

Professora 

bibliotecári

a  

 

Comunidade 

Educativa 

 

Articulação 

com o grupo 

disciplinar de 

História 

  

s/ custos 

 

Autoavaliação 

D- Gestão da 

BE 

 

Melhorar as 

condições da 

BE para a 

prestação dos 

serviços 

Melhorar o 

processo Ensino 

Aprendizagem e 

desempenho dos 

alunos 

 

Melhorar os serviços das 

bibliotecas. 

 

 

BE 

 

Professora 

bibliotecári

a 

 

Comunidade 

Educativa 

 

Direção 

 

Verba para 

aquisição de fundo 

documental 

 

s/ custos 

 

Autoavaliação 



 

D- Gestão da 

BE 

 

Difundir 

informação 

relativa ao 

trabalho da 

biblioteca 

 

 

Melhorar o 

processo Ensino 

Aprendizagem e 

desempenho dos 

alunos 

 

Divulgar o trabalho das 

bibliotecas no blogue e no 

jornal on-line Altamente 

Divulgar os recursos 

elaborados; 

Divulgar o fundo 

documental; 

Divulgar propostas de 

atividades. 

 

 

 

BE 

 

Professora 

bibliotecári

a 

 

Comunidade 

Educativa 

 

 

Direção 

 

Blogue / jornal 

Altamente 

 

s/ custos 

 

Autoavaliação 

 

D- Gestão da 

BE 

Angariar 

fundos para 

melhorar as 

condições e 

serviços das 

bibliotecas 

 

 

Melhorar o 

processo Ensino 

Aprendizagem e 

desempenho dos 

alunos 

Angariar fundos para 

melhorar as condições e 

serviços das bibliotecas. 

 

BE  

Professora 

bibliotecári

a 

 

Comunidade 

Educativa 

 

Direção 

 

Verba para 

material 

informático 

 

s/ custos 

 

Autoavaliação 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PLANO ANUAL DE ATIVIDADES DO GABINETE DE APOIO AO ALUNO E À FAMÍLIA 

Ano Letivo 2017/2018 

 

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) 

 

ATIVIDADES SUBORDINADAS AO TEMA DO AGRUPAMENTO “DAR VALOR AOS VALORES” 

 

 

 

 

 

AÇÃO: A 

FAMÍLIA E A 

ESCOLA 

 

- Melhorar o 

processo de 

ensino 

aprendizagem e 

desempenho 

dos alunos; 

 

- Prevenir o 

abandono e o 

absentismo; 

 

- Combater a 

exclusão 

escolar e social 

 

 
- Envolver a 

Família na vida 

escolar; 

 

- Promover uma 

participação mais 

ativa por parte 

dos alunos, 

docentes, não 

docentes, 

encarregados de 

educação/ 

famílias e 

comunidade; 

 

- Promover o 

sucesso 

educativo dos 

alunos; 

 

- Promover 

estílos de vida 

saudáveis. 

 

 

 

Escola 

Sede,  

Escola Nº1 

e Jardim de 

Infância do 

Largo da 

Feira 

 

 

 

- Técnicos do 

GAAF; 

 

- Professores. 

 

 

 

Todo o 

Agrupame

nto de 

Escolas 

 
 

- Articulação com a 

Direção do 

Agrupamento 

 

- Articulação com os 

Diretores de Turma 

e os Professores 

Titulares de Turma 
 

 
 
- 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 

comportamento; 

 

 

- Número de casos com 

Insucesso. 



