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INTRODUÇÃO 

 

O Plano Anual de Atividades enquanto documento orientador do trabalho escolar, tem como referência o 

Projeto Educativo de Agrupamento, nomeadamente as duas finalidades aí enunciadas, “…indissociáveis e 

concorrentes para o fim último da escola, a formação dos alunos: 

A. O aumento do sucesso educativo; 

B. A melhoria da qualidade do serviço público de educação.” 

Este Plano deve entender-se como documento de planeamento e articulação de atividades educativas, em 

consonância com os objetivos e as metas que permitam a prossecução das respetivas finalidades. É um 

documento dinâmico, não definitivo, centrado no aluno e, por isso, sujeito a alterações e adaptações que 

se venham a constituir como soluções mais adequadas e eficazes para a aprendizagem e o 

desenvolvimento integral da sua personalidade.  

As atividades apresentam-se organizadas em vários núcleos, correspondentes às diferentes estruturas de 

coordenação curricular e pedagógica constantes do Regulamento Interno.  

A  1.ª parte, de acordo com a especificidade de cada estrutura educativa, integra atividades de 

enriquecimento do currículo, com carácter disciplinar e/ou transversal, assim como atividades de apoio 

psicopedagógico e de orientação vocacional pertinentes para o pleno desenvolvimento dos alunos. 

Porque o sucesso educativo e a qualidade do serviço público de educação se constroem necessariamente 

com trabalho de reflexão sobre as práticas educativas, abrange também, numa 2.ª parte, atividades 

docentes, ao nível da articulação curricular, da monitorização das aprendizagens, da regulação dos 

resultados e da formação.  

Para cada atividade são explicitados objetivos, referidos os recursos a mobilizar e proposta a respetiva 

calendarização.  

Em coerência com o Projeto Educativo, “ A escola deve promover valores como a igualdade de direitos e 

de oportunidades, o respeito pela diferença, a solidariedade e o espírito cívico, que tornem o aluno capaz 

de assumir atitudes críticas geradoras de mudança”, este PAA contempla uma diversidade de atividades 

que respondam a tal desafio, procurando assegurar uma educação de qualidade.   

Simultaneamente, pretende-se que este documento constitua um incentivo à participação de todos os 

membros da Comunidade Educativa, permitindo uma troca de aprendizagens e experiências relevantes 

para o desenvolvimento dos nossos alunos. 

 

Lisboa, 5 de dezembro de 2012 
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ESTRATÉGIAS CONDUCENTES AO SUCESSO EDUCATIVO 

 

DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR 

 

Nº Atividade Descrição Objetivos Calendarização Responsáveis Público-alvo Avaliação 

1 

 

Leitura diária 

 

 

 

Leitura diária de histórias ou 
poesias 

PE- Promover o sucesso 
educativo  

-Fomentar o gosto pela leitura 
e interesse pelos livros 

-Desenvolver a capacidade de 
ouvir e interpretar 

Todos os dias da 
semana 

Educadora da sala Crianças 

Relatório anual 
de 

 Avaliação (PNL) 

2 

 

Leitura em vai e 
vem 

 

As famílias são convidadas a 
fazer leituras em casa com o seu 
educando 

PE- Promover a participação 
dos pais e EE no processo de 
aprendizagem  

Ao longo do ano 
letivo, com inicio 
em novembro de 
2012 e até Junho 
de 2013 

Educadora da sala 

e elementos das 
famílias das 
crianças 

Crianças e 
famílias 

Relatório anual 
de 

 Avaliação (PNL) 

3 

Biblioteca 
Escolar 

 

 

Atividades de leitura 
dinamizadas pela educadora 
titular de grupo 

PE- Promover o sucesso 
educativo  

-Diversificar os contextos de 
aprendizagem 

Desenvolver nas crianças o 
interesse pelas histórias e 
pelos livros 

 

Quinzenal para 
cada grupo de 
crianças do JI 

Educadoras Crianças 

Relatório anual 
de 

 Avaliação (PNL) 
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Nº Atividade Descrição Objetivos Calendarização Responsáveis Público-alvo Avaliação 

4 
Os crescidos 
contam histórias 

Leituras de histórias e poesias 
feitas pelos alunos do 1º ciclo 

PE- educar para a cidadania  

Melhorar o clima de 
convivência e relacionamento 
interpessoais… fomentando 
atitudes cívicas 

Desenvolver atividades de 
leitura, promovendo a 
interação com os alunos da 
EB1 santo António 

8 a 12 de abril 

Educadoras  

Professoras 

crianças 

crianças 

Relatório anual 
de 

 Avaliação (PNL) 

5 Reciclagem 

 As crianças fazem a separação 
do lixo da sala diariamente, 
utilizando os caixotes existentes 
na sala, cedidos pela CML. 

 

PE- educar para a cidadania  

Promover hábitos de respeito 
pelo meio ambiente e o 
património, bem como a sua 
preservação e valorização. 

Estimular as crianças para a 
reciclagem 

Ao longo do ano 
letivo 

Educadora da 
sala, 

Assistentes 
Operacionais 

Crianças 

Crianças  

Relatório anual 
de 

 Avaliação  

6 
Estudo 
experimental das 
ciências 

Experiências com o ar, pesar e 
medir 

Experiências com a água e com 
as plantas 

PE- Promover o sucesso 
educativo 

Induzir a aquisição de … assim 
como de conhecimentos 
científicos… 

Desenvolver o gosto pela 
observação 

Procurar respostas para 
questões 

Desenvolver a capacidade de 
manipulação de diferentes 
materiais 

Ao longo do ano 
letivo 

Educadora da sala 

Assistentes 
Operacionais 

crianças 

Crianças  

Relatório anual 
de 

 Avaliação  
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Nº Atividade Descrição Objetivos Calendarização Responsáveis Público-alvo Avaliação 

7 
TIC - Tecnologias 
de informação e 
comunicação  

Utilização do computador de 
forma lúdica, na sala de 
atividades. 

Utilização de outros 
equipamentos disponíveis na 
EB1/JI 

PE- Promover o sucesso 
educativo 

Integrar as novas tecnologias 
na construção do 
conhecimento 

Sensibilizar as crianças para as 
novas tecnologias 

Ao longo do ano 
letivo 

Educadoras 

Assistentes O. 
crianças 

Relatório anual 
de 

 Avaliação 

8 
Semana da 
alimentação 

Observação de diversos 
alimentos. 

Elaboração da pirâmide dos 
alimentos. 

Culinária 

PE- Promover o sucesso 
educativo 

Promover a 
interdisciplinaridade. 

Sensibilizar as crianças para 
uma alimentação saudável 

Motivar as crianças a provar 
novos alimentos 

Fomentar as crianças hábitos 
de higiene alimentar 

15 a 19 de 
outubro 

Educadoras  

Assistentes O. 
Crianças 

Relatório anual 
de 

 Avaliação 

9 
Semana da 
castanha 

Atividades relacionadas com a 
castanha. 

Magusto ao ar livre 

PE- Promover o sucesso 
educativo 

Diversificar os contextos de 
aprendizagem. 

Desenvolver a socialização e a 
interação com as crianças do 
1º ciclo básico Tomar 
consciência das tradições 

5 a 9 de 
novembro 

Educadoras 

Professoras  

Assistentes O. 

Crianças 

Relatório anual 
de 

 Avaliação 
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Nº Atividade Descrição Objetivos Calendarização Responsáveis Público-alvo Avaliação 

10 
Semana da 
matemática 

Atividades nas salas de JI 

Atividades a realizar com as 
crianças do 1º CB 

 

PE- Promover o sucesso 
educativo 

Promover a 
interdisciplinaridade. 

Desenvolver nas crianças as 
capacidades matemáticas. 

 

21 a 25 janeiro 

Educadoras 

Professoras  

Assistentes O. 

 

Crianças 

 

Relatório anual 
de 

 Avaliação 

11 
Visita a Museu 

da cidade 

Participação na atividade “Mil e 
uma noites na cidade de Lisboa” 

PE- Promover o sucesso 
escolar 

PE- educar para a cidadania  

Promover hábitos de respeito 
pelo meio ambiente e o 
património, bem como a sua 
preservação e valorização. 

 

23-24-26 de abril 
e 2 de maio 

Dinamizadores do 
museu 

Educadoras e AO 

Crianças 

 

Relatório anual 
de 

 Avaliação  

12 
Visita ao Museu 
Bordalo Pinheiro 

Participação na atividade 
“Ceramista por uma hora” 

PE- Promover o sucesso 
escolar 

PE- educar para a cidadania  

Promover hábitos de respeito 
pelo meio ambiente e o 
património, bem como a sua 
preservação e valorização. 

 

21-22-23-24 de 
maio 

Dinamizadores do 
museu 

Educadoras e AO 

Crianças 

 

Relatório anual 
de 

 Avaliação  
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Nº Atividade Descrição Objetivos Calendarização Responsáveis Público-alvo Avaliação 

13 
Visita à casa do 
Tinóni 

Participação em atividades 
promotoras de segurança 

PE- educar para a cidadania  

Melhorar o clima de 
convivência e relacionamento 
interpessoais… fomentando 
atitudes cívicas 

- Preparar as crianças para 
situações de perigo 

 

 

 

Em data a definir 

Dinamizadora do 
casa do Tinóni 

Educadoras e AO 

Crianças 

Relatório anual 
de 

 Avaliação 

14 

 

 

Descoberta da 
EB1 Santo 
António 

 

Visita e atividades na EB1 de S. 
to António  

PE- educar para a cidadania  

Melhorar o clima de 
convivência e relacionamento 
interpessoais… fomentando 
atitudes cívicas 

- Preparar as crianças do JI 
para a entrada no 1º ciclo 
básico 

- Dar a conhecer a dinâmica 
das salas do 1º ciclo e outros 
espaços 

 

 

6 a 10 de maio 

 

Educadoras/ 
Professoras 

Assistentes 
Operacionais 

 

Crianças 

Relatório anual 
de 

 Avaliação 
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DEPARTAMENTO  do  1º CICLO 

 

EB1 Rainha Dona Estefânia 

 

Nº Atividade Descrição Objetivos Calendarização Responsáveis Público-alvo Avaliação 

15 
Semana da 
Alimentação 

Elaboração de uma roda dos 
alimentos em colaboração com 
o Serviço de Dietética e 
Nutrição; 

Elaboração de panfletos 
informativos sobre a  

alimentação e distribuição  

pelos diferentes serviços do 
hospital. 

 

 

- Sensibilizar os alunos para 
uma alimentação saudável; 

- Refletir sobre o tipo de 
alimentação que pratica e os 
aspetos a melhorar. 

 

 

15 a 19 Outubro 

Professoras 

Serviço de 
Dietética e 
Nutrição 

Alunos 

Recolha da 
opinião dos 
alunos 

 

Produções 
escritas 

 

Produções 
plásticas 

16 
Dia Mundial do 
Livro 

Dinamização de atividades de 
leitura e escrita na Sala de 
aula/Biblioteca e nos 
Serviços/Enfermarias. 

- Desenvolver nos alunos o 
interesse pelas histórias e 
pelos livros; 

- Sensibilizar os pais /famílias 
e profissionais de saúde para a 
importância de ler  para as 
crianças. 

 

23 Abril Professoras 
Alunos/Pais/Família
s 

Recolha informal 
de opiniões 
junto da 
comunidade 
envolvida. 

Reflexão das 
professoras 
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Nº Atividade Descrição Objetivos Calendarização Responsáveis Público-alvo Avaliação 

17 
Dia Mundial da 
Criança 

Convívio entre as 
crianças/jovens hospitalizados e 
elementos da comunidade 
educativa. 

 

- Facilitar as relações sociais 
entre as crianças; 

- Promover a confraternização 
entre a população escolar e a 
comunidade educativa. 

 

31 de Maio 

Professoras 

 

Voluntariado 

 

Grupo de 
Animação 

Crianças e jovens 
internados 

 

Comunidade 
hospitalar 

Recolha informal 
de opiniões 
junto da 
comunidade 
envolvida. 

 

Reflexão das 
professoras 

18 
Projeto “Ler faz 
bem à saúde” 

Dinamização de atividades de 
leitura e escrita na Sala de 
aula/Biblioteca e nos 
Serviços/Enfermarias, com a 
participação dos pais/famílias e 
profissionais de saúde. 

- Fomentar hábitos de leitura; 

- Incentivar o hábito de ir à 
biblioteca. 

 

Ao longo do ano Professoras 
Alunos e outras 
crianças 
hospitalizadas. 

Avaliação dos 
trabalhos 
produzidos 

19 
Semana das 
Ciências 

Realização de experiências 
variadas. 

 

Visita ao Serviço de 
Imunohemoterapia 

- Desenvolver o espírito 
científico; 

- Fomentar o método 
experimental. 

A definir 
Professoras 

 
Alunos 

Observação 
crítica das 
experiências 

Produções 
plásticas 

20 
Semana da 
Matemática 

Desafios matemáticos 
- Desenvolver o gosto pela 
área da matemática 

A definir Professoras Alunos 

Recolha da 
opinião dos 
alunos 

Produções 
escritas 
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EB1 Coruchéus 

 

Nº Atividade Descrição Objetivos Calendarização Responsáveis Público-alvo Avaliação 

 

 

 

 

21 

 

 

Lançamento 
do ano letivo 

 

 

 

Reuniões com Encarregados de 
Educação 

 

Atividades lúdicas e oficinas de 
expressão plástica - 1º ano e 4º 
ano.  

 

Elaboração do 1º trabalho na 
nova escola (1º ano). 

  

Exposição dos trabalhos. 

 

 

Envolver e informar a 
comunidade educativa. 

 

 

 

 

Proporcionar um ambiente 
acolhedor e amigo a todos os 
alunos. 

 

  

11 e  13  de 

setembro 

 

 

 

 

 

13 de setembro 

 

Coordenadora de 
Escola 

  

Professores 

 

Assistentes 
Operacionais 

 

 

Professores AEC 

 

 

Comunidade 
educativa 

 

 

 

 

 

Alunos do 1º e 
4º ano 

 

 

 

Reflexão dos 
professores no 
momento das 
avaliações de 
final de período 

 

 

 

22 

 

 

 

 

Festa do 
“Caloiro” 

 

 

 

 

Festa aos alunos do 1º ano pelos 
“padrinhos” do 4º ano, seguida 
de lanche. 

 

 

 

Proporcionar aos novos alunos 
um ambiente acolhedor e 
facilitador da sua integração 
na escola. 

 

 

 

 

  28de setembro   

 

  

  

Coordenadora de 
escola 

 

Os professores do 
1ºe 4º anos.  

 

Assistentes 
operacionais 

 

 

 

Alunos  

 

Comunidade 
Educativa 

Opinião informal 
da comunidade 
envolvida. 

 

Reflexão dos 
professores no 
momento das 
avaliações de 
final de período. 

Obs: Apenas constam algumas visitas de estudo, pois ainda vão ser definidas em Conselho de ano.
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23 

 

 

Visitas de 
estudo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Halloween 

 

 Planetário Calouste Gulbenkian 

 

 Museu da Cidade 

 

 Quinta Pedagógica dos Olivais 

 

 Mata dos Medos 

 

Casa Fernando Pessoa 

 

Outros locais no âmbito do 
Passaporte Escolar/a definir 

 

Realização do jogo “Trick or 

Treat”. 

 

Elaboração de trabalhos. 

 

Canções em língua inglesa. 

 

 

 

 

Complementar o estudo dos 
temas abordados nas diversas 
áreas curriculares 

 

 

 

 

 

 

 

Dar a conhecer uma tradição 
da cultura anglo- saxónica. 

 

 

 

 

 

 

Ao longo do ano 

 

 

 

 

 

 

31 de outubro 

 

 

 

 

 

Coordenadora de 
Escola 

 

Professores 

 

 

 

 

Professores AEC 

Professores 

 

 

 

 

 

Alunos  

 

 

 

 

 

 

 

Comunidade 
Educativa 

 

 

Reflexão dos 
professores no 
momento das 
avaliações de 
final de período 

 

 

 

 

 

 

Reflexão dos 
professores no 
momento das 
avaliações de 
final de período 

 

Nível de adesão à 
atividade 
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24 

   
  

  
  

  
  

  
  

 F
e
st

a
s 

T
ra

d
ic

io
n
a
is

/
 D

a
ta

s 
C
o
m

e
m

o
ra

ti
v
a
s/

h
is

tó
ri

c
a
s 

 

 

Recolha de informação sobre os 
temas/datas. 

 

Realização de trabalhos alusivos 
aos temas 

 

Festa de Convívio/Magusto 

 

Jogos Tradicionais/Gincana 

 

Dia Mundial da Alimentação-  

Confeção de uma refeição 
saudável. 

 

Ida ao Teatro  

Lanche/Convívio de Natal  

   

Concurso/desfile de fantasias  

 

Atividades de Expressão Plástica 

 

Divulgar tradições de carácter 

cultural, religioso e histórico.   

 

Promover momentos de 

convívio e entretenimento. 

 

Complementar o estudo dos 
temas abordados na área de 

Estudo do Meio 

 

  

  Incentivar o gosto pelas 

artes. 

 

Estimular a criatividade e o 

sentido estético. 

 

Valorizar laços familiares e de 

amizade. 

 

  Promover momentos de 
convívio e entretenimento. 

 

Promover o espírito criativo. 

 

S. Martinho  

(11 de Nov.) 

 

16 de outubro 

 

12 de Dezembro 

 

14 de Dezembro 

Carnaval 

  

8 de fevereiro 

 

14 de  fevereiro 

(S. Valentim) 

 

Dia do Pai/Dia da 
Mãe 

(Março/Maio) 
 

Datas históricas/ 
temáticas ao 

longo do ano 

 

Coordenadora de 
escola 

 

 

 

Professores  

 

 

 Professores das 
AEC 

 

Professores 

 

Alunos 

A O. 