 

 
PROJETO NÓS 

E OS LAÇOS 

 

- Equipa 

Multidisciplinar 

 

- Tutorias 

 

- Turmas 

Solidárias 

 

 

- Melhorar o 

processo de 

ensino 

aprendizagem e 

desempenho 

dos alunos; 

 

- Prevenir o 

abandono e o 

absentismo; 

 

- Combater a 

exclusão 

escolar e social 

 
- Monitorizar, 

refletir, mediar 

aconselhar e 

formar sobre o 

absentismo e a  

incivilidade/indis

ciplina/violência; 

 

- Prevenir 

situações de risco 

e de abandono; 

 

- Não aumentar 

as medidas 

disciplinares 

sancionatórias e 

corretivas; 

 

- Promover o 

espírito solidário 

e de entreajuda; 

 

- Dinamizar 

atividades com 

os alunos, 

famílias e 

parceiros; 

 

- Promover a 

ideia da escola 

como algo mais 

do que um 

espaço de 

transmissão de 

conhecimentos; 

 

- Promover um 

melhor 

ambiente na 

escola. 

 

 

 

 

 

 

Escola Sede 

EB 2,3 Dr. 

Alberto Iria 

 

 

 

 

 

- Técnicos do 

GAAF; 

 

- Elementos da 

Equipa 

Muldisciplinar 

 

- Professores 

Tutores 
 

 

 

 

 

 

Alunos do 

2º e 3º 

ciclos 

 
 

 

- Articulação com a 

Direção do 

Agrupamento 

 

- Articulação com os 

Diretores de Turma 

e os Professores 

Titulares de Turma 

 

- Articulação com 

Professores Tutores 

 

- Articulação com 

instituições de 

solidariedade social 

do concelho 

 
 
 
 
- 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 

comportamento; 

 

 

- Número de casos com 

Insucesso. 



 

AÇÕES DE 

FORMAÇÃO / 

SENSIBILIZAÇÃ

O EM 

COLABORAÇÃ

O COM 

ENTIDADES  

EXTERNAS 

 

(As ações vão-se 

definindo durante o 

ano letivo 

consoante as 

necessidades) 

 

 

- De momento 

nada a referir. 

 
Escola 

Sede,  

Escola Nº1 

e Jardim de 

Infância do 

Largo da 

Feira 

 
 

- Técnicos do 

GAAF; 
 

 
 

Todo o 

Agrupame

nto de 

Escolas 

 

- De momento nada 

a referir. 

 

Não se aplica 

 

Sem custos 

 

OUTRAS ATIVIDADES 

 

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; 

 

 
 

- 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; 

 
 
- 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; 

 

Acompanhament

o de Alunos 

 

 

 

 

 

Reuniões com 

encarregados de 

educação 

 

 

 



 

Visitas 

domiciliárias 

 

 

 

 

- Diminuir 

situações de 

abandono 

escolar; 

 

- Diminuir 

situações de 

absentismo 

escolar; 

 

- Diminuir 

situações de 

violência escolar; 

 

- Diminuir 

situações que 

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. 

- PSP; 

- Projeto Mais 

sucesso; 

- SICAD; 

- IPDJ; 

- IEFP; 

- PES; 

- Articulação com a 

comunidade 

educativa/ Enc. 

Educação e outras 

entidades externas 

quando se justifica. 
 

 

- Número de casos com 

Insucesso. 

 

 

Articulação / 

encaminhamento

s para serviços 

externos / 

internos 

 

 

 

 

Reuniões de 

avaliação 

  



PLANO ANUAL DE ATIVIDADES DO SERVIÇO DE PSICOLOGIA E ORIENTAÇÃO   

Ano Letivo 2017/2018 

 

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/

indicadores)  

Dinamizadores  

e Colaboradores 

(identificar) 

Público- Alvo 

Articulação  

(entre anos, ciclos, 

grupos, 

departamentos, 

comunidade) 

 

ATIVIDADES SUBORDINADAS AO TEMA DO AGRUPAMENTO “DAR VALOR AOS VALORES” 

 

 

 

1.Orientação  

Vocacional: 

 

1.1 Exploração de 

valores 

profissionais 

 

 

1.ºPeríodo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Melhorar o 

processo 

ensino 

aprendizagem 

e 

desempenho 

dos 

alunos/Preven

ir o 

 abandono e o 

absentismo. 

 

 

Identificar 

condições, 

circunstâncias ou 

resultados que são 

objeto de 

satisfação ou de 

valorização no 

desempenho de 

uma profissão (ex. 

criatividade, 

estimulação 

inteletual, 

segurança, 

variedade,…). 

 

E.B 2/3 Dr. 

Alberto Iria 

 

 

E.B 2/3 José 

Carlos da 

Maia  

 

D- SPO  

 

 

C – Docentes 

do Conselho de 

Turma. 

 

Alberto Iria 

9A;9B;9C;9D e 

9E (PCA); 

 

 

José Carlos da 

Maia 

9A;9B,9C;9D e 

9E. 

 

Todos os 

departamentos. 

 

Sala de aula 

 

Instrumentos 

de avaliação 

vocacional;  

fotocópias. 

 

10 Euros 

 

Final de ano 

letivo. 

 

Instrumento: 

questionário. 

 

OUTRAS ATIVIDADES 



 

 

2.Avaliação 

psicológica/psicop

edagógica. 

 

 Ao longo do ano 

letivo. 

 

 

Melhorar o 

processo ensino 

aprendizagem e 

desempenho dos 

alunos. 

 

Combater a 

exclusão escolar 

e social. 

 

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. 

          

 S.P.O 

Agrupamento 

de Escolas 

Dr. Alberto 

Iria 

 

 

E.B 2/3 José 

Carlos da Maia.  

 

D- Técnica do 

SPO 

 

C- Consulta de 

psicologia e 

outras áreas de 

especialidade 

afins. 

 
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. 

 

Comunidade 

escolar: 

Educação Especial. 

 

Entidades ligadas á 

saúde, reabilitação 

e /ou outras 

especialidades. 

 
.Instrumentos 

de avaliação 

psicológica; 

livros 

técnicos, 

bibliografia e 

documentação 

de suporte já 

existente; 

Fotocópias e 

material de 

escritório. 

 

Computador/

Web, linha 

telefónica;  

 

 

 

40 Euros 

anuais. 

 

Final do ano 

letivo 

 

Indicador: 

transição de 

ano letivo. 

 

 

 3. Apoio 

psicológico/ 

psicopedagógico a 

alunos, no 

contexto das 

atividades 

educativas. 

 

 1.º e 2.º Período 

preferencial- 

mente  

 

 

 

 

 

 

Melhorar o 

processo ensino 

aprendizagem e 

desempenho dos 

alunos. 

 

Combater a 

exclusão escolar 

e social. 

 

 

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; 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

   S.P.O 

Agrupamento 

de Escolas 

Dr. Alberto 

Iria 

 

 

E.B 2/3 José 

Carlos da Maia. 

 

 

D- SPO 

 

 

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. 

 

 

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. 

 

 

 

Instrumentos 

de avaliação 

psicológica; 

livros 

técnicos, 

bibliografia e 

documentaçã

o de suporte 

já existente; 

Fotocópias e 

material de 

escritório.  

 

Computador/

Web, linha 

telefónica;  

 

 

 

10 Euros 

anuais. 

 

 

Final do ano 

letivo 

 
Indicador: 

transição de 

ano letivo. 



 

4. Consultadoria 

e aconselhamento 

psicoeducacional 

a professorem, 

pais e 

encarregados de 

educação no 

contexto das 

atividades letivas. 

 

Melhorar o 

processo ensino 

aprendizagem e 

desempenho dos 

alunos. 

 

Combater a 

exclusão escolar 

e social. 

 

Apoiar os 

professores, pais e 

encarregados de 

educação, no 

contexto das 

atividades 

educativas, tendo em 

vista o sucesso 

escolar. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

   S.P.O 

Agrupamento 

de Escolas 

Dr. Alberto 

Iria 

 

 

E.B 2/3 José 

Carlos da Maia 

 

D- SPO 

 

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. 

 

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. 