  

Professores 

Enc. de Educ/ 
Ass. de Pais 

 

 

Alunos 

 

 

 

 

 

 

Comunidade 
Educativa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avaliação dos 
trabalhos 
produzidos  

 

 

Opinião informal 
da comunidade 
envolvida. 

 

Reflexão dos 
professores no 
momento das 
avaliações de 
final de período. 
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25 

 

Educação 
Artística 

 

 

 

 

Teatro na escola  

 

“MONSTRINHA” - Cinema de 

animação  

 

Incentivar o gosto pelas 

artes. 

 

Estimular a criatividade e o 

sentido estético. 

 

2º período 

 

17 a 25 de março 

 

 

Coordenadora de 

Escola 

 

Professores 

 

 

Alunos 

 

Reflexão dos 
professores no 
momento das 
avaliações de 

final de período. 

 

 

 

 

26 

 

Atividades 
desportivas 

 

 

 

 

   

 

Torneios 

 

Atividades gímnicas e em circuito 

no espaço exterior da escola. 

 

Estimular a prática 

desportiva. 

 

Contribuir para a criação de 
um espírito desportivo e 
competição saudável. 

 

Desenvolver a cooperação e 
interação entre os alunos. 

 

 

 

 

 

2º e/ou 3º 

período 

 

 

 

Professores 

Professores Ed. 

Física - AEC 

 

 

Alunos 

 

 

Comunidade 

educativa 

 

Reflexão dos 
professores no 
momento das 
avaliações de 

final de período. 

 

 

27 

 

 

Concurso de 
Leitura 

 

 

Realização de um concurso 

interescolas. 

 

Desenvolver a competência 

da leitura. 

 

2º período 

 

Professores 4º 

ano 

 

Alunos do 4º 

ano 

 

Reflexão dos 
professores 
promotores da 
atividade 
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28 

 

 

Pequenos 
Pessoas 

 

 

Atividades que visam a 
apropriação da vida e obra de 
Fernando Pessoa 

 

Incentivar a criatividade em 
torno do escritor/poeta 
Fernando Pessoa. 

 

Desenvolver competências de 
comunicação. 

 

Ao longo do ano 

 

 

 

Professores do 4º 
ano 

 

Técnicos da Casa 
Fernando Pessoa 

 

Alunos do 4º 
ano 

 

Reflexão dos 
professores 
intervenientes na 
atividade 

 

 

 

 

 

 

29 

 

Semana da 
Leitura 

 

 

 

 

  

 

 

 

Magia da 
Leitura  

 

 

Encontro de alunos/leitores entre 
as turmas do 1º ciclo 

 

Encontro com 
escritores/ilustradores. 

 

 Feira do livro 

 

Leituras partilhadas 

 

Atividades de expressão 
dramática e plástica. 

 

Exposição de trabalhos. 

 

Declamação de poesias. 

 

Fomentar o gosta pela 
leitura. 

 

Promover o intercâmbio 
entre turmas. 

 

Incentivar modos de leitura 
variados. 

Promover e facilitar a 
aquisição de livros 

 

 

Desenvolver o sentido 
estético e crítico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Março/Abril 

 

 

Professores das 
turmas. 

 

Professor 

Bibliotecário. 

 

 

Coordenadora de 
Escola 

 

 

 

 

 

Alunos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avaliação dos 
trabalhos  

 

Recolha informal 
de opiniões junto 
da comunidade 
envolvida 

 

Reflexão dos 
professores 
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30 

 

Dia da Criança 

 

 

 

 

Jogos  

 

Convívio inter-turmas. 

 

 

 

  

 

Desenvolver atitudes de 
cidadania. 

 

Facilitar as relações sociais 
entre as crianças. 

 

 

2 de Junho 

 

 

 

Coordenadora de 
Escola 

Professores 

  

Professores AEC 

Enc. Educação 

Associação de 
Pais 

Junta de 
Freguesia 

 

Alunos 

 

 

 

 

 

  

 

 

Reflexão dos 
professores no 
momento das 
avaliações de 
final de período. 

 

 

 

31 

 

Um dia com o 
Jardim de 
Infância 

 

 

 

Atividades lúdicas e desportivas.   

 

 

 

Promover a articulação entre 
o pré-escolar e o 1º ciclo. 

 

 

3º período 

 

Educadores de 
Infância 

Professores do 1º 
ano   

 

Crianças do 
Pré-Escolar  

 

 

Reflexão dos 
professores 
intervenientes na 
atividade. 

 

 

 

32 

 

”As estações do 
ano “ 

 

Observação da natureza. 

Pesquisa de informação. 

Elaboração de trabalhos escritos. 

Decoração da entrada da escola 
de acordo com as diferentes 
estações do ano. 

 

Festejar as estações do ano. 

 

Divulgar a cultura popular. 

 

 

 

 

Ao longo do ano 

 

Coordenadora de 
Escola 

 

Professores  

 

 

 

Comunidade 
educativa 

 

 

  

Reflexão dos 
professores no 
momento das 
avaliações de 
final de período. 
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33 

 

 

Mês do 
Ambiente 

 

Elaboração de um painel com 
trabalhos de pesquisa e de 
expressão plástica 

 

 

Consciencializar para a 
necessidade da preservação 
do ambiente. 

 

 

Mês de novembro 

 

 

Coordenadora  

Professores 

Alunos 

 

Comunidade 
Educativa 

Avaliação dos 
trabalhos  

 

Reflexão dos 
professores 

 

 

34 

 

Assembleia de 
alunos 

  

 

 Realização de uma assembleia 
com os delegados de turma, 
professores e representante das 
AO. 

 

Promover a participação e a 
responsabilização dos alunos 
no seu processo educativo e 
ambiente escolar 

 

 

Mensalmente 

 

Coordenadora de 
Escola 

Delegados de 
turma 

 

Alunos 

Reflexão dos 
professores no 
momento das 
avaliações de 
final de período. 

 

 

35 

Limpar e 
reciclar para a 
nossa escola 
melhorar 

 

Atividades variadas em contexto 
escolar. 

 

 

Promover um espírito de 
responsabilidade pela 
preservação de um ambiente 
de qualidade na escola. 

 

Ao longo do ano 

Alunos 

Coordenadora 

Professores  

Assi Operacionais 

Enc. de Educação 

 

 Alunos 

 

Reflexão dos 
professores no 
momento das 
avaliações de 
final de período. 

 

 

36 

 

IAC 

(GAAF) 

  

Atividades em contexto escolar. 

Acompanhamento individual. 

Sessões temáticas em grupo -

atividades no pátio. 

Partilha de práticas relevantes 

com o corpo docente e parceiros. 

 

Desenvolver competências 
sócio relacional, afetiva e 
cognitivas. 

 

 

Ao longo do ano 

Técnicos do IAC. 

 Professores 

Coordenadora de 
Escola. 

 

Comunidade 
Educativa 

 

 

Reflexão de todos 
os intervenientes 
no projeto. 
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37 

 

Natação 
Curricular   

 

 

Natação curricular 

 

 

Promover a prática deste 
desporto 

 

 

1º e 2º período 

Coordenadora  

Câmara Municipal 
de Lisboa  

 Alunos: 

1ºano A e B 

3ºano A 

 

Recolha de 
opinião dos alunos 

 

 

38 

 

Plano de 
Emergência 

 

 

  

Treino de evacuação das salas. 

 

 

Treino de evacuação de 
refeitório.  

Conhecer regras simples de 
segurança. 

Desenvolver uma cultura de 
prevenção. 

Treino de evacuação das salas 
em situação de AEC.  

 

Ao longo do ano  

 

 

 

Coordenadora de 
Escola. 

Professores. 

Professores AEC. 

 

Comunidade 
educativa 

 

 

Reflexão dos 
professores 

 

39 

  

 

Amigos da 
Biblioteca 

  

 

 

Leituras no espaço da Biblioteca 

 

 

 

Proporcionar mais um recurso, 
na hora do almoço, 
incentivando os alunos à 
leitura.  

 

Ao longo do ano 

Encarregados de 
Educação 

Coordenadora de 
Escola 

Professor 
Bibliotecário 

 

Todos os 
alunos 

 

Reflexão dos 
intervenientes no 
processo. 

 

40 

 

Encerramento 
do  

Ano letivo 

Passeios de final de ano. 

Viagem dos Finalistas.   

Exposição 

 Festa de Final de Ano/arraial 

Promover a partilha e o 
sentido de comunidade 
escolar. 

 

Junho Coordenadora de 
Escola. 

Professores  

Professores AEC/ 

CAF. 

Ass. de Pais 

Comunidade 
educativa 

 

Recolha informal 
de opiniões junto 
da comunidade 
envolvida 

Reflexão dos 
professores 
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41 

 

Lançamento do 
ano letivo 

 

 

 

 

Reunião com os Encarregados  de  
Educação 

 

Atividades diversificadas para 
acolhimento aos alunos  

 

Lanche convívio 

 

Envolver e informar a 
comunidade educativa. 

 

Proporcionar um ambiente 
acolhedor e amigo a todos os 
alunos. 

 

13 a 15  de 

setembro 

 

 

 

 

 

 

 

Coordenadores 
de Escola 

  

Professores 

 

Assistentes 
Operacionais 

 

Professores AE 

 

 

Comunidade 
educativa 

 

 

 

 

Reflexão dos 
professores no 
final de 
período 

 

42 

 

Halloween 

 

 

Atividades alusivas ao tema 

 

 

 

Decorar a escola de acordo 
com uma tradição da cultura 
angla- saxónica. 

 

Confecionar o doce de 
abóbora 

Organizar e participar na 
venda de um produto 

Baile de bruxas 

 

31 de outubro 

 

 

 

 

Professores 

Encarregados de 
educação  

Assistentes 
operacionais 

Professores –
AEC 

 

 

Comunidade 
Educativa 

 

 

 

Reflexão dos 
professores no 
momento das 
avaliações de 
final de 
período 

 

Nível de 
adesão à 
atividade 
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43 S. Martinho  Realização de magusto 
Conhecer tradições 
relacionadas com o outono e 
com a cultura portuguesa 

9 de novembro 

Professores 

 

Cozinheira e 
assistentes 
Operacionais 

 

  

44 
Festa de final 
de 1º período 

Realização de atividades de 
carácter lúdico, festivas e 
desportivas, no âmbito das 
atividades extracurriculares 

Proporcionar a toda a 
comunidade educativa 
momentos de convívio e 
animação  

Expor  trabalhos realizados ao 
longo do período 

Permitir a participação dos 
pais em atividades escolares 

 

14 de dezembro 

Professores 

 

Encarregados de 
educação  

 

Assistentes 
operacionais 

 

 

Comunidade 
educativa 

Nível de 
organização, 
participação e 
adesão à 
atividade 

45 
Fim do 2º 
período 

2ª Edição das SantAntoníadas, No 
âmbito das  atividade de 
Expressão Física 

-Promover a prática de 
desporto 

-Desenvolver o espírito de 
cooperação e   

15 de março 

Professores de 
educação física 

 

 

 

Assistentes 
operacionais 

Comunidade 
educativa 

 

Nível de 
organização, 
participação e 
adesão à 
atividade 
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46 

Semana da 
alimentação 

 

 

Visita aos mercados de 31 de 
janeiro. 

Atividades relacionadas com a 
alimentação saudável 

 

 

 

-Complementar o estudo dos 
temas abordados nas diversas 
áreas curriculares 

-Informar os alunos sobre a 
importância da saúde 
alimentar 

-Aprender a fazer escolhas 
alimentares   

 

23 a 27 de 
outubro 

 

 

 

 

 

 

Professores 

 

Alunos 

 

Reflexão dos 
professores no 
final de 
período 

 

 

47 
Jazz na Ponta 
do Nariz 

Assistir a um concerto de Jazz 
para crianças 

-Dar a conhecer um estilo 
musical de grande qualidade 
cultural  

10 de dezembro Alunos da 
Faculdade de 
Letras de Lisboa 

Alunos e 
professores 

Reflexão 
individual  

48 

 

Feira do Livro 

 

 

Atividade de difusão do livro 

 

- Promover a aquisição de 
bens enquanto suportes 
geradores de criatividade e 
conhecimento 

- Promover a literatura infantil 

10 a 14 de 
dezembro 

Professor 
bibliotecário 

Professora Maria 
Frade 

Coordenadora 

Comunidade  

Escolar 

 

Nível de 
adesão dos 

professores e 
comunidade 
educativa 

49 

Assembleia de 
alunos na turma  

 

-Realização de reuniões de 
turma, no âmbito da formação 
para a cidadania  

 

-Promover a participação ativa 
na vida da turma. 

-Fomentar o espirito crítico e  
a responsabilização individual. 

-Desenvolver competências 
sociais e cívicas. 

Quinzenalmente  Professores  

 

 

 

Alunos Reflexão dos 
professores 
promotores da 
atividade 
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50 

 

Assembleia de 
alunos na 
escola 

Realização de uma reunião 
mensal, no âmbito da formação 
para a cidadania 

-Criação de uma estrutura que 
efetive a  participação dos 
alunos na vida escolar. 

-Envolver os alunos na 
resolução de problemas 
identificados por eles mesmos  

 

 

Mensalmente   

Coordenadora da 
escola 

Professora 
Susana 

Delegados e 
subdelegados de 
turma 

 

Alunos e 
professores 

 

Avaliação 
trimestral 

51 

 

Assembleia 
Municipal das 
Crianças de 
Lisboa 

  

 

Atividades no âmbito do 
Programa de formação para a 
Cidadania: “A minha escola, o 
meu bairro, a nossa cidade!” 

 

-Promover a formação para a 
Cidadania nas crianças do 4º 
ano nas escolas do 1º ciclo do 
EB de Lisboa. 

 

Ao longo do ano 

CML – Assembleia 
Municipal 

 

Professores do 4º 
ano (B e D) 

 

Alunos do 4º 
ano 

 

Proporcionada 
pelo 
programa. 

52 

 

Júnior 
Achivement  

 

Atividades no âmbito do 
Programa “A Família” 

 

Atividades no âmbito do 
Programa “A Comunidade” 

 

-Identificar o conceito de 
família e o seu 
funcionamento. 

-Identificar o conceito de 
comunidade e o seu 
funcionamento. 

 

2º período 

 

Professores do 1º 
e 2º ano 

 

Técnicos dos 
programas JA 

 

Alunos do1 º 
ano 

 

Alunos do 2º 
ano 

 

Reflexão dos 
professores 
intervenientes 
na atividade 

53 

Carnaval  Desfile de carnaval  -Participar num  cortejo de 
carnaval e desfilar pelas ruas 
da localidade 

-Desenvolver a criatividade e 
imaginação  

 Alunos  

Professores  

Encarregados de 
educação 

Comunidade 
educativa 
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54 

Dia Radical Atividades de caracter 
desportivo, no âmbito das 
comemorações do dia da criança 

 -Proporcionar um convívio 
diferente entre os alunos 

-Dar a conhecer atividades 
desportivas,  divertidas e 
radicais 

 

3 de Junho Professores de 
educação física 

Professores  

alunos 

 

55 

Recolha de 
rolhas 

Organização de uma recolha de 
rolhas, no âmbito do programa 
“Rolhas que dão Folhas” da 
Quercus 

-Promover a importância da 
reciclagem 

-Promover a cortiça enquanto 
elemento natural e de grande 
relevância cultural e 
económica 

A partir do 
segundo período 

Professora Joana  

Machado 

Comunidade 
educativa 

Nível de 
colaboração 
da 
comunidade 

56 

 

Natação 
Curricular  

 

Natação curricular- adesão a 
projetos que visam o 
desenvolvimento de objetivos 
curriculares 

 

 

-Promover a prática deste 
desporto 

- Cumprir orientações 
curriculares 

 

1º e 2º período 

Coordenadora  

Câmara 
Municipal de 
Lisboa  

 

Alunos  

Recolha de 
opinião dos 
alunos 

57 

 

Plano de 
Emergência 

 

Treino de evacuação das sala e 
diferentes espaços escolares 

 

-Conhecer regras simples de 
segurança. 

-Desenvolver uma cultura de 
prevenção. 

-Treinar regras de segurança  

Ao longo do ano  

 

 

 

Coordenadoras 
de Escola. 

Professores. 

Ass.Operacionais 
e funcionários 

 

Comunidade 
educativa 

 

 

Reflexão dos 
professores 
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58 

Semana das 
ciências exatas  

 

Realização de atividades de 
consolidação de aprendizagens, 
na área da Matemática e Ciências 
Experimentais 

-Desenvolver competências 
investigativas 

-Contatar com especialistas  

-Expor e divulgar trabalhos de 
investigação 

3 a 7 de  junho 

 

Professores 

Alunos  

Associação de 
pais 

Comunidade 
educativa 

Nível de 
participação e 
adesão à 
atividade 

59 
Viagem de 
finalistas 

Atividades lúdicas e desportivas – 
Campo de férias do Paialvo 

- Promover a autonomia 

- Proporcionar momentos de 
convívio e sociabilidade 

- Festejar a conclusão 
do1ºciclode estudos 

5 e 6 de junho 
Professoras do 4º 
A e 4º B 

Alunos do 
4ºano 

Reflexão sobre 
o nível de 
participação e 
interesse  

60 

 

Encerramento 
do  

Ano letivo 

 

Festa de Final de Ano. 

Exposições.  

Arraial. 

 

-Promover a partilha e o 
sentido de comunidade 
escolar. 

 

Junho Coordenadoras 
de Escola. 