 

 

Instrumentos 

de avaliação 

psicológica; 

livros 

técnicos, 

bibliografia e 

documentaçã

o de suporte 

já existente; 

Fotocópias e 

material de 

escritório. 

 

Computador/

Web, linha 

telefónica;  

 

 

10 Euros 

anuais. 

 

Final do ano 

letivo 

 
Indicador: 

transição de 

ano letivo. 

 
5. Intervenção 

psicopedagócia no 

âmbito das 

necessidades 

educativas 

especiais. 

 

5.1. Participação 

em reuniões 

multidisciplinares 

para avaliação 

dos casos 

referenciados ao 

abrigo do Dec. 

Lei 3/2008 de 7 de 

Janeiro.  

 

5.2. (Re) 

avaliação das 

funções mentais, 

tendo como 

referência a CIF. 

 

5.3 Contribuir 

conjuntamente 

com o 

 

 Melhorar o 

processo ensino 

aprendizagem e 

desempenho dos 

dos alunos. 

 

Combater a 

exclusão escolar 

e social. 

 

Detetar/avaliar e 

acompanhar em 

colaboração com 

as equipas de 

educação 

especial, alunos 

com 

necessidades 

educativas 

especiais. 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

  

D: SPO 

 

C: 5.1 
Entidades 

ligadas à                                                                                                                                                                                                                    

saúde mental, 

reabilitação e 

/ou outras. 

(quando se 

justifique). 

 

 

5.2 Entidades 

ligadas à                                                                                                                                                                                                                      

saúde mental, 

reabilitação e 

/ou outros 

recursos 

especializados. 

(quando se 

justifique). 

 

 

5.3. Equipa de 

Educação 

Especial e 

 

 

 

5.1 Alberto Iria:  

Alunos do 1.º, 2.º 

e 3.º ciclo. 

 

Alunos da E.B 

2/3 José Carlos 

da Maia: 

 

 

 

5.2 / 5.3 

 

Alberto Iria:  

Alunos do 1.º, 2.º 

e 3.º ciclo. 

 

Alunos da E.B 

2/3 José Carlos 

da Maia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.1. Alberto 

Iria: Departa- 

mento de 

Educação 

Especial./ DTs / 

Professores 

Titulares de 

Turma/ E.E 

 

 

E.B2/3 : Equipa 

de Educação 

Especial de 

apoio à escola. / 

DTs / 

Professores 

Titulares de 

Turma/ E.E 

 

 

 

5.2 e 5.3------ 

 

 

 

Instrumentos 

de avaliação 

psicológica; 

livros 

técnicos, 

bibliografia e 

documentaçã

o de suporte 

já existente; 

Fotocópias e 

material de 

escritório. 

 

Computador/

Web, linha 

telefónica;  

 

 

40 

Euros 

anuais. 

 
Final do ano 

letivo 

 

Indicador: 

transição de 

ano letivo. 

 



Departamento de 

Educação 

Especial, para a 

elaboração dos 

documentos 

inerentes ao 

processo de 

colocação dos 

alunos em regime 

educativo 

especial.  

 

5.4 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). 

 

 Ao longo do ano   

letivo 

 

Diretores de 

Turma/Profess

ores Titulares 

de Turma. 

Entidades 

ligadas à                                                                                                                                                                                                     

saúde mental, 

reabilitação e 

/ou outras. 

(quando se 

justifique. 

 

5.4  

Alberto iria: 

Departamento 

de Educação 

especial. 

 

E.B2/3 : 

Equipa de 

Educação 

Especial de 

apoio à escola. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.4 Alunos com 

NEE do 

Agrupamento Dr. 

Alberto Iria e da 

E.B 2/3 José 

Carlos da Maia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.4 ----------- 

 

 

1.Orientação Escolar 

e Profissional: 

 

1.2. Programa de 

Desenvolvimento 

Vocacional. 

 

 

 

 

Melhorar o 

processo de 

ensino-

 

 

 

 

1. Apoiar os 

alunos no 

processo de 

 

 

 

 

E.B 2/3 Dr. 