Professores  

Professores AEC/ 

CAF. 

Associação de 
Pais. 

 

Comunidade 
educativa 

 

Recolha 
informal de 
opiniões junto 
da 
comunidade 
envolvida 

Reflexão dos 
professores 
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61 

 

 

Lançamento 
do ano letivo 

 

 

 

 

Reunião geral com pais do 1º 
ano. 

 

Reuniões dos professores de 
turma com Encarregados de 
Educação 

 

 Reuniões com professores das 
AEC. 

 

Atividades diversificadas para 
acolhimento dos alunos. 

 

 

Envolver e informar a 
comunidade educativa. 

 

 

 

 

Proporcionar um ambiente 
acolhedor e amigo a todos os 
alunos. 

 

  

11 de setembro 

 

 

13 de setembro 

 

 

 

13 e  14  de 

setembro 

 

Coordenadora de 
Escola 

  

Professores 

 

Assistentes 
Operacionais 

 

 

Professores AEC 

 

 

 

Comunidade 
educativa 

 

 

 

 

 

Alunos  

 

 

 

Reflexão dos 
professores no 
momento das 
avaliações de 
final de período 

 

 

 

62 

 

 

Festa do 
“Caloiro” 

 

 

 

Festa aos alunos do 1º ano pelos 
“padrinhos” do 4º ano, seguida 
de lanche oferecido pelos alunos 
do 4º ano. 

 

 

 

Proporcionar aos novos alunos 
um ambiente acolhedor e 
facilitador da sua integração 
na escola. 

 

 

 

 

12 de outubro 

 

  

  

Coordenadora de 
escola 

 

Os professores do 
1ºe 4º anos.  

Professores AEC 

Assistentes 
operacionais 

 

 

Comunidade 
Educativa 

Alunos 1º ano 

Opinião informal 
da comunidade 
envolvida. 

 

Reflexão dos 
professores no 
momento das 
avaliações de 
final de período. 
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63 

 

 

Visitas de 
estudo 

Obs: Apenas 
constam 
algumas 
visitas de 
estudo, pois 
ainda vão ser 
definidas em 
Conselho de 
ano. 

 

 

 

 

 

 

 Proteção Civil – Casa do Tinoni 

 

  

Planetário Calouste Gulbenkian 

 

Mosteiro dos Jerónimos/Torre de 

Belém 

 

Oceanário 

 

Assembleia da República 

 

Biblioteca Galveias 

 

Outros locais no âmbito do 
Passaporte Escolar/a definir 

 

Complementar o estudo dos 
temas abordados nas diversas 

áreas curriculares. 

 

 

 

 

 

 

 

 

1º período 

 

 

2º período 

 

3º período 

 

3º período 

 

2º período 

 

Ao longo do ano 

 

 

Ao longo do ano 

 

Coordenadora de 
Escola 

 

Professores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alunos 2º ano 

 

 

Alunos 3º ano 

 

Alunos 4º ano 

 

Alunos 2º ano 

 

Alunos 4º ano 

 

Alunos  

 

 

 

Reflexão dos 
professores no 
momento das 
avaliações de 
final de período 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

64 

 

Escola Segura 

 

Exposição de materiais e 
equipamentos usados pelos 
agentes policiais 

 

Acão de sensibilização sobre 
comportamentos seguros. 

 

Conhecer o serviço prestado 
pela ESCOLA SEGURA. 

 

Sensibilizar os alunos para a 
importância de respeitar os 
serviços e o trabalho policial. 

 

Final do 2º 
período 

 

Escola Segura  

Coordenadora de 
Escola 

Alunos  

 

Professores 

 

Assistentes 

Operacionais 

 

Reflexão dos 
professores no 
momento das 
avaliações de 
final de período 
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65 
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a
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Recolha de informação sobre os 

temas/datas. 

 

Realização de trabalhos alusivos 

aos temas 

 

Festa de Convívio/Magusto 

 

Jogos Tradicionais/Gincana 

 

Ida ao Teatro  

 

Festas 

 

Lanche de Convívio (salas)  

   

Campanhas de solidariedade 

 

Atividades de Expressão Plástica 
para elaboração dos cartões e 

prendas para os pais 

 

 

Divulgar tradições de carácter 

cultural, religioso e histórico.   

 

 

 

Promover momentos de 
convívio e entretenimento. 

 

 

Complementar o estudo dos 
temas abordados na área de 

Estudo do Meio 

 

  

 

 

 

 

Valorizar laços familiares e de 

amizade. 

 

Promover o espírito criativo 

 

 

 

 

 

 Martinho  

(12 de Nov.) 

 

13 de Dezembro 

 

10 a 14 de 

dezembro 

 

 

Natal e Páscoa 

 

Dia do Pai/Dia da 
Mãe 

(Março/Maio) 

 

Datas históricas/ 
temáticas ao 

longo do ano 

 

Coordenadora de 

escola 

 

 

 

Professores  

 

 

 Professores das 

AEC 

 

 

A O. 

  

Professores 

Enc. de Educ/  

 

 

Ass. de Pais 

 

 

 

Alunos 

 

 

 

 

 

 

Comunidade 

Educativa 

 

 

 

 

 

 

Avaliação dos 
trabalhos 

produzidos  

 

 

Opinião informal 
da comunidade 

envolvida. 

 

Reflexão dos 
professores no 
momento das 
avaliações de 

final de período. 
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66 

 

Educação 
Artística 

 

 

 

 

Teatro na escola  

 

“MONSTRINHA” - Cinema de 
animação  

 

 Participação em oficinas de 
dança/expressão corporal 

 

Participação em oficinas na 
Culturgest/Gulbenkian 

  

Realização de atividades 
expressivas, dinamizadas por 
elementos da comunidade 

 

 

Incentivar o gosto pelas artes. 

 

Estimular a criatividade e o 
sentido estético. 

 

 

  

 

 

 

2º período 

 

17 a 25 de março 

 

 

 

Ao longo do ano 

 

 

  

 

Coordenadora de 
Escola 

 

Professores 

 

 

 

 

 

 

Pais/Enc. Educ. 

 

 

 

Alunos 

 

Reflexão dos 
professores no 
momento das 
avaliações de 
final de período. 

 

 

 

 

67 

 

Atividades 
desportivas 

 

 

 

 

Torneios 

 

Atividades gímnicas e em 
circuito no espaço exterior da 
escola. 

Estimular a prática 
desportiva. 

 

Contribuir para a criação de 
um espírito desportivo e 
competição saudável. 

 

Desenvolver a cooperação e 
interação entre os alunos. 

 

 

 

 

2º e/ou 3º 
período 

 

Professores Ed. 
Física – AEC 

 

Professores 

 

 

Alunos 

 

 

Comunidade 
educativa 

 

Reflexão dos 
professores no 
momento das 
avaliações de 
final de período. 
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68 

 

Crescer 
Saudável 

 

Dia Mundial da Alimentação 

 

Ações no âmbito do projeto 
“Crescer Saudável” 

 

Ações no âmbito do projeto 
“Heróis da Fruta” 

 

Promover uma alimentação 
saudável 

 

16 de outubro 

 

Ao longo do ano 

 

Coordenadora  

Professores 

Empresa 
“Mimosa” 

APCOI 

Pais/Enc. Educ. 

 

Alunos 

 

 

 

Alunos 2º C e 
2º D 

 

Reflexão dos 
professores no 
momento das 
avaliações de 
final de período. 

 

 

69 

 

Concurso de 
Leitura 

 

Realização de um concurso 
interescolas. 

 

Desenvolver a capacidade da 
leitura. 

 

2º período 

 

Professores 4º 
ano 

 

Alunos do 4º 
ano 

 

Reflexão dos 
professores 
promotores da 
atividade 

 

 

 

70 

 

 

Semana das 

 

Ciências 

 

 

  

 

 

Realização de experiências 
variadas 

 

Exposição de trabalhos 

 

Atividades interturmas 

 

Sessões dinamizadas por 
encarregados de educação 

 

Desenvolver o espírito 
científico 

 

 

Fomentar o método 
experimental 

 

19 a 30 de 
novembro 

 

 

 

Professores 

 

Alunos  

 

Reflexão dos 
professores 
intervenientes na 
atividade 
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71 

 

Projeto “Educar 
para a 
Cidadania” 

 

Sessões de sensibilização aos 
valores humanos. 

 

Campanha de solidariedade 

Sensibilizar para os valores de 
Cidadania 

 

Desenvolver Competências 
sociais 

 

Participar na vida cívica de 
forma responsável e solidária. 

 

3º período 

 

Banco Alimentar 
contra a Fome 

 

Professores 4º 
ano 

 

Alunos 4º ano 

 

 

Comunidade 
educativa 

 

Reflexão dos 
professores 
promotores da 
atividade 

 

72 

ACP – KIDS 

Programa 
Nacional de 
Educação 
Rodoviária 

 

Trabalho com os materiais 
enviados sobre o tema. 

 

Promover a educação 
rodoviária 

 

Ao longo do ano 

 

ACP 

Professores do 1º 
e 2º ano 

 

Alunos do 1º e 
2º ano 

 

 

 

 

 

73 

 

“Abril, Livros 
Mil” 

 

 

 

  

 

 

Encontro com 
escritores/ilustradores. 

Leituras partilhadas 

Atividades de expressão 
dramática e plástica. 

Feira do livro 

Exposição de trabalhos. 

Declamação de poesias.  

Fomentar o gosta pela leitura. 

 

Promover o intercâmbio entre 
turmas. 

 

Incentivar modos de leitura 
variados. 

 

Promover e facilitar a 
aquisição de livros 

Desenvolver o sentido estético 

e crítico. 

 

Ao longo do ano 

 

 

 

 

 

 

Março/Abril 

 

 

Professores das 
turmas 

 

Professor 

bibliotecário 

 

 

Coordenadora de 
Escola 

 

 

Alunos 

 

 

 

 

 

 

Avaliação dos 

trabalhos  

 

Recolha informal 
de opiniões junto 
da comunidade 

envolvida 

 

Reflexão dos 
professores no 
momento das 
avaliações de 

final de período. 
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74 

 

Lisboa limpa 
tem outra pinta 

 

 

 

 

Ateliê “Reciclagem de Papel” 

Ateliê “Reutilizar para poupar” 

Jogo “O loto da Reciclagem” 

Jogo “Ambiente na linha” 

 

Fomentar atitudes de 
proteção do ambiente através 
de reciclagens. 

 

2º período 

 

Técnicos da CML 

 

Professores 

 

Alunos 

 

Reflexão dos 
professores no 
momento das 
avaliações de 
final de período 

 

 

75 

 

Pilhão vai à 
escola 

 

 

 

Recolha de pilhas junto da 
comunidade escolar 

 

Fomentar atitudes de 
proteção do ambiente através 
de reciclagens. 

 

Ao longo do ano 

 

ECOPILHAS 

Coordenadora de 
Escola 

 

Comunidade 
educativa 

 

Reflexão dos 
professores no 
momento das 
avaliações de 
final de período 

 

 

 

 

76 

 

 

 

 

 

Dia da Criança 

 

 

 

 

 

Jogos  

 

Convívio inter-turmas. 

 

  

 

 

 

 

 Desenvolver atitudes de 
cidadania. 

 

Facilitar as relações sociais 
entre as crianças. 

  

 

31 de maio 

 

 

 

 

 

Coordenadora de 
Escola 

Professores 

  

Professores AEC 

Enc. Educação 

APEEL 

Junta de 
Freguesia 

 

Alunos 

 

 

 

 

 

  

 

 

Reflexão dos 
professores no 
momento das 
avaliações de 
final de período. 
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77 

 

 

Um dia com o 
Jardim de 
Infância 

 

 

 

 

Atividades lúdicas e desportivas.   

 

 

 

Promover a articulação entre 
o pré-escolar e o 1º ciclo. 

 

 

3º período 

 

 

Educadores de 
Infância 

Professores do 1º 
ano   

 

 

Crianças do 
Pré-Escolar  

 

 

 

Reflexão dos 
professores 
intervenientes na 
atividade. 

 

 

 

 

78 

 

Escola Ciência 
Viva 

 

Atividades Experimentais no 
Pavilhão do Conhecimento 

 

Promover o ensino 
experimental das Ciências 

 

 

 

14 a 18 de janeiro 

 

Pavilhão do 
Conhecimento 

 

Professora da 
Turma 

 

Alunos 3º A 

 

Avaliação própria 
do projeto 

 

 

 

79 

 

Uma Horta na 
Escola 

Preparação do terreno da horta. 

Sementeiras variadas. 

Observação do crescimento das 
plantas. 

Colheita dos produtos 

Trabalhos sobre as atividades 

 

Proporcionar o contacto dos 
alunos com a terra e os 
produtos hortícolas em 
articulação com o programa 
de Estudo do Meio. 

 

 

Ao longo do ano  

 

CML 

Professores 

Pais/Enc. 
Educação 

 

Alunos 

Reflexão dos 
professores no 
momento das 
avaliações de 
final de período. 

 

Recolha informal 
de opiniões junto 
da comunidade 
envolvida 
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80 

 

Plano de 
Emergência 

 

Treino de evacuação das salas. 

 

Treino de evacuação das salas em 
situação de AEC. 

 

Treino de evacuação de 
refeitório.  

 

Conhecer regras simples de 
segurança. 

 

Desenvolver uma cultura de 
prevenção. 

 

 

Ao longo do ano  

 

 

 

 

 

Coordenadora de 
Escola. 

 

Professores. 

 

Professores AEC. 

 

Comunidade 
educativa 

 

 

Reflexão dos 
professores no 
momento das 
avaliações de 
final de período. 

 

 

 

 

81 

 

Encerramento 
do  

Ano letivo 

 

 

Passeios de final de ano. 

Viagem dos Finalistas.   

Exposição 

Festas de Final de Ano 

Arraial 

 

 

Promover a partilha e o 
sentido de comunidade 
escolar. 

 

 

 

Junho 

 

Coordenadora de 
Escola. 

Professores  

Professores AEC/ 
CAF. 

Associação de 
Pais 

 

Comunidade 
educativa 

 

Recolha informal 
de opiniões junto 
da comunidade 
envolvida 

 

Reflexão dos 
professores no 
momento das 
avaliações de 
final de período. 
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DEPARTAMENTO DE LÍNGUAS 

 

Subdepartamento: PORTUGUÊS  2.º ciclo 
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82 

Receção e 
diálogo com a 
escritora Alice 
Vieira,na Escola 

Diálogo com a 
escritora Alice Vieira 

Entusiasmar os alunos 
pela leitura 

Abril 
Professores de 
Português do 2º 
Ciclo 

Alunos do 2º 
Ciclo 

 

Inquérito aos 
alunos 

83 
O sonho 

Exposição 

Produção e ilustração 
de textos 

Exposição dos 
trabalhos dos alunos 
no átrio da Escola 

Desenvolver gosto pela 
escrita 

Promover a divulgação 
de trabalhos 
realizados pelos alunos 

Abril 

Professores de 
Português do 2º 
Ciclo 

 

Comunidade 
escolar 

Feedback da 
comunidade 
educativa 
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Subdepartamento: PORTUGUÊS  3.º ciclo  

 

 

Nº Atividade Descrição Objetivos Calendarização Responsáveis Público-alvo Avaliação 

84 Ida ao teatro 

Assistir à representação da 

peça de teatro “Auto da 

Barca do Inferno  

Desenvolver o gosto pelo 
estudo de autores 
portugueses. 

Complementar os conteúdos 
dados em sala de aula. 

 

2º período 

(16 janeiro) 

Professores de 
Português – 3º 
ciclo 

Turmas do 9º 
ano 

Reflexão crítica 

sobre o trabalho 

desenvolvido  

85 
Ida ao teatro  

 

“Assistir à representação da 

peça de teatro  “Falar verdade 
a  

Mentir” 

Desenvolver o gosto pelo 
estudo de autores 
portugueses. 

Complementar os conteúdos 
dados em sala de aula. 

 

2º período  

(6 março) 

Professores de 
Português – 3º 
ciclo 

Turmas do 8º 
ano 

Nível de adesão à 

atividade 
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Subdepartamento:  INGLÊS  2.º ciclo 

 

 
Nº 

 
Atividade 

 
Descrição Objetivos Calendarização Responsáveis Público-alvo Avaliação 

 
 
 
 
 
86 

 
 
 
 
 
 
Correspondência 

 
 
 
 
Troca de correspondência 
(em inglês) entre alunos (de 
Inglês) do 4º ano e alunos do 
5º ano.  

 
Desenvolver a capacidade de 
comunicar de forma 
autêntica.  
 
Desenvolver a capacidade de 
socialização e interação. 
  
Experimentar atitudes de 
responsabilidade, cooperação 
e solidariedade.  
 
Conhecer os outros.  

 
 
 
 
 
1º Período (1X)  
2º Período (1X)  
3º Período (1X)  

 
 
 
 
 
Professores de Inglês 
que lecionam as 
turmas do 4º ano e 
do 5º ano  

 
 
 
 
 
Alunos do 4º 
ano e do 5º 
ano.  

 
 
 
 
 
Relatório final.  

 
 
 
 
87 

 
 
 
 
Exposição de 
Trabalhos  

 
 
Exposição de trabalhos da 
disciplina de Inglês (2º ciclo) 
elaborados pelos alunos ao 
longo do ano letivo, de 
acordo com as unidades 
didáticas lecionadas.  

 
Incentivar o uso da língua 
inglesa através de trabalho de 
projeto.  
 
Desenvolver o sentido de 
autonomia e responsabilidade.  
 
Conhecer e respeitar as 
diferentes culturas.  
 
Articular o trabalho em língua 
estrangeira dentro do 
agrupamento.  

 
 
 
 
 
2.º Período: 
penúltima 
semana de aulas 

 
 
 
 
 
Professores de 
Inglês.  

 
 
 
 
 
Alunos da 
comunidade 
educativa.  

 
 
 
 
 
Inquérito aos 
alunos.  
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Subdepartamento:  INGLÊS  3.º ciclo 
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88 
 

Cartões de Natal 
 Troca entre alunos Enviar mensagens natalícias Dezembro 

Todos 

Prof. Inglês 

 

7º, 8º, 9º anos 

 

Observação 
direta 

89 

 

Exposição de 
trabalhos de 
Inglês  

 

 

Exposição de trabalhos de 
grupo dos alunos das várias 
turmas no átrio da escola 

Divulgar os trabalhos dos 
alunos junto da comunidade 
educativa. 

Motivar os alunos para a 
componente 

sociocultural dos programas. 

 

11 a 15 de Março 

(átrio da Escola) 

 

 

Todos 

Prof. Inglês 

 

  

7º, 8º, 9º anos 

 

 

 

Observação 
direta  

 

90 Mostra de cinema 

 

Mostra de cinema: 
visionamento de filmes 
relacionados com os temas 
tratados na sala de aula 

 

Utilizar a língua estrangeira 
em situações do quotidiano 
resolvendo as necessidades 
básicas da comunicação e 
apropriação da informação. 

 

Maio 

 

Todos 

Prof. Inglês 

8º anos  

 

Análise 

 crítica 
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Nº Atividade Descrição Objetivos Calendarização Responsáveis Público-alvo Avaliação 

91 

Cartões de 
Natal. 

  

Elaboração de cartões de Natal 
em francês. 

 

Desenvolvimento do 
vocabulário relativo à 
temática natalícia 

Aprender a língua francesa 
através da inteligência 
emocional. 

Última semana do 
1º período 

Professores do 
subdepartamento 
de Francês. 

Alunos do 3º 
ciclo 

 Observação 
direta. 

 

92 
Visionamento de 
um filme 
francês. 

Visionamento de um filme 
francês de acordo com os 
conhecimentos dos alunos. 

 

Aprender através de um 
contato mais direto com a 
língua francesa. 

 

 2º período. 
Professores do 
subdepartamento 
de Francês. 

Alunos do 3º 
ciclo 

Observação 
direta. 

 

93 

Exposição de 
trabalhos da 
disciplina de 
Francês. 

Trabalhos de grupo relativos ao 
tema: “a França e os franceses” 

 

Fomentar o trabalho de 
grupo. 

Desenvolver a imaginação e a 
criatividade. 

Aprofundar vocabulário e 
gramática lecionados.  

11 a 15 de março 
de 2013. 

Professores do 
subdepartamento 
de Francês. 

Alunos do 3º 
ciclo 

Observação 
direta. 
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DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS SOCIAIS E HUMANAS 

 

Subdepartamento: HISTÓRIA E GEOGRAFIA DE PORTUGAL – 2.º ciclo 

 

Nº Atividade Descrição Objetivos Calendarização Responsáveis Público-alvo Avaliação 

94 

Visita de Estudo 

Museu da Cidade 

 

Ars in Tessella – 
Arte em Tessela 

Visita orientada às salas da 
Lisboa Romana, cidade de 

Olisipo; 

Oficina de construção de 
pequenos mosaicos. 

 

Aprender de forma lúdica e 
pedagógica factos do 
quotidiano dos romanos em 
Lisboa; 

Conhecer o património;  

Desenvolver o sentido de 
responsabilidade. 

18 e 25 de 
Janeiro 

Conceição Paixão Alunos do 5ºB 
e 5ºF 

Observação direta 

Fichas de 
trabalho/ 
relatório 

95 

Visita de Estudo 

Museu Bordalo 
Pinheiro 

 

Um Lápis para 
Bordalo 

 

Visita orientada às salas de 
cerâmica; 

Oficina de cerâmica. 

 

Conhecer a obra cerâmica de 
Rafael Bordalo Pinheiro e as suas 
principais técnicas; 

Desenvolver a criatividade 
através da pintura de uma peça 

com giz cerâmico;  

Conhecer o património;  

Desenvolver o sentido de 
responsabilidade. 

Fevereiro e Março Angelina Macedo 

Luísa Matos 

Fernando Lopes 

Alunos do 6ºA, 
B, C, D, E, F, 
G, H, I, J 

Observação direta 

Fichas de 
trabalho/ 
relatório 

96 

Visita de Estudo 

Museu da Cidade 

D´Aquém e 
D´Além Mar 

 

Caraterização da Cidade de 
Lisboa na época quinhentista, 
com apoio a recursos 
pedagógicos; 

Oficina de expressão plástica 

 Interpretar o espólio exposto 
como fonte histórica para o 
estudo da cidade na época 
quinhentista; 

Conhecer o património;  

Desenvolver o sentido de 
responsabilidade. 

Abril e Maio Angelina Macedo 

Luísa Matos 

Alunos do 5ºC, 
D, E, G, I, J. 

Observação direta 

Fichas de 
trabalho/ 
relatório 
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Visita de Estudo 

Museu da Cidade 

Um azulejo  

na  t-shirt 

 

Visita orientada ao património 
azulejar do Museu da Cidade. 

Oficina de estampagem em 
tecido. 

Consolidar conteúdos 
programáticos; 

Alargar os conhecimentos 
adquiridos; 

Conhecer o património;  

Desenvolver o sentido de 
responsabilidade. 

3º Período Patrícia Paraíso 5º H Observação direta 

Ficha escrita 

 

98 

 

Passeio cultural 

 

Deslocação à zona de Belém, 
com paragem na Torre, Padrão 
dos Descobrimentos e Mosteiro 
dos Jerónimos 

Consolidar conteúdos 
programáticos; 

Alargar os conhecimentos 
adquiridos; 

Conhecer o património;  

Desenvolver o sentido de 
responsabilidade. 

3º Período Ana Cristina 
Correia 

Luís Romeu 

5º A Observação direta 

Ficha escrita 

 

99 

 

Exposição 

A História de 
Portugal vista à 
lupa 

 

Desenvolver trabalhos de 
pesquisa; 

Aprofundar os conhecimentos de 
História de Portugal; 

Organização de uma exposição 
na Escola. 

Motivar para o conhecimento 
da História; 

Consolidar conteúdos 
programáticos; 

Alargar os conhecimentos 
adquiridos; 

Conhecer o património 
histórico-cultural;  

 

3º Período 

(6 a 10 de Maio) 

Professores de 
HGP 

Turmas de 5º 
e 6º ano 

Comunidade 
escolar 

Reflexão crítica 
realizada com as 
turmas e em 
reuniões de 
subdepartamento 
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Subdepartamento:  HISTÓRIA  

 

Nº Atividade Descrição Principais  objetivos Calendarização Responsáveis Público-alvo Avaliação 

100 

Visita de estudo “Lisboa Story Centre” Aprofundar conhecimentos 
sobre Lisboa e a sua História; 

Promover a aquisição de um 
conhecimento mais alargado 
do património; 

Desenvolver a capacidade de 
análise. 

 

 

Novembro de 
2012 

Lurdes Ribeiro 9º A e 9º F Relatório da visita 
de estudo 
elaborado 
individualmente 

101 

Visita de estudo Museu de Arqueologia - Egipto Aprofundar conhecimentos 
sobre a civilização egípcia 

 

 

2º período, em 
data a definir 

Ana Rebocho 7ºD; 7ºF Guião 

102 

Visita de estudo Centro de arte moderna  Aprofundar os conhecimentos 
sobre o modernismo português 
e sobre os seus máximos 
expoentes 

 

 

2º Período em 
data a definir 

Lurdes Ribeiro 9º C Guião 
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103 

Visita de estudo Lisbon Walker -  Cidade dos 
espiões  

O passeio/ visita de estudo 
incide sobre dois períodos 
específicos da História, onde a 
espionagem foi determinante 
para o curso dos acontecimentos 
– os Descobrimentos e a Segunda 
Guerra Mundial. 

Aprofundar os conteúdos 
programáticos da disciplina, 
desenvolvendo o espírito 
crítico e aprofundando o 
conhecimento de temas 
relevantes da nossa História. 

2º período Lurdes Ribeiro 9º B Relatório/questio
nário 

104 

Visita de estudo Lisboa Story Centre Aprofundar conhecimentos 
sobre Lisboa e a sua História; 

Promover a aquisição de um 
conhecimento mais alargado 
do património; 

Desenvolver a capacidade de 
análise 

2º período Filomena Miranda 8ºA; 8ºC Relatório 

105 

Visita de estudo Caravela Quinhentista Aprofundar os conhecimentos 
sobre os descobrimentos 
Portugueses; 

Desenvolver a capacidade de 
observação 

2º período Ana Rebocho 

Filomena Miranda 

8º B; 8º E Guião 
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Subdepartamento: GEOGRAFIA 

 

Nº Atividade Descrição Objetivos Calendarização Responsáveis Público-alvo Avaliação 

106 
Visita de estudo 
ao litoral NW de 
Lisboa 

Trabalho de campo Observar diretamente 
paisagens naturais 

Identificar formas de relevo 
do litoral 

Final do 2º 
período ou início 
do 3º 

Orientador 
Cooperante de 
Geografia 

Mestrandos do 2º 
semestre 

Alunos do 7º D 
e do 7º E 

Respostas ao 
Guião de Percurso 

107 
Exposição no 
átrio da Escola 

Apresentação de trabalhos de 
Geografia realizados pelos 
alunos dos 3 anos de 
escolaridade 

Divulgar trabalhos realizados 
pelos alunos na disciplina 

3º período  

6 a 17 de Maio 

Professores de 
Geografia 

Comunidade 
escolar 

Reflexão crítica 

108 
“Planear uma 
Viagem” 

Atividade a desenvolver no 
âmbito da transversalidade com 
História do 3º  ciclo 

Localizar lugares 

Descrever aspetos de ordem 
natural e da ocupação humana 

2º e 3º períodos Professores de 
Geografia e 
História 

Alunos do 7º D Reflexão sobre os 
resultados obtidos 
pelos alunos 

109 
“Lisboa, ontem e 
Hoje” 

Atividade a desenvolver no 
âmbito da transversalidade com 
História do 3º  ciclo 

Conhecer a evolução urbana 
de Lisboa 

Identificar as funções urbanas 
e sua evolução 

2º e 3º períodos Professores de 
Geografia e 
História 

Alunos do 8º C Reflexão sobre os 
resultados obtidos 
pelos alunos 

110 
“Mundo de 
Contrastes” 

Atividade a desenvolver no 
âmbito da transversalidade com 
História do 3º  ciclo 

Identificar os principais 
contrastes de 
desenvolvimento 

2º e 3º períodos Professores de 
Geografia e 
História 

Alunos do 9º C Reflexão sobre os 
resultados obtidos 
pelos alunos 
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Subdepartamento: EDUCAÇÃO MORAL E RELIGIOSA CATÓLICA 
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111 

Espaço Celebrar: 
Natal,  Páscoa e   

Pentecostes 

 

Serão tidos em 
conta: 

O dia do Pai 

O dia da Mãe 

Dia Mundial da 
Criança 

O dia da Família 

 

 

 

 

 

 

 

Realização de vários  
trabalhos: Posters Cartões de 
Natal e Árvore de Natal; Livro 
de Natal – as receitas lá de 
casa; Construção do Presépio 
dentro da sala; objetos para 
oferta_; 

-Concurso da Páscoa - O Elo + 
Forte; Exposição O Cordeiro 
da Páscoa; 

 visionamento de filmes/ 
outros. 

Procura-se assinalar e fazer  
melhor entender a matriz 
histórica em que nos 
inserimos, através do 
contacto com o património 
cultural, no quadro de uma 
tradição universalista 
europeia e da crescente 
interdependência e 
necessária solidariedade 
entre todos os povos do 
mundo. 

Interpretar produções 
culturais que utilizam ou 
aludem a perspetivas 
religiosas ou a valores éticos.  

Relacionar o fundamento 
religioso da moral cristã com 
os princípios, valores e 
orientações para o agir 
humano, propostos pela 
Igreja.  

Mobilizar princípios e valores 
éticos para a orientação do 
comportamento em situações 
vitais do quotidiano.  

Promover a colaboração 
intergrupal, interturmas e 
interdisciplinar no reforço da 
formação integral e da 
vivência da escola; 

 

 

Ao longo do ano 
de acordo com o 

Calendário  

Professora de 
E.M.R.C. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alunos de 
E.M.R.C e 
outros da 

Turma base. 

 

 

Análise dos 
trabalhos 
efetuados 
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112 

 

 

 

Ceia de Natal/ 

Celebração dos 
Reis 

 

Durante o espaço de aula 
proporcionar a concretização 
da Ceia de Natal/Lanche dos 
Reis na turma. 

Trabalhar as tradições 
natalícias. 

Interpretar produções 
culturais que utilizam ou 
aludem a perspetivas 
religiosas ou a valores éticos.  

Relacionar o fundamento 
religioso da moral cristã com 
os princípios, valores e 
orientações para o agir 
humano, propostos pela 
Igreja.  

Identificar o núcleo central 
constitutivo da identidade do 
Cristianismo, particularmente 
do Catolicismo. 

Apreciar produções estéticas 
de temática cristã, de âmbito 
universal e local.  

 

 

Dezembro/Janeir
o de acordo com o 
horário da turma 

 

 

Professora de 
E.M.R.C. 

 

Alunos de 
E.M.R.C e o DT 

a convite 

 

Inquérito aplicado 
aos alunos 

113 

 

 

 

“Caixinhas/ 

Caderno de 
Memórias” 

 

Cada aluno elaborará uma 
caixa/caderno ( de acordo 
com a sua imaginação) onde 
poderá guardar o que é  
importante para si   

Construção de pequenas 
Caixas e Cadernos. Os alunos 
são convidados a guardar as 
suas experiência nestes 
espaços. 

Realização de uma  
exposição, no final do ano, 
com os materiais construídos. 

Reconhecer, à luz da 
mensagem cristã, a dignidade 
da pessoa humana. 

Mobilizar princípios e valores 
éticos para a orientação do 
comportamento em situações 
vitais do quotidiano. 

Despertar nos alunos a ideia 
de que cada um é o fazedor 
da sua própria história, 
construtor de uma memória 
individual e coletiva  

 

 

2ºe 3º Período 

Professora de 
E.M.R.C. 

2º e 3º Ciclos Questionário 
distribuído aos 

alunos. 
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Projeto 

 “Amigos do Gil” 

 
Durante o mês de Dezembro 
poder disponibilizar um 
espaço de venda de produtos 
da Fundação Gil à 
Comunidade Escolar. Os 
alunos de E.M.R.C. recebem e 
orientam as equipas da Casa 
do Gil dentro da Cde 
Educativa. 
Proporcionar momentos de 
testemunho da prática de 
“bem fazer” para construir o 
projeto de vida de quem é 
mais frágil 
Aprender a trabalhar em Rede 
diminuindo assimetrias, 
rentabilizando espaços e 
esforços.  
 

 

Transversalidade com FC e o 
PES 

Reconhecer, à luz da 
mensagem cristã, a dignidade 
da pessoa humana.  

Organizar uma visão coerente 
do mundo.  

Relacionar o fundamento 
religioso da moral cristã com 
os princípios, valores e 
orientações para o agir 
humano, propostos pela 
Igreja.  

Relacionar-se com os outros 
com base nos princípios de 
cooperação e solidariedade, 
assumindo a alteridade e 
diversidade como fator de 
enriquecimento mútuo . 

Promover hábitos de 
entreajuda e parceria  com a 
Fundação do Gil: o 
voluntariado juvenil. 

 

 

 

 

 

 

Durante o ano 

Professora de 
E.M.R.C. 

Parceria com a 
Fundação Gil  - 
Equipa Casa do 
Gil 

2º e 3º Ciclos Questionário 
distribuído aos 

alunos e à Equipa 
da Casa do Gil 
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“Lenço dos afetos” 

 
1º Pesquisar informação                 
/ citações/poemas sobre o 
amor na Bíblia e outros 
autores da literatura 
portuguesa; 
2º Construir dedicatórias 
amorosas a incluir no  “Lenço 
dos afetos”;  
3ºExpôr o Lenço dos afetos  
na Escola.  

Transversalidade com o LP, 
Inglês, Francês e o PES 

Reconhecer, à luz da 
mensagem cristã, a dignidade 
da pessoa humana.  

Equacionar respostas à 
questão do sentido da 
realidade, a partir da visão 
cristã do mundo.  

Mobilizar princípios e valores 
éticos para a orientação do 
comportamento em situações 
do quotidiano. 

Reconhecer as implicações da 
mensagem bíblica nas práticas 
de vida quotidiana.  

Estimular a criatividade; 

Fomentar o gosto pela 
participação em eventos 
culturais 

Fevereiro 

(1ª e 2ª semana) 

Professora de 
E.M.R.C. 

 

Todos os 
alunos de 
E.M.R.C. 

Professores, 
funcionários e 

pais  que 
queiram 

participar. 

Questionário 
distribuído aos 

alunos 

116 

Encontro de Zona Encontro ao ar livre na Quinta 
das Conchas dos alunos de 
E.M.R.C. da Zona 4 de Lisboa.  

-Relacionar-se com os outros 
com base nos princípios de 
cooperação e solidariedade, 
assumindo a alteridade e 
diversidade como fator de 
enriquecimento mútuo . 