Alberto Iria. 

 

 

 

 

 

1.2 

D: SPO 

 

 

 

 

 

1.2 Alunos do 9.º 

ano do ensino 

regular. 

 

 

 
Entidades 

responsáveis 

pela 

 

 

 

Instrumentos 

de avaliação e  

orientação de 

carreira; livros 

 

 

 

50 

Euros 

 

 

 

Final do 

ano letivo 

 

Indicador: 



(De Novembro a 

Abril) 

 

1.2.1 Entrevistas 

individuais com o 

orientando e 

respetivo 

Encarregado de 

Educação. 

( Maio e Junho) 

 
1.2.2 Elaboração 

de Relatórios 

Individuais de 

Orientação 

Escolar e 

Profissional. 

(Maio e Junho). 

 

 

1.3 Exame 

Vocacional/ 

Aconselhamento 

Vocacional. 

(Março, Abril, Maio 

e Junho). 

 

1.4. 

Acompanhamento 

dos alunos ao Dia 

Aberto da Escola 

Secundária de 

Olhão. 

(Maio) 

 

1.5 Reorientação 

do percurso 

educativo 

 ( Junho e Julho) 

 

1.6 Outras 

atividades que se 

proporcionem no 

âmbito da 

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. 

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;          
                                            

E.B 2/3 José 

Carlos da 

Maia 

C: D.T,  Prof.s 

do 9.º ano e 

GAAF. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3. 

D: SPO 

 

C:DT/Profs do 

C 

 

 

 

1.4  

D: D.T e Prof.s 

do 9.º ano; 

 

C: SPO e Profs 

do CT. 

 

 

 

 E.B 2/3 Alberto 

Iria: 4 turmas. 

E.B 2/3 José 

Carlos da Maia: 

5 turmas 

 

1.2.1 e 1.2.2 

 

 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. 

 

1.3 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). 

 
1.4 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. 

educação/form

ação Ex. 

Escolas 

Secundárias, 

IEFP, Escolas 

Básicas, outros. 

técnicos, 

bibliografia e 

documentação 

de suporte; 

Computador/ 

Web, linha 

telefónica;  

 

Fotocópias e 

material de 

escritório.  50 

Euros  

Resultados 

do 

questionaári

o acerca do 

grau de 

satisfação 

em relação 

à ajuda 

prestada às 

tarefas 

vocacionais

. 



orientação. 

 

De Novembro  a 

Junho. 

 

 

1.5. Alunos 

candidatos a 

percursos 

diferenciados. 

 

 

6. Participar no 

Conselho Pedagógico 

como representante 

dos Serviços Técnico 

Pedagógicos (SPO e 

GAAF) 

 

Ao longo do ano 

letivo 

 

 

Melhorar o 

processo de 

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. 

 

 

 

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. 

 

Agrupamento 

de Escolas 

Dr. Alberto 

Iria. 

 
D: SPO 

 

C: GAAF 

 
Alunos do 

Agrupamento de 

Escolas Dr. 

Alberto Iria. 

    



 

7. Formação  

 

 

 

 

Ao longo do ano 

letivo 

 

 

 

 

 

 

 

Melhorar o 

processo de 

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. 

 

 

 Atualizar e 

promover as 

competências 

técnico-

científicas 

inerentes à área 

profissional. 

 

 

Variável  
      

 

8. Participar no 

Conselho 

Consultivo da 

Especialidade de 

Educação da 

Ordem dos 

Psicólogos 

Portugueses. 

 

Ao longo do ano 

letivo 

 

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

 

Apoiar o 

Conselho de 

Especialidade 

de Educação 

nas suas 

decisões 

referentes ao 

reconhecimento 

da formação e 

da qualificação, 

assim como da 

certificação dos 

psicólogos. 

 

Variável 
    

Computador/ 

Web, linha 

telefónica;  

 

  

 