Abril de 2013 Professores  de 
E.M.R.C. da Zona 
4 de Lisboa 

 

Alunos de 
E.M.R.C 

Questionário 
aplicado aos 

alunos 
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Encontro de 
Zona 

Encontro ao ar livre na Quinta 
das Conchas dos alunos de 
E.M.R.C. da Zona 4 de Lisboa.  

-Relacionar-se com os outros 
com base nos princípios de 
cooperação e solidariedade, 
assumindo a alteridade e 
diversidade como fator de 
enriquecimento mútuo . 

 

 

Abril de 2013 Professores  de 
E.M.R.C. da Zona 
4 de Lisboa 

 

Alunos de 
E.M.R.C 

Questionário 
aplicado aos 

alunos 

118 

 

 

Concurso  

Stº António na 
Escola 

Concurso em que os Pais/E.E. e 
filhos podem participar: 
construção de pequenos 
“altares ao Stº António”  - a 
tradição lisboeta. 

-Conhecer, valorizar e 
preservar o património e a 
identidade cultural. 

 -Identificar o núcleo central 
constitutivo da identidade do 
Cristianismo, particularmente 
do Catolicismo.  

-Apreciar produções estéticas 
de temática cristã, de âmbito 
universal e local.  

- Estabelecer o diálogo entre 
a cultura e a fé. Relacionar os 
dados das ciências com a 
interpretação cristã da 
realidade.  

 

 

Maio e Junho 
2013 

Professora de 
E.M.R.C.  

 

 

Alunos de 
E.M.R.C. e 

suas famílias,  
professores, 

funcionários  . 

Análise da 
participação e 
avaliação do 

trabalho 
produzido. 
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119 Projeto  Dar  

Promover ações de parceria com 
outras Escolas – Rainha Dona 
Leonor e Agrupamento de 
Escolas Mário Beirão em Beja; 

Fazer  parceria com o Banco 
Alimentar Contra a Fome  
(Lisboa e Beja) de forma a 
promover hábitos de 
entreajuda, voluntariado e 
solidariedade –participação  
numa ação em Fevereiro/Abril 
2013. 

Desenvolver intercâmbio entre 
as 3 escolas proporcionando dois 
encontros: um em Lisboa e 
outro em Beja. 

Desenvolver Ações de leitura 
solidária ( Cde Escolar ou uma 
instituição a designar). 

Transversalidade com HGP,  
FC e o PES 

O projeto “Dar +” está 
enquadrado no projeto do 
SDER “Por uma cidadania 
move-te!” previsto para o ano 
letivo de 2012/2013  

-Reconhecer socialmente as 
suas responsabilidades e 
obrigações;  
-Colaborar empenhadamente 
na construção de uma nova 
sociedade; 
-Reconhecer a importância da 
entreajuda e da partilha – a 
ONG “Banco Alimentar” 
-Participar na vida e ação da 
sociedade. 
-Conhecer, valorizar e 
preservar o património e a 
identidade cultural. 
 
 

Dezembro 2012  a 
Maio 2013 

Professora de 
E.M.R.C.  em 
parceria com as  
professoras 
Dolores Caldeira 
e Noélia Lima 
(E.M.R.C.)  do 
Agrupamento de 
Escolas Mário 
Beirão – Beja e 
outras entidades: 

CMBeja; 

Museu Regional 
de Beja; 

Banco Alimentar 
Contra a Fome  
em Lisboa (SEDE) 
e em Beja 
(delegação); 

Casa do 
Estudante-Beja 

 

 

Alunos do 6º e 
7º anos de 
E.M.R.C. 

Avaliação do 
Guião  



PLANO ANUAL DE ATIVIDADES – 2012/13 – Estratégias Conducentes ao Sucesso Educativo 

 

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS EUGÉNIO DOS SANTOS 

EB 2,3 Eugénio dos Santos - Departamento de Ciências Sociais e Humanas 

50 

 

Nº Atividade Descrição Objetivos Calendarização Responsáveis Público-alvo Avaliação 

120 

 

 

Visitas  

de  

Estudo 

Locais a visitar de acordo com 
os anos e as temáticas a 
trabalhar: 

 

1-Quinta Pedagógica dos Olivais 
– 5º ano; 

2-Museu da Marioneta – 6º ano 

3-Ida ao Cinema – 6º ano 

4- Sinagoga - 7º ano 

5- Sé Patriarcal de Lisboa – 7º 
ano 

 

 

1- Conhecer, valorizar e 
preservar o património e a 

identidade cultural. 

-2- Interpretar produções 
culturais (literárias, 
pictóricas, musicais ou outras) 
que utilizam ou aludem a 
perspetivas religiosas ou a 

valores éticos.  

3-Promover, na sua prática de 
vida, o diálogo inter-religioso 
como suporte essencial para a 
construção da paz entre os 
povos, mobilizando 
conhecimentos sobre a 
identidade de cada confissão 
religiosa não cristã.  

4-Conhecer, valorizar e 
preservar o património e a 

identidade cultural. 

-Apreciar produções estéticas 
de temática cristã, de âmbito 

universal e local.  

 

 

Calendarização: 

1-Dezembro 2012 

2-2º período 

3- Dezembro2012  
e Maio 2013 

4-2º período 

5-2º período (fim) 

 

Professora de 
E.M.R.C. 

E as entidades 
envolvidas 

Alunos de 
E.M.R.C 

Guião de visitas – 
o lugar de culto. 

 

1 – 
Desenvolvimento 
da atividade; 

2 – Questionário 
aplicado; 

3 – Avaliação do 
Relatório crítico; 

4 – Guião 

5 – Guião 
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DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICA E CIÊNCIAS EXPERIMENTAIS 

 

Subdepartamento: MATEMÁTICA   2.º ciclo 

Nº Atividade Descrição Objetivos Calendarização Responsáveis Público-alvo Avaliação 

121 
CANGURU 
Matemático Sem 
Fronteiras 2013 

Resolução de uma prova com 24 
questões de escolha múltipla 
elaborada pela S.P.M. Esta 
prova é realizada à mesma hora 
por alunos de vários países. 

- Estimular o gosto e o estudo 
pela Matemática; 

- Atrair os alunos que têm 
receio da disciplina de 
Matemática, permitindo que 
estes descubram o lado lúdico 
da disciplina; 

- Tentar que os alunos se 
divirtam a resolver questões 
matemáticas e percebam que 
conseguir resolver os 
problemas propostos é uma 
conquista pessoal muito 
recompensadora;  

- Promover o sucesso 
educativo. 

Em data a 
anunciar pela 

 S. P. M. 

(2º período)  

 Professores de 
Matemática do 

2º Ciclo 

 

 Alunos do 2º 
ciclo. 

Ficha de 
avaliação da 
atividade. 
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Subdepartamento: MATEMÁTICA   3.º ciclo 

 

Nº Atividade Descrição Principais  objetivos Calendarização Responsáveis Público-alvo Avaliação 

122 

 

 

CANGURU  

Matemático Sem 
Fronteiras 2013 

 

Prova com questões de 
escolha múltipla elaborada 
pela SPM. 

 Esta prova é realizada à 
mesma hora por alunos de 
vários países. 

 
Estimular o gosto pela 
Matemática ; 
 
Desenvolver a capacidade de 
raciocínio;  
 
Desenvolver estratégias de 
resolução de Problemas;  
 
 

 

Ocorrerá durante  o 
2º Período, na 
Escola, em data  e 
hora a definir pela 
entidade 
organizadora. 

 

Todos os 
docentes do 
Subdepartamen
to de 
Matemática do 
3º Ciclo 

 

Alunos do 3º 
Ciclo. 

 

Relatório/ ficha 
de avaliação da 
atividade 

123 Visitas de Estudo 

Museu da Eletricidade 

 

 

 

 

 

Assistir ao “Circo 
Matemático” no 

Museu Nacional de História 
Natural e da Ciência 

 

Consolidar conteúdos numa 
perspetiva prática e 
experimental; 
 
Estimular a curiosidade e a 
criatividade; 
 
Utilizar recursos 
complementares de 
aprendizagem. 
 

 

3º período 

 

 

 

 

 

16 de janeiro 

 

Professores do 
3º ciclo de 
Matemática e 
de Ciências 
Físico-químicas. 

 

 

Professores do 
3º ciclo de 
Matemática 

 

Alunos do 9º ano 

 

 

 

 

Alunos do 7º e 8º 
anos 

 

Relatório/ ficha 
de avaliação da 
atividade. 

 

Inquérito 
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Nº Atividade Descrição Principais  objetivos Calendarização Responsáveis Público-alvo Avaliação 

124 

 

 

Testes Intermédios 
de Matemática 

 

 

Testes a realizar pelos 
alunos do  9º ano, 
disponibilizados pelo GAVE  

 
Contribuir para a melhoria das 
aprendizagens dos alunos; 

   
Permitir aos alunos a 
familiarização com o tipo de 
prova de exame de 
Matemática; 

  
Aferir o desempenho dos 
alunos por referência a 
padrões de âmbito nacional. 

 

 

 

9º ano: 12 de abril 

 

 
 
 
Professores de 
Matemática do 
9º ano. 

 
 
 
Alunos do 9º ano. 

 
 
 
Relatório/ ficha 
de avaliação da 
atividade. 

 



PLANO ANUAL DE ATIVIDADES – 2012/13 – Estratégias Conducentes ao Sucesso Educativo 

 

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS EUGÉNIO DOS SANTOS 

EB 2,3 Eugénio dos Santos - Departamento de Matemática e Ciências Experimentais 

54 

 

Subdepartamento: CIÊNCIAS - 2º ciclo 
 

Nº Atividade Descrição Objetivos Calendarização Responsáveis Público-alvo Avaliação 

125 

 

Museu da 
Farmácia 

 

 

Visita ao museu Mostra cinco 
mil anos de saúde e de luta 
contra a doença com peças 
oriundas de civilizações e 
culturas como a Mesopotâmia, 
o Egipto, a Grécia, Roma, os 
Incas, o Islão, o Tibete, a 
China o Japão, os Esquimós, e, 
a Europa.  

 

 

 

1. Fomentar a curiosidade 
científica e o gosto de 
aprender;  

 

2. Proporcionar novas 
vivências, criadoras de uma 
cultura global;  

3. Melhorar o clima de 
convivência e de 
relacionamento interpessoal 
fomentando atitudes cívicas 
e de solidariedade.  

 

 

 

 

 

 

2º Período 

 

 

 

 

 

Professores de 
Ciências Naturais 
do 2.º ciclo 

 

 

 

 

 

Alunos do 

6.º ano 

 

 

 

 

 

Preenchimento de 
uma ficha de 
avaliação 

126 
Jardim Botânico 

de Lisboa 

 

Observação e recolha de 
informações  de plantas e 
respetivas adaptações ao meio 
envolvente. 

 

  

 

 

 

1.Compreender as relações 
entre as características das 
plantas e os 
ambientes/habitats onde 
vivem;  

2.Reconhecer a importância 
dos nomes científicos. 
 

 

2º Período 

 

 Professores de 
Ciências Naturais 
do 2.º ciclo 

 

Alunos do 

5.º ano 

 

Preenchimento de 
uma ficha de 
avaliação 
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127 
Feira das 
Ciências 

Promoção de uma feira onde 
serão realizadas pelos alunos 
algumas atividades 
experimentais que efetuaram 
durante o ano letivo. 

Exposição dos trabalhos dos 
alunos 

 

1.Desenvolver a curiosidade 
e o espírito científico. 

2.Mobilizar conhecimentos 
adquiridos na sala de aula 

 3.Desenvolver as relações 
intergrupais  

 

 

 

 

 

 

3º Período 

 

 

 

 

 

Professores de 
Ciências Naturais 
do 2º e 3º Ciclos 

e 

Professores de 
Fisico-Químicas 
do 3º Ciclo 

Comunidade 
Educativa 

Realização de um 
relatório 

128 
Parque do 
Monteiro-Mor 

Observação e recolha de 
informações  de plantas e 
respetivas adaptações ao meio 
envolvente. 

Breve abordagem sobre a 
evolução histórica dos jardins 
e a maneira de serem criados. 

 Destaque de espécies mais 
notáveis do parque e a sua 
história 

Atividades de acordo com a 
época do ano (sementeira, 
plantação estacaria e 
repicagem) 

1.Identificar relações entre a 
diversidade das plantas e as 
suas adaptações à 
diversidade ambiental. 

2.Identificar diversas 
adaptações das plantas, 
resultantes de alterações do 
meio. 

 3.Reconhecer a importância 
da preservação da natureza e 
a proteção das plantas 

4.Reconhecer as 
características de dois tipos 
de Jardins 

2º Período 

 

 

  

 

 

Professores de 
Ciências Naturais 
do 2.º ciclo 

Alunos do 

5.º ano 

Preenchimento de 
uma ficha de 
avaliação 
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 Atividade Descrição Objetivos Calendarização Responsáveis Público-alvo Avaliação 

129 Mês do Coração 

Sensibilizar os alunos para a  
promoção de hábitos 
saudáveis, com especial 
incidência na prática de 
atividade física regular, de 
uma alimentação equilibrada e 
saudável. 

Caminhada saudável e jogos 
tradicionais em parceria dos 
professores de Educação 
Física. 

Realização de  cartazes e sua 
apresentação no átrio e salas 
da escola 

1. Sensibilizar os alunos para 
a importância da função 
circulatória na manutenção da 
vida e na prevenção das 
doenças cardiovasculares 
(DCV) 

2.Alertar para os problemas 
de saúde do sistema 
circulatório relacionados com 
a alimentação e o estilo de 
vida. 

 

 

 

 

3º Período 

maio 

 

 

 

 

Professores de 
Ciências Naturais 

do 2.º ciclo 

Alunos do 

6.º ano 

Preenchimento de 
uma ficha de 

avaliação 

130 Dia da Árvore 

 

Comemoração do  dia 
Mundial da Árvore 

Concurso de Logotipos 

Exposição e divulgação dos 
materiais produzidos pelos 
alunos 

Plantação de árvores na 
Escola 

Peddy-paper alusivo ao 
tema do Dia da Floresta/ 

Dia da Árvore 

1.Sensibilizar os alunos para a 
importância da floresta, do 
ambiente e da sua 
preservação. 

2.Desenvolver a capacidade 
de observação e espírito 
crítico 

3.Desenvolver capacidades de 
trabalho e de 
relacionamento interpessoal 

4.Fomentar na população 
escolar  o cuidado pelos 
espaços verdes  da escola e  
para a sua manutenção 

21 de 

março 

 

 

 

 

 

 Professores de 
Ciências Naturais  

e alunos 

dos 5º e 6º 

anos 

 

 

 

 

Comunidade 
Escolar 

 

 

 

 

Preenchimento de 
uma ficha de 

avaliação 
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 Atividade Descrição Objetivos Calendarização Responsáveis Público-alvo Avaliação 

131 
Dia Mundial da 
Alimentação 

 

Comemoração do dia Mundial 
da Alimentação  

(16 de outubro) 

 

 

 

Realização de “Rodas de 
Alimentos” e cartazes e sua 
apresentação no átrio e salas 
da escola 

 

 

 

1.Comemoração do dia 
Mundial da Alimentação  

2.Sensibilizar a comunidade 
escolar para a necessidade de 
se praticar uma alimentação 
equilibrada. 

 

3.Promover mudança de 
hábitos alimentares. 

 

4.Conhecer distúrbios 
alimentares, suas  causas, 
consequências . 

outubro 

 

 

 

 

 

 

 

 

Professores de 
Ciências 

Naturais/e 

Matemática 

e 

alunos do 6º ano 

 

 

 

Alunos dos 

5º e 6º anos 

 

 

 

Preenchimento de 
uma ficha de 

avaliação 

132 

Eixo vulcânico 
Lisboa-Mafra: 

Penedo do Lexim  

 

Observação e recolha de 
rochas e minerais 

1.Compreender a origem das 
rochas e dos solos;  

 

2.Reconhecer a importância 
das rochas e dos solos nas 
atividades humanas. 

 

 

 

    3º Período 

 

 

   Professor de 
Ciências Naturais 

 

 

 

   Alunos do 

5º ano 

 

 

Preenchimento de 
uma ficha de 

avaliação 
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Subdepartamento: CIÊNCIAS NATURAIS 3º Ciclo 
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133 

 

Feira de Minerais 

 

 

Mostra e venda de fósseis, 
minerais, amostras de rochas, 
etc. 

 

- Despertar nos alunos o gosto pela 
Ciência; 

- Estimular a curiosidade científica 
e o interesse pelos fenómenos 
naturais; 

- Promover o desenvolvimento das 
relações interpessoais; 

- Promover a interação entre 
diferentes membros da comunidade 
escolar. 

 

1º Período  

(3 a 7 de Dez) 

 

 

 

Professores de 
Ciências Naturais 

 

 

Comunidade 
escolar 

 

 

Observação 
direta 

 

Inquérito 

134 

 

Visita de Estudo 
ao Planetário da 
Fundação 
Calouste 
Gulbenkian 

 

 

 

Visita de Estudo ao Planetário 
da Fundação Calouste 
Gulbenkian 

 

- Consolidar conteúdos abordados 
em sala de aula e adquirir novos 
conhecimentos na área da 
astronomia; 

- Utilizar recursos complementares 

de aprendizagem; 

- Despertar a curiosidade acerca do 
mundo natural à sua volta e criar 
um sentimento de admiração, 
entusiasmo e interesse pela ciência. 

-Promover o desenvolvimento das 

relações interpessoais. 

 

Princípio de 
Janeiro 

 

Professores de 
CFQ, CN e de 
Geografia 

 

7º Ano 

 

Observação 
direta 

 

Inquérito  
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135 

 

 

Visita de Estudo 

ao Pavilhão do 
Conhecimento 

 

Visita de Estudo 

ao Pavilhão do Conhecimento 

 

 

-Consolidar conteúdos abordados 

em sala de aula; 

-Promover a experimentação como 
meio para o desenvolvimento da 
educação em ciência, participando 
em fenómenos naturais 
apresentados de forma lúdica; 

-Incentivar e desenvolver o gosto 
pelo conhecimento científico e 

tecnológico. 

-Promover o desenvolvimento das 

relações interpessoais 

 

 

3º Período 

 

 

 

 

Professores de 
CFQ , CN , EV e 

Mat. 

 

 

8º Ano 

 

 

 

 

Observação 
direta 

 

Inquérito 

 

 

 

 

136 

Feira das 
Ciências 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Feira das Ciências aberta aos 
alunos do 2º e 3ºciclo 
(atividades promovidas por 
alunos do 3º ciclo) 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Desenvolver o espírito e 
curiosidade científica; 
 

-Adquirir informação de carácter 
científico e experimental num 

ambiente lúdico – pedagógico; 
 

-Promover o contacto com 

situações experimentais; 

 

-Estimular a dinâmica de grupo e 
espírito de equipa, assim como a 

cooperação. 

 

2º Período 

 

 

 

 

 

 

 

 

Professores de 
Ciências Naturais 
do 2º e 3º ciclo 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alunos do 2º 
e 3º ciclo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inquérito 
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137 

 

Educação Sexual 

 

 

 

 

 

 

Realização de ações de 
formação em 
interdisciplinaridade com o PES 

 

 

 

 

-Proporcionar novas vivências, 
criadoras de uma cultura global; 

 

-Promover hábitos de vida saudáveis 
e comportamentos promotores de 
saúde; 

 

 

- Melhorar o clima de convivência e 
de relacionamento interpessoal 
combatendo a indisciplina e 
fomentando atitudes cívicas e de 
solidariedade. 

 

 

Ao longo do ano 

 

 

 

 

 

Professores do 
PES, DT e 
Professoras de 
Ciências Naturais 

 

 

 

 

 

2º e 3º ciclos 

 

 

 

 

 

 

 

Inquéritos 

 

Preenchimento 
das fichas de 
avaliação 
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Subdepartamento: CIÊNCIAS FÍSICO-QUÍMICAS 

 

Nº Atividade Descrição Principais Objetivos Calendarização Responsáveis Público-alvo Avaliação 

138 

  

Visita de Estudo  

 Planetário da 
Fundação 
Calouste 
Gulbenkian 

 

 

Visita de Estudo ao Planetário 

da Fundação Calouste 

Gulbenkian 

 

Consolidar conteúdos abordados em 
sala de aula e adquirir novos 
conhecimentos na área da 
astronomia; 

Utilizar recursos complementares 

de aprendizagem; 

 Despertar a curiosidade acerca do 
mundo natural à sua volta e criar 
um sentimento de admiração, 
entusiasmo e interesse pela ciência. 

Promover o desenvolvimento das 

relações interpessoais. 

 

4 de Janeiro 

 

Professores de 
CFQ, CN e de 
Geografia 

 

7º Ano 

 

Observação 
direta 

 

Inquérito  

139 

 

Visita de Estudo  

-  Pavilhão do 
Conhecimento 

 

 

Visita de Estudo  

ao Pavilhão do Conhecimento 

 

 

Consolidar conteúdos abordados em 

sala de aula; 

Promover a experimentação como 
meio para o desenvolvimento da 
educação em ciência, participando 
em fenómenos naturais 

apresentados de forma lúdica 

Incentivar e desenvolver o gosto 
pelo conhecimento científico e 
tecnológico. 

Promover o desenvolvimento das 
relações interpessoais 

 

 

14 de Maio 

 

 

 

 

Professores de 
CFQ , CN , EV e 
Mat. 

 

 

8º Ano 

 

 

 

 

Observação 
direta 

 

Inquérito 
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140 

 

Visita de Estudo  

 Museu da 
Eletricidade 

 

 

Visita de estudo ao Museu da 

Eletricidade 

Consolidar conteúdos abordados em 

sala de aula: 

Promover a experimentação como 
meio para o desenvolvimento da 
educação em ciência, efetuando 
experiências sobre fenómenos 

elétricos; 

Incentivar e desenvolver o gosto 
pelo conhecimento científico e 

tecnológico. 

Promover o desenvolvimento das 
relações interpessoais. 

 

 

 

 

3º Período 

 

 

 

 

Professores de 
CFQ e 
Matemática  

 

 

 

 

9º Ano 

 

 

 

 

Observação 

direta; 

 

Inquérito 

141 

 

 

Feira das 
Ciências- 

Laboratório 
Aberto 

 

Laboratório aberto aos alunos 
do 4º ano para 
observar/experimentar 
atividades promovidas por 

alunos do 3º ciclo 

Despertar nos alunos o interesse 
pela ciência; 

Desenvolver o espírito e curiosidade 
científica; 

Estimular a dinâmica de grupo e 
espírito de equipa, assim como a 
cooperação; 

Promover a interação entre 
diferentes membros da comunidade 
escolar. 

 

 

 

15 de Março 

 

 

 

Professores de 
CFQ 

 

 

Alunos do 
4ºAno e do 3º 
Ciclo 

 

 

 

Inquérito 
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DEPARTAMENTO DE EXPRESSÕES 

Subdepartamento: EDUCAÇÃO VISUAL 2 

Nº Atividade Descrição Objetivos Calendarização Responsáveis Público-alvo Avaliação 

142 
Exposição de 
Natal 

Exposição de trabalhos de 
alunos no átrio da escola 

Divulgar, participar e festejar 
datas e/ ou atividades culturais. 

Estimular a apreciação estética. 

Final do 1º 
período 

(10 Dez/18 Jan) 

Professores de 
EV2    

Comunidade 
escolar 

Análise em grupo 
de disciplinas dos 
resultados obtidos   

143 
Dia das 
Expressões 

Ateliers de experimentação 
e fruição de carácter 
artístico/tecnológico. 

Visitas orientadas pelos 
professores das turmas que 
circularão através dos 
espaços existentes. 

 Ateliers, permitindo aos 
alunos participar em 
diferentes atividades/formas 
de expressão plástica. 

Proporcionar aos alunos, espaços 
de expressão plástica livre, 
prática e lúdica de caráter 
artístico. 

Envolver os alunos em 
experiências práticas artísticas, 
individuais ou coletivas, através 
da experimentação diversificada 
de técnicas e materiais. 

Promover a articulação dos 
diferentes ciclos e diferentes 
disciplinas do Departamento. 

Dinamizar e desenvolver o gosto 
pelas manifestações artísticas em 
contexto escolar. 

15 de março 

Professores de 
EV2  

 

Colaboração dos 
auxiliares de 
educação 

Escola Eugénio 
dos Santos 

1ºciclo /4ºano  

Comunidade 
escolar 

Interação com 
o público nas 
atividades  

Análise em grupo 
de disciplinas dos 
resultados das 
atividades 
desenvolvidas  

144 
Exposição do 
Final de Ano 

Exposição de trabalhos de 
alunos no átrio da escola 

Divulgar atividades 
enriquecedoras do conhecimento. 

Estimular a apreciação estética. 

Reconhecer a importância da 
qualidade da expressão plástica. 

Final do 3º 
período 

(27 Maio/até final 
do ano letivo) 

Professores de 
EV2 

Comunidade 
escolar 

Reflexão em 
grupo de 
disciplinas dos 
resultados obtidos 
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Subdepartamento: EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA 

Nº Atividade Descrição Objetivos Calendarização Responsáveis Público-alvo Avaliação 

145 
Exposição de 
Natal 

Exposição de trabalhos de 
alunos no átrio da escola 

Divulgar, participar e festejar 
datas e/ ou atividades culturais. 

Estimular a apreciação estética. 

Final do 1º 
período 

(10 Dez/18 Jan) 

Professores de ET    
Comunidade 
escolar 

Análise em grupo 
de disciplinas dos 
resultados obtidos   

146 
Dia das 
Expressões 

Ateliers de experimentação e 
fruição de carácter 
artístico/tecnológico. 

Visitas orientadas pelos 
professores das turmas que 
circularão através dos espaços 
existentes. 

 Ateliers, permitindo aos 
alunos participar em 
diferentes atividades/formas 
de expressão plástica. 

Proporcionar aos alunos, 
espaços de expressão plástica 
livre, prática e lúdica de caráter 
artístico. 

Envolver os alunos em 
experiências práticas artísticas, 
individuais ou coletivas, através 
da experimentação diversificada 
de técnicas e materiais. 

Promover a articulação dos 
diferentes ciclos e diferentes 
disciplinas do Departamento. 

Dinamizar e desenvolver o gosto 
pelas manifestações artísticas 
em contexto escolar. 

15 de março 

Professores de ET  

 

Colaboração dos 
auxiliares de 
educação 

Escola Eugénio 
dos Santos 

1ºciclo /4ºano  

Comunidade 
escolar 

Interação com 
o público nas 
atividades  

 

Análise em grupo 
de disciplina dos 
resultados das 
atividades 
desenvolvidas  

147 
Exposição do 
Final de Ano 

Exposição de trabalhos de 
alunos no átrio da escola 

Divulgar atividades 
enriquecedoras do 
conhecimento. 

Estimular a apreciação estética. 

Reconhecer a importância da 
qualidade da expressão plástica. 

Final do 3º 
período 

(27 Maio/até final 
do ano letivo) 

Professores de ET 
Comunidade 
escolar 

Reflexão em 
grupo de 
disciplinas dos 
resultados obtidos 
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Subdepartamento: EDUCAÇÃO MUSICAL 

 

Nº Atividade Descrição Objetivos Calendarização Responsáveis Público-alvo Avaliação 

148 Clubes de Música 

- Incentivar nos jovens o gosto 
pelas atividades musicais, em 
grupo. 

- Promover a capacidade de 
integração num grupo, 
desenvolvendo:  

- a criatividade 
- o sentido estético 
- a concentração   

- Trabalhar a arte dos sons, 
nomeadamente: 

▪ Audição 

▪ Interpretação 

▪ Análise de obras musicais 

Trabalho em pequeno grupo, 
como atividade extracurricular, 
mediante inscrição prévia.   

Ao longo do ano 
Professores 
Marília Farias e 
Manuel Videira, 

Alunos  Relatório 

149 
Música  

Alunos NEE  

Aula Aberta para 
apresentação do trabalho 
desenvolvido por dois alunos 
com CEI 

Divulgar o trabalho desenvolvido 
pelos alunos com CEI 

Promover a inclusão 

Durante o ano 

Professora Marília 

Núcleo de 
Educação 
Especial 

Pais dos 
alunos, Pares 
e outros 
convidados 

Registo na  
Ficha de 
avaliação 
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Nº Atividade Descrição Objetivos Calendarização Responsáveis Público-alvo Avaliação 

150 
Dia das 
Expressões 

- Desenvolver com os alunos 
de diferentes ciclos atividades 
de experimentação e criação 
musical. 

- Proporcionar aos alunos do 
4.º Ano, através de atividades 
musicais, o espírito de 
pertença do Agrupamento. 

- Dinamizar e desenvolver o 
gosto pelas manifestações 
artísticas em contexto 
escolar. 

- Promover a articulação dos 
diferentes ciclos do 
Agrupamento e disciplinas do 
Departamento. 

Exposição dos instrumentos de 
Educação Musical com 
experimentação orientada. 

Organização de atividades de 
sensibilização para a prática 
musical. 

15 março 
Professores de  
Educação Musical   

Escola Eugénio 
dos Santos e 
Turmas do  4.º 
Ano 

 

Comunidade 
Escolar 

(Interação 
com o público 
das atividades 
de 
EV/EF/EM/ET)  

Reflexão em 
grupo disciplinar 
sobre as 
atividades 
desenvolvidas. 
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Subdepartamento: EDUCAÇÃO VISUAL  3 

 

Nº Atividade Descrição Objetivos Calendarização Responsáveis Público-alvo Avaliação 

151 Exposição Páscoa 

Exposição de Trabalhos 
realizados pelos alunos do 3º 
ciclo de Educação Visual, de 
U.T. a definir. 

 

Estimular a apreciação estética. 

Desenvolver o poder de 
identificar, e de analisar 
criticamente o que está 
representado. 

março 
Professores de 
EV3 

Comunidade 
escolar. 

Análise em 
reunião de 
disciplina dos 
resultados 
obtidos. 

152 
Dia das  
Expressões 

Promover a articulação dos 
diferentes ciclos e das 
diferentes disciplinas do 
Departamento. 

Promover a articulação com o 
1º ciclo 

Possibilitar aos alunos, 
experimentações práticas e 
lúdicas de carácter artístico. 
Dinamizar e desenvolver o 
gosto pelas manifestações 
artísticas em contexto 
escolar. 

Articulação de diferentes 
experiências artísticas. 

Ateliês de experimentação de 
carácter artístico. 

Experimentação e realização de 
trabalhos que permitam 
observar, aprender, participar. 

15 março 
Professores de 
EV3  

Alunos do 
Agrupamento  

Escola Eugénio 
dos Santos e  

 

1º Ciclo/4º 
ano 

 

Comunidade 
Escolar  

(Interação 
com o público 
das atividades 
de 
EV/EF/EM/EE)  

 

Análise em 
reunião de 
disciplina sobre as 
atividades 
desenvolvidas 
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Nº Atividade Descrição Objetivos Calendarização Responsáveis Público-alvo Avaliação 

153 

Visita de estudo 
à exposição 
Explora  

E   

A Ciência que 
muda o Mundo 

O Explora é uma” verdadeira 
floresta de fenómenos 
naturais”. Frank Oppenheimer, 
físico.  
 
No Pavilhão do Conhecimento 
viaja-se pelas descobertas do 
último século. 
  
Áreas Temáticas: 
Luz_Visão e Perceção 
A Imagiologia e a escultura 
Uma instalação. 

 

Relacionar conceitos 
entendendo a articulação dos 
conteúdos LUZ-COR da 
disciplina de EV e ÓPTICA de 
CFQ 

Percecionar a organização de 
uma exposição. A força da 
imagem, a organização e 
leitura dos espaços. Os 
percursos 

Desenvolvimento das dimensões  
de fruição-contemplação, e 
reflexão-interpretação. 

Educação crítica do olhar e do 
ver. 

14 de maio  

Professores 
MªAugustaFialho 
e António Cardoso 

Professores CN e 
CFQ 

Margarida Bota 
Isabel Gonçalves 

Serviços 
educativos do 
Pavilhão do 
Conhecimento 

Alunos do 8º 
A, B, C,D, E e 
F  

Análise/registo 
em reunião com 
os professores 
envolvidos 

154 
Visita de estudo 
ao CAM 

Observação de obras de arte 
referenciadas no plano 
internacional. 

 

Promover a apropriação de 
linguagens elementares das 
artes em articulação com os 
conteúdos das disciplinas de EV 
e História Pintura do séc XX e o 
Modernismo 

Desenvolvimento das dimensões  
de fruição-contemplação, e 
reflexão-interpretação. 

Educação crítica do olhar e do 
ver. 

2ºPeríodo 

Profª Teresa 
Barreiros 

Profª  
Lurdes Rodrigues 

Serviços 
educativos do 
CAM 

Alunos do 9ºC 

Análise/registo 
em reunião com 
as professoras 
envolvidas 
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Nº Atividade Descrição Objetivos Calendarização Responsáveis Público-alvo Avaliação 

155 

Visita de Estudo 

ARTE LISBOA 

Em simultâneo 
com a 1º Festival 
Internacional de 
Inovação e 
Criatividade 

FIL 

Observação da Arte 
Contemporânea através das 
últimas criações de autores 
nacionais e internacionais. 
Participação e/ou observação 
de apresentações interativas, 
demonstrações práticas, 
exposições e projetos de 
pesquisa, insufláveis, jogos e 
atividades de desempenho 
múltiplos com música ao vivo e 
entretenimento. 

Promover a apropriação e 
desenvolvimento da identidade 
artística, criativa e inovadora. 

Compreender a importância das 
imagens e das atividades 
criativas enquanto extensões 
do corpo e da mente. 

Entre 29 ou 30 de 
Maio de 2013 

 

  

  

 

Professores 

António Cardoso, 
Mª Augusta Fialho 

José António 
Calado 

 

Turmas 8º C 

e 8ª E 

Análise em 
reunião de 
disciplina dos 
resultados 
obtidos. 

156 

Apresentação de 
trabalhos de  
Comunicação 
Digital 

Exposição em slide show de 
trabalhos realizados pelos 
alunos do 8ºano de 
Comunicação Digital. 

 

Estimular a apreciação 
estética. 

Desenvolver o poder de 
identificar, e de analisar 
criticamente o que está 
representado. 

julho 
Prof.ª Mª Augusta 
Fialho  

Comunidade 
escolar 

Análise em 
reunião de 
disciplina dos 
resultados obtidos 

157 
Exposição final 
de ano 

Exposição de trabalhos 
realizados pelos alunos de 
Educação Visual. 

 

Estimular a apreciação 
estética. 

Desenvolver o poder de 
identificar, e de analisar 
criticamente o que está 
representado. 

 

julho 
Professores de 
EV3 

Comunidade 
escolar 

Análise em 
reunião de 
disciplina dos 
resultados obtidos 
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Subdepartamento: EDUCAÇÃO FÍSICA 

Nº Atividade Descrição Objetivos Calendarização Responsáveis Público-alvo Avaliação 

158 Corta Mato Corrida de resistência  
Promover a prática de 
diferentes disciplinas do 
Atletismo, desenvolvendo a 
resistência, velocidade e a 
técnica de salto, 
proporcionando ainda o 
desenvolvimento das 
competências de carácter social 
e competitivo. 

Analisar e interpretar a 
realização das atividades físicas 
aplicando os conhecimentos 
sobre a técnica, organização e 
participação, ética desportiva 
entre outros. 

14 de Dezembro 

(manhã) 

Professores de 
Educação Física 

Associação de 
Atletismo de 
Lisboa 

Todos os 
alunos 

Preenchimento 
das fichas de 
avaliação  
Relatório crítico 
do Desporto 
escolar no final 
do ano 

159 Mega sprint Corrida de velocidade  
14 de Dezembro 

(manhã) 

Professores de 
Educação Física 

Associação de 
Atletismo de 
Lisboa 

Todos os 
alunos 

Preenchimento 
das fichas de 
avaliação  
Relatório crítico 
do Desporto 
escolar no final 
do ano 

160 Mega salto Salto em comprimento 
14 de Dezembro 

(manhã) 

Professores de 
Educação Física 

Associação de 
Atletismo de 
Lisboa 

Todos os 
alunos 

Preenchimento 
das fichas de 
avaliação  
Relatório crítico 
do Desporto 
escolar no final 
do ano 

161 
Voleibol  
Taça Eugénio  

Jogo de Voleibol 4x4 

- Promover a prática da 
modalidade, o convívio, e o 
desportivismo. 

- Relacionar-se com cordialidade 
e respeito pelos colegas, quer 
no papel de companheiros quer 
no de adversários. 

14 de Dezembro 

(tarde) 

Professores de 
Educação Física 

Alunos do 3º 
Ciclo 

Preenchimento 
das fichas de 
avaliação  
Relatório crítico 
do Desporto 
escolar no final 
do ano 
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Nº Atividade Descrição Objetivos Calendarização Responsáveis Público-alvo Avaliação 

162 “Eugeníadas” Torneio interturmas de Jogo 
do Mata 

-Desenvolvimento dos 
conhecimentos relativos ao jogo 
do mata, bola no fundo, 
ginástica e futsal 

-Promover a inclusão 
competitiva de géneros 

-Promover o Ecletismo 

-Participar no torneio com “fair 
play” erradicando 
comportamentos de indisciplina. 

 

13 de Dezembro 
em contra horário 

Professores de 
Educação Física 

Alunos do 5º 
Ano 

Preenchimento 
das fichas de 
avaliação  
Relatório crítico 
do Desporto 
escolar no final 
do ano 

163 “Eugeníadas” Torneio interturmas de Bola 
no Fundo 

13 de Dezembro 
em contra horário 

Professores de 
Educação Física 

Alunos do 6º 
Ano 

Preenchimento 
das fichas de 
avaliação  
Relatório crítico 
do Desporto 
escolar no final 
do ano 

164 “Eugeníadas” 
Torneio interturmas de 
ginástica de solo e de 
minitrampolim 

28 de Fevereiro 
de manhã 

Professores de 
Educação Física 

Alunos do 5º e 
6º Ano 

Preenchimento 
das fichas de 
avaliação  
Relatório crítico 
do Desporto 
escolar no final 
do ano 

165 “Eugeníadas” Torneio interturmas de Futsal 
7 de Maio (em 
contra horário) 

Professores de 
Educação Física 

Alunos do 5º e 
6º Ano 

Preenchimento 
das fichas de 
avaliação  
Relatório crítico 
do Desporto 
escolar no final 
do ano 
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Nº Atividade Descrição Objetivos Calendarização Responsáveis Público-alvo Avaliação 

166 
Futsal 
Taça Eugénio  

Torneio Inter turmas  

de Futsal 

- Promover a prática da 
modalidade, o convívio, e o 
desportivismo. 

- Relacionar-se com cordialidade 
e respeito pelos colegas, quer 
no papel de companheiros quer 
no de adversários. 

21 de Maio  
 Professores de 
Educação Física 

3º ciclo 

Preenchimento das 
fichas de avaliação  
Relatório crítico do 
Desporto escolar no 
final do ano 

167 

 “Dos 8 aos  80” 

No âmbito do 
“dia das 
Expressões” 

Jogos tradicionais 

 

- Otimizar o clima educativo e 
as relações entre os 
intervenientes do acto 
pedagógico; 

- Promover a interação entre as 
diversas gerações; 

- Potenciar as relações com a 
comunidade próxima; 

- Promover o gosto pela 
atividade física; 

- Relacionar a prática de 
atividade física com a 
prevenção de doenças 
cardiovasculares; 

- Promover um primeiro 
contacto dos alunos do 4º ano 
com a sua futura escola 
contribuindo desta forma para 
uma integração efetiva 

15 de Março 
(manhã) 

Professores de 
Educação Física 

Alunos 5º e 6º  

 

-grupo de 
idosos “Os 
Briosos” da 
Junta de 
Freguesia de 
São João de 
Brito 

 

Alunos do 4º 
ano de uma 
Escola do 
Agrupamento 

(interação 
com os 
subdepartame
ntos de 
expressões) 

Número de 
participantes 

 

Nível de adesão da 
comunidade escolar 

 

Relatório sobre os 
objetivos atingidos 
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Núcleo de EDUCAÇÃO ESPECIAL – 

 

Nº Atividade Descrição Objetivos Calendarização Responsáveis Público-alvo Avaliação 

168 Boccia 
Realização de um jogo de 
boccia 

Divulgar a modalidade 
paralímpica  

Promover a inclusão 

Manhã de 15 
março 

Núcleo de 
educação 
especial 

Alunos 

Registo na Ficha 
de avaliação 

Relatório crítico 
do Núcleo de 
avaliação 

169 
Passagem de 
modelos 

Apresentação pelo grupo Cerci 
Lisboa de uma passagem de 
modelos construídos com 
materiais recicláveis 

Aceitar a diferença 

Promover a reciclagem 

Manhã de 15 
março 

Núcleo de 
Educação 
especial 

Alunos 

Professores 

Registo na Ficha 
de avaliação 

Relatório crítico 
do Núcleo de 
avaliação 
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PROJETO DE PROMOÇÃO E EDUCAÇÃO PARA A SAÚDE 

 

Nº Atividade Descrição Objetivos Calendarização Responsáveis Público-alvo Avaliação 

170 

Fecundação 
medicamente 
assistida 

 

Ação de formação 

 

Compreender a importância 
do desenvolvimento 
tecnológico no avanço da 
ciência biomédica. 

Perceber a bioética. 

Enriquecer o currículo pela 
experiência de especialistas 
da área de um dos conteúdos 
programáticos (Fertilização in 
vitro). 

2º Período 

 

Dr. Carlos 
Plancha 

 

9.º ano 

Interesse e 
participação dos 
alunos 

 

171 Saúde Oral 

 

Rastreio  e avaliação  de saúde 
oral 

Aprender atitudes promotoras 
da saúde oral e normas de 
higiene 

Perceber a importância da 
dentição saudável para o 
convívio social e compreender 
que uma cárie dentária pode 
estar na origem de problemas 
de coração, pele articulações 
ou rins. 

 

Ao longo do ano 

Coordenação do 
PES 

em articulação 
com os DT em 
parceria com Dr. 
Bruno Dias do 

Centro de Saúde 
de Sete Rios 

 

     1º,2º e 3º 
Ciclos 

Participação dos 
alunos 

Relatório da 
atividade 
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Nº Atividade Descrição Objetivos Calendarização Responsáveis Público-alvo Avaliação 

172 

Saúde Visual 

 

 

Rastreio  e avaliação  de saúde 
Visual 

Aprender atitudes promotoras 
da saúde visual  

 

Ao longo do ano 

Coordenação do 
PES em 
articulação com 
os DT em parceria 
Centro de Saúde 
de Sete Rios 

 

5º, 7º 3 8º 
anos 

Participação dos 
alunos 

Relatório da 
atividade 

173 
Alimentação 
Saudável 

Ação de formação 

Feira da Saúde 

Peddy-Paper 

Inquéritos 

Aprender atitudes promotoras 
da saúde e normas de higiene 

Contribuir para a adoção de 
estilos de vida saudáveis, 
junto dos mais jovens, através 
da promoção de uma 
alimentação equilibrada e da 
prática regular de exercício 
físico.  

Ao longo do ano 

 Coordenação do 
PES e estagiários 
de E F. em 
articulação com 
os DT e parceria 
FUNDAÇÃO 
NACIONAL DE 
CARDIOLOGIA e O 
Programa 
Educativo 

da 
Nestlé Portugal  

Comunidade 
Educativa 

1º,2º e 3º 
Ciclos 

Participação dos 
alunos 

Relatório da 
atividade 

174 

Opções que 
interferem no 
equilíbrio do 
organismo 

Ação de formação 

 

Aprender atitudes promotoras 
da saúde e normas de higiene 

Contribuir para a adoção de 
estilos de vida saudáveis, 
junto dos adolescentes 
através de estilos de vida 
saudáveis 

1º Período 

Coordenação do 
PES em 
articulação com 
os DT e GAAF 

9º ANO 

Participação dos 
alunos 

Relatório da 
atividade 

 



PLANO ANUAL DE ATIVIDADES – 2012/13 – Estratégias Conducentes ao Sucesso Educativo 

 

AGRUPAMENTO DE  ESCOLAS EUGÉNIO DOS SANTOS 

EB 2,3 Eugénio dos Santos – Projeto de Promoção e Educação e para a Saúde  

76 

Nº Atividade Descrição Objetivos Calendarização Responsáveis Público-alvo Avaliação 

175 Cyberbullying  Ação de formação  

Alertar a comunidade 
educativa para a utilização 
correta e segura das 
tecnologias de informação, 
nomeadamente, Internet e 
telemóvel. 

Contribuir para a info 
inclusão, sobretudo dos mais 
jovens. 

Aceder às novas tecnologias  
de uma forma consciente  e 
responsável acompanhada de 
informação adequada sobre os 
seus riscos. 

Ao longo do ano 

Coordenação do 
PES 

em articulação 
com os DT ,em 
parceria com o 
Projeto da 
Fundação 
Portugal Telecom 
, tendo como 
base o projeto 
Comunicar em 
Segurança  

 

Comunidade 
Educativa 

 

1º,2º e 3º 
Ciclos 

Relatório da 
atividade 

176 
Educação Sexual  

 

Atividades /debates 

 

Ações de formação  

 

Compreensão científica das 
dimensões: Biológica, 
psicológica e sociocultural da 
sexualidade. 

Desenvolver competências nos 
jovens que permitam escolhas 
informadas e seguras no 
campo da sexualidade.  

Promover o respeito pela 
diferença entre as pessoas e 
pelas diferentes orientações 
sexuais. 

 

Ao longo do ano 

Coordenação do 
PES, 

em articulação 
com os DT  e 
Professores de 
CN, GAAF e 
parceiros do PES  

 

 

1º,2º e 3º 
Ciclos 

Relatório da 
atividade 
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Nº Atividade Descrição Objetivos Calendarização Responsáveis Público-alvo Avaliação 

177 

(Continuação.) 

Educação Sexual  

 

Atividades lúdicas e exploração 

de textos,  nas áreas 

curriculares não disciplinares. 

Valorizar uma sexualidade 

responsável e informada. 

Promover a igualdade entre 

sexos. 

Aumentar a capacidade de 
proteção face a todas as 
formas de exploração e de 
abusos sexuais. 

Reduzir as consequências 
negativas dos 
comportamentos sexuais de 
risco, tais como gravidez não 
desejada e as IST. 

Melhorar os relacionamentos 
afetivo-sexuais dos jovens. 

Ao longo do ano 

Coordenação do 
PES, em 
articulação com 
os DT  e 
Professores de 
CN, GAAF e 
parceiros do PES  

 

 

1º,2º e 3º 
Ciclos 

Relatório da 
atividade 

178 
Infeções 
sexualmente 
transmissíveis 

Ação de formação 

 

Reconhecer que os estilos de 
vida condicionam a saúde 
individual e comunitária. 

Prevenir comportamentos de 
risco.  

Informar sobre a medicina 
preventiva no âmbito das 
viroses. 

Dar  a conhecer o risco das 
doenças sexualmente 
transmissíveis e vírus 
patogénicos como: H1N1, 
HVS2, HIV, VHB e outros. 

2º Período 

Coordenação do 
PES, 

em articulação  
com o IPO 

Dra. Carmo 
Ornelas 

 

9.º ano 
Relatório da 
atividade 
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Nº Atividade Descrição Objetivos Calendarização Responsáveis Público-alvo Avaliação 

179 

Prevenção do 
cancro do colo 
do útero 

 

 

Ação de formação 

 

Orientar e informar os jovens 
na área da sexualidade, da 
prevenção de doenças e na 
promoção de comportamentos 
saudáveis  

Informar sobre a morfologia e 
fisiologia do aparelho sexual. 

♀♂ 

Informar sobre a importância 
da calendarização da vacina 
contra o HPV. 

11 de Novembro 
de 2012 

Coordenação do 
PES, 

em articulação  
com o  IPO 

Dra Isabel Riscado 

 

9.º ano 
Relatório da 
atividade 

180 

Grupos 
Sanguíneos. 

Transfusões de 
sangue. 

 

Ação de formação 

 

Informar e educar para uma 
dádiva altruísta de sangue. 

Conhecer funções do sangue.  

Adquirir conhecimentos sobre 
os grupos sanguíneos e o 
sistema Rh. 

Perceber a importância da 
transfusão de sangue. 

2º Período 

Coordenação do 
PES, 

em articulação  
com o  INS 

Dr. Negrão 

 

8º ano 
Relatório da 
atividade 

181 

Plano de 
Prevenção e 
Informação sobre 
a Vacinação 

Apresentação Power Point  
sobre o tema, acompanhado por 
um guião explicativo 

 

Transmitir a importância da 
medicina preventiva 

Importância da vacina 

Dar a conhecer o Plano 
Nacional de Vacinação  

2º Período 

Coordenação do 
PES, em 
articulação com 
os DT, 
Professores de CN 
e  Cent de Saúde 
de Alvalade 

1º,2º e 3º 
Ciclos 

Relatório da 
atividade 
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PROJETO CRE-BIBLIOTECAS ESCOLARES - 1.ºCICLO 

BIBLIOTECAS ESCOLARES DO AGRUPAMENTO – Bibliotecas Escolares das EB1 / JI Santo António,  EB1 do Bairro de São Miguel , EB1 do Hospital Rainha Dona Estefânia e 

Sala de Leitura da EB1 Fernando Pessoa  

 

Nº Atividade Descrição Objetivos Calendarização Responsáveis Público-alvo Avaliação 

182 

Início de ano 
letivo 

Leitura de uma história na sala de 
aula com concretização 

Divulgar o espaço da 
Biblioteca entre os alunos, 
do 1º Ano 

setembro 

 

Professor 
bibliotecário 

 

Alunos do 1º Ano 

 

Recolha de 
opiniões 

183 

Atualização e 
dinamização dos 
blogs 

http://leugimoas.blogspot.com 

http://oiebe.blogspot.com 

http://beeb1corucheus.blogspot.co
m 

Divulgar o espaço da 
Biblioteca na comunidade 
educativa e lançar um 
desafio aos pais: 

O meu melhor texto do mês 

Ao longo do ano 
letivo 

Professor 
bibliotecário 

 

 

Comunidade  

escolar 

Visualização 

184 

 

Memória 
Literária 

Fomentar a colaboração dos pais e 
encarregados de educação para a 
memorização dum poema de autor 
e/ou do próprio aluno 

Desenvolver a memória 
literária 

Memorizar poemas para 
gravação da recitação 

 

A partir do mês 
de novembro 

 

Professor 
bibliotecário 

 

Comunidade  

escolar 

Visualização 

das gravações 
em março  

185 

Dinamização da 
prática da 
leitura nas BEs 

Santo António 

São Miguel 

Coruchéus 

 
Reajustamento a fórmula do 
empréstimo domiciliário 
 
Abertura no intervalo do almoço 

Incentivar a utilização com a 
participação mais autónoma 
dos professores e restante 
comunidade escolar 

 

Início de 
Outubro 

com 

reajustamentos 
ao longo do ano 

Professor 
bibliotecário, 

com a 
colaboração das 
professoras Mª.  
Frade e Teresa 

Martins  

 

Comunidade  

Escolar 

(turmas – 
alunos) 

Reuniões e 
registos de 

avaliação da 
RBE 

http://www.leugimoas.blogspot.com/
http://oiebe.blogspot.com/
http://beeb1corucheus.blogspot.com/
http://beeb1corucheus.blogspot.com/
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Nº Atividade Descrição Objetivos Calendarização Responsáveis Público-alvo Avaliação 

186 

 

Feiras do Livro 

 

Feiras de livros novos e usados a 
decorrer nas Be das 
EB1 Santo António 
EB1 São Miguel 
EB1 Coruchéus  

Tornar acessível a compra 
do Livro, fomentando a 
leitura e o desenvolvimento 
de bibliotecas particulares 

 

 

dezembro 2012 

março de 2013 

abril de 2013 

Prof. 
Bibliotecário  

Coord. de Escolas 
e outros agentes 

educativos 

Comunidade  

Escolar 

 

Registo escrito 

187 

 

Plano  

Nacional de 

Leitura 

 

 

Circulação de livros: 

Projeto “Vai e Vem” 

Projeto “Já sei ler” 

Projeto “Já sei ler” 

Projeto “Já sei ler” 

 

 

 

A partir de 
outubro 

 

Professor 
Bibliotecário  

Educadoras e 

Professores 

 

Comunidade  

Escolar 

(Alunos & Pais) 

Registos 
escritos em 

grelhas do PNL 

188 

Educação 
Literária 

Sessões de trabalho para análise de 
textos literário e de autor a abordar 
com os alunos 

do mesmo ano A partir de 
outubro 

Prof. 
Bibliotecário 

Professores 

Professores Registo em 
reuniões 

189 

  

“Semana da 
Leitura” 

 

 

 

Trocas e formas de leituras nos 
espaços e tempos. 

Partilha de leituras e escritas 

Autores, ilustradores e outros 
elementos ligados ao livro 

Fomentar o gosto pela 
leitura e melhorar a 
competência linguística dos 
intervenientes  

Divulgar novas publicações 
entre os  professores 

 

Datas a definir 

 

 

Professor 
Bibliotecário  

Coordenadoras  

Educadoras e 

Professores 

 

Comunidade  

Escolar 

 

 

Recolha em 
livro escrito 
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Nº Atividade Descrição Objetivos Calendarização Responsáveis Público-alvo Avaliação 

190 

Parcerias 

 

RBMLx 

RBELx 

 
 Trabalho com a Rede de Biblioteca 
Escolares de Lisboa / Biblioteca 
Municipais de Lisboa  
 

 
Divulgar e incentivar, à 
participação dos projetos da 
RBELx; 

Deslocações às BMLx. 

 

A partir de 
outubro  

Professoras e 
Educadoras  

Prof. 
Bibliotecário,  

Coord. de Escola, 

 

Comunidade  

Escolar 

  

 

Registo diversos 

191 

Exposições e 
evocações 

Construção de  “A árvore da 
poesia” 

Leitura de  poemas 

Divulgar textos e autores na 
comunidade educativa de 
todas as escolas do 1º ciclo 
do agrupamento 

 

 

Ao longo do ano 

Professor 
bibliotecário 

 e Professores  

Comunidade 
escolar 

Registo  

diversos 

192 

A escrita Colaboração das famílias para a 
produção de Textos inéditos, em 
casa 

Fomentar o gosto pela 
escrita com 

O meu melhor texto do 
mês… 

A partir de 
novembro  

Prof. 
Bibliotecário,  

 

1º, 2º, 3º e 4º 
Anos de todas as 

escolas 

Blogs 

Textos & outros 
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PROJETO CRE-BIBLIOTECAS ESCOLARES - 2.ºe 3.ºCICLOS 

 

Nº Atividade Descrição Objetivos Calendarização Responsáveis Público-alvo Avaliação 

193 

Apresentação da 
biblioteca aos 
novos alunos do 
5º Ano 

Receção pelo Professor 
Bibliotecário com 
apresentação dos espaços e 
finalidades da BE 

Visionamento de pequeno 
filme com opiniões de 
personalidades públicas sobre 
a BE 

Distribuição de livros oferta 
pelos alunos 

Facilitar a inserção e 
ambientação ao espaço da BE 

1º Período 
Professor 
bibliotecário 

Alunos do 5º 
Ano 

Reflexão crítica 

194 

Atividades para 
aulas de 
substituição 

Direitos Humanos 

Visionamento de um 
videograma fornecido pela 
ONU de Bruxelas 

“Direitos dos homens” 
(animação de realizadores de 
vários países). 

Seguido de criação de 
ilustração de um dos artigos 
dos direitos humanos à 
escolha do aluno Divulgação 
para discussão do tema com 
os alunos. 

 

 

Promover: 

 - a identificação pessoal, 
considerando os seus direitos e 
os dos outros; 

-a apropriação de uma forma 
democrática de ver o mundo, 
tendo em conta as insuficiências 
estruturais de um mundo que 
está longe de ser perfeito; 

 

Todo o Ano 
Equipa da 
Biblioteca 

Alunos de 
todos os anos 
de 
escolaridade 

Reflexão crítica 

Análise dos 
trabalhos 
apresentados 
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Nº Atividade Descrição Objetivos Calendarização Responsáveis Público-alvo Avaliação 

195 
Exposições 
Temáticas 

Exposições a decorrer nos 
espaços geridos pela BE, sobre 
temas generalistas, 
curriculares e disciplinares, 
de iniciativa da BE ou em 
coordenação com as 
disciplinas e/ou 
departamentos. 

Exemplos: 

Dia da Mulher: “Mulheres nos 
Prémios Nobel” 

Mês de Maio: “exposição sobre 
Mitologia(as) Portuguesa(s) 

“Artesanato” 

“Ciências” 

“Trabalhos de Alunos” 

 

 

Divulgar temas pertinentes. 

Articular com as disciplinas e 
departamentos. 

Facilitar a aprendizagem e a 
apropriação de sistemas de 
representação e comunicação. 

Desenvolver capacidades de 
fruir e criticar 
construtivamente. 

Todo o Ano 
Equipa da 
Biblioteca 

Comunidade 
escolar 

Comunidade 
envolvente 

Reflexão crítica 

Análise conjunta 
da BE e disciplinas 
ou departamentos 

196 Feiras do Livro 
Feiras de livros novos e usados 
a decorrer em vários espaços 
da escola 

Tornar acessível a compra do 
Livro, fomentando a leitura e o 
desenvolvimento de bibliotecas 
particulares 

 

 

2º e 3º períodos 
Equipa da 
Biblioteca 

Comunidade 
Escolar 

Registo Escrito 

Reflexão crítica 
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Nº Atividade Descrição Objetivos Calendarização Responsáveis Público-alvo Avaliação 

197 
Projeto 
Coedições 

Escrever Livros em co-autoria 
com Escritores consagrados 

Publicação dos trabalhos 
coletivos 

Contos e Poesia 

Motivar para a leitura e a 
escrita 

Criar oportunidade de contacto 
com o mundo real da publicação 

Aumentar a autoestima pela 
escrita e publicação em co-
autoria com um escritor. 

Todo o ano 

Professor 
Bibliotecário 

Autores 
participantes 

Alunos da EB 
2,3 Eugénio dos 
Santos 

Reflexão crítica 

Análise dos 
trabalhos 
publicados 

198 
Projeto Poetas 
on-line 

Publicação, on-line e em 
livro, dos trabalhos poéticos 
individuais dos alunos 

Criação de uma página Web 
individual para cada jovem 
autor para divulgação da sua 
poesia e livro. 

Incentivar a literacia 

Criar a oportunidade de 
contacto com o mundo real da 
publicação 

Aumentar a autoestima 

Todo o ano 
Professore 
Bibliotecário 

Alunos do 
Agrupamento 

Reflexão crítica 

Análise dos 
trabalhos 
publicados 

199 
Artes 
Performativas 

Representações de 
espetáculos e animações nas 
escolas do agrupamento 

Visionamento comentado de 
espetáculos 

Animação de rua 

(possibilidade de 
envolvimento pelas escolas do 
agrupamento) 

Utilizar diferentes estratégias 
de escuta e de leitura 

Determinar a intencionalidade 
comunicativa 

Reconhecer a dimensão estética 
e simbólica da língua 

Dar a conhecer diversos e 
diferentes tipos de espetáculos 

Terceiro período 

Equipa das 
Bibliotecas 

Professor e 
alunos da 
expressão 
dramática 

Outros alunos e 
Professores 

Entidades 
exteriores 

Comunidade 
Escolar 

Registos de 
Observação. 

Questionários aos 
professores, 
alunos, pais/EEs 
(conforme for 
pertinente). 

Checklists. 

Registos 
estatísticos 
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Nº Atividade Descrição Objetivos Calendarização Responsáveis Público-alvo Avaliação 

200 Mês do Livro 

Exposições temáticas 

Palestras e/ou outras formas 
de comunicação e 
participação na realidade dos 
livros e suas funções 

Caça ao tesouro do livro 

Motivar para a leitura; 

Desenvolver a capacidade da 
leitura expressiva; 

Proporcionar o contacto com a 
obra de diversos autores; 

Desenvolver o gosto pela Língua 
Portuguesa. 

Abril de 2011 
Equipa da 
Biblioteca 

Comunidade 
escolar 

Recolhas de 
opiniões em 
registo escrito 

(livro) 

201 
Mês da Mitologia 
e da Cultura 
Popular 

Exposições 

Visionamento de filmes 

Recriação e dramatização de 
costumes 

Possíveis oficinas e palestras 

(possibilidade de decorrer nas 
escolas do agrupamento) 

Assimilar os principais vetores 
da mitologia portuguesa 

Questionar as relações entre 
história e mito. 

Compreender o imaginário e 
fomentar a capacidade de 
discussão do mesmo, com o fim 
de atingir uma identidade 
comum. 

Dar a conhecer algumas noções 
de etnografia 

Maio de 2011 

Equipa das 
Bibliotecas 

 

 

Comunidade 
Escolar 

Professores 
aderentes do 
grupo 
disciplinar de 
história e do 1º 
ciclo 

Inquérito aos 
participantes 
Registos 
fotográfico e/ou 
vídeo 

 

202 
Visitas de Estudo 
de participação 
limitada  

Visitas de estudo a lugares 
pouco comuns, mas relevantes 
da nossa história Passada, 
Presente e Futura. 

Dar a conhecer um Portugal 
Histórico culturalmente 
relevante e desenvolvido, mas 
ainda pouco reconhecido 

Todo o Ano 

Professor 
Bibliotecário 

Professores 
interessados 

Comunidade 
Escolar 

(número pré-
definido de 
participantes, 
segundo a 
capacidade dos 
locais a visitar) 

Registos de 
Observação. 
Questionários aos 
professores, 
alunos, pais/EEs 
(conforme for 
pertinente). 
Checklists. 
Registos 
estatísticos. 
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Nº Atividade Descrição Objetivos Calendarização Responsáveis Público-alvo Avaliação 

203 

 

Ciclo de 
Conferências 

Conferências pontuais 

 

Criar um espaço de reflexão 
sobre os desafios da 
globalização, com particular 
atenção à relação entre os 
domínios global e local, estando 
subjacentes transformações 
políticas, económicas, sociais, 
culturais. 

Promover interações, 
interconexões e 
interdependências entre novos e 
tradicionais atores sociais e 
culturais tendo em vista a 
consciencialização cívica, social 
e cultural. 

Todo o Ano 
Equipa da 
Biblioteca 

Comunidade 
Escolar 

Registos de 
Observação. 

Questionários aos 
professores, 
alunos, pais/EEs 
(conforme for 
pertinente). 

Checklists. 

Registos 
estatísticos. 

 

204 Lugar do Conto 

Ouvir, escrever e contar 
histórias 

Lançamento de Livros de 
autores Consagrados 

 

Motivar para a leitura; 

Desenvolver a capacidade da 
leitura expressiva; 

Proporcionar o contacto com a 
obra de diversos autores; 

Desenvolver o gosto pela Língua 
Portuguesa. 

Ouvir ler/contar;  

Desenvolver o prazer do 
contacto com a obra literária; 

Estimular o interesse pela 
leitura. 

Todo o ano 
Equipa da 
Biblioteca 

Alunos do 2º e 
3.º ciclo 

Registos de 
Observação. 

Questionários aos 
professores, 
alunos, pais/EEs 
(conforme for 
pertinente). 

Checklists. 

Registos 
estatísticos. 
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Nº Atividade Descrição Objetivos Calendarização Responsáveis Público-alvo Avaliação 

205 Lugar da Poesia 

Ouvir, escrever e recitar 
Poesia 

Lançamento de Livros de 
autores Consagrados 

Motivar para a escrita e leitura 

Desenvolver o gosto pela poesia 

Desenvolver a capacidade da 
escrita expressiva 

Proporcionar o contacto com a 
obra de diversos autores 

Desenvolver o gosto pela Língua 
Portuguesa 

Todo o ano 
Equipa da 
Biblioteca 

Alunos de 2º e 
3º Ciclos 

Registos de 
Observação. 

Questionários aos 
professores, 
alunos, pais/EEs 
(conforme for 
pertinente). 

Checklists. 

Registos 
estatísticos. 

 

 

206 Biblioteca Digital 
Download de Livros de 
distribuição livre a partir da 
página Web da Biblioteca 

Facilitar o acesso a publicações 
em formato digital para leitura 
em PDAs, Computadores, 
Telemóveis, etc… 

Todo o ano 
Equipa da 
Biblioteca 

Comunidade 
escolar 

Registos de 
Observação. 

Questionários aos 
professores, 
alunos, pais/EEs 
(conforme for 
pertinente). 

Checklists. 

Registos 
estatísticos. 
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Nº Atividade Descrição Objetivos Calendarização Responsáveis Público-alvo Avaliação 

207 Página web 

Manutenção de página Web 
alojada em servidor próprio e 
independente. 

Com acesso através do 
endereço eletrónico seguinte: 

www.cre-eugeniosantos.net 

Criação de E-mails 
personalizados para todos os 
colaboradores da BE, do tipo: 

nome@cre-eugeniosantos.net 

Formação de operadores Web 
para a biblioteca 

Ampliação e manutenção dos 
serviços da Biblioteca On-line 

Divulgar, através da Página Web 
as atividades da biblioteca 
promovendo hábitos de leitura 
na comunidade escolar 

Todo o ano 

Professor 
Bibliotecário e 
colaborador por 
ele formado 
para o efeito. 

Comunidade 
escolar 

Registos de 
Observação. 

Questionários aos 
professores, 
alunos, pais/EEs 
(conforme for 
pertinente). 

Checklists. 

Registos 
estatísticos. 

208 
Oficinas 
temáticas 

Oficinas de atividades a 
decorrerem em diversos 
pontos da escola. 

 

Sensibilizar os participantes 
para diversas técnicas e temas 
relevantes, através da 
estimulação da criatividade e da 
imaginação, promovendo o 
aumento da autoestima e da 
confiança 

Todo o ano 
Equipa da 
Biblioteca 

Comunidade 
escolar 

Registos de 
Observação. 

Questionários aos 
professores, 
alunos, pais/EEs 
(conforme for 
pertinente). 

Checklists. 

Registos 
estatísticos. 
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Nº Atividade Descrição Objetivos Calendarização Responsáveis Público-alvo Avaliação 

209 
Formação 
direcionada e 
informal 

Espaço Formativo sobre a 
temática de ferramentas 
livres para a web 

Formação pós laboral com 
inscrição prévia 

Todo o ano 
Professor 
Bibliotecário 

Professores do 
Agrupamento 

Reflexão crítica 

Participação 

Questionário 

210 

Receção de 
alunos das outras 
escolas do 
agrupamento 

Fazer a transição de ciclo (1º 
Ciclo para o 2º Ciclo) no 
âmbito das BEs 

Perceber as diferenças entre as 
Bibliotecas Escolares do 
Agrupamento 

Maio/Junho 
Professores 
Bibliotecários  

Turmas do 4º 
Ano de 
Escolaridade 

Registo 
fotográfico e 
outros 

211 
Criação de 
exposições 
próprias 

Criação de exposições 
temáticas pedagógicas para 
itinerância nas escolas do 
agrupamento 

Divulgar Temas propostos pelos 
departamentos, disciplinas, 
alunos e restante comunidade 
escolar, que não se encontrem 
tratados como elementos de 
exposições. 

Todo o ano 

Professor 
bibliotecário 

Professor José 
António Calado 

Departamento de 
Expressões 

Outros 

Comunidade 
escolar 

Reflexão crítica 

212 
Parcerias, apoios 
e patrocínios 

Contactos com empresas e 
instituições 

Continuar e ampliar as parcerias 
apoios e patrocínios iniciados no 
ano transato 

Todo o ano 
Professor 
bibliotecário 

Não aplicável 

Beneficiários: 
Comunidade 
escolar e BE 

Reflexão crítica 
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Articulação 

curricular 

-Análise de documentação  / 

legislação /manuais 

- Produção de documentos 

solicitados 

- Definição de critérios de        

avaliação  

Elaboração e ajustamento de 

planificações 

- Preparação de atividades 

- Produção e partilha de 

materiais integrados na prática  

letiva 

-Utilização das TIC  e das novas 

tecnologias E-MAIL E MOODLE 

em contextos educativos 

- Partilha de experiências e 

reflexão  sobre a prática letiva 

Otimizar o funcionamento do 

subdepartamento 

Estimular o trabalho 

colaborativo 

Motivar os alunos para o 

processo de ensino 

aprendizagem 

Melhorar a prática educativa a 

nível de estratégias de ensino 

aprendizagem 

Promover a melhoria dos 

resultados escolares 

Desenvolver competências no 

âmbito das novas tecnologias 

Proporcionar oportunidades 

de enriquecimento cultural 

Avaliar o trabalho realizado 

pelos professores do 

subdepartamento 

 

Ao longo do ano 
Coordenadora e 

subcoordenadoras 

Professores do 

Departamento 

Alunos 

Registo de 

sumários das 

sessões de 

articulação 

curricular 

Reflexão crítica 

Relatórios das 

atividades 
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Implementação 

de documentação 

comum  aos 

subdepartamentos 

Trabalho conjunto dos 

professores dos 

subdepartamentos 

 

 

Melhorar o ensino-

aprendizagem 

 

Contribuir para uma melhoria 

da articulação organizacional 

no subdepartamento 

 

 

 

Ao longo do ano 

Professores de 

cada 

subdepartamento 

Professores 

Alunos 
Reflexão crítica 

215 

Monitorização 

dos resultados 

dos  alunos 

- Promoção de registos 

facilitadores de análise de 

resultados 

-Análise dos resultados 

escolares dos alunos e 

elaboração e implementação 

de propostas de medidas de 

recuperação / remediação 

Conhecer os resultados 

obtidos pelos aluno 

Melhorar os resultados obtidos 

pelos alunos 

Reflexão sobre os resultados 

escolares e respetivo registo 

 

Final de cada 

Período 

 

Professores de 

cada 

subdepartamento 

Professores 

Alunos 

Grelhas de registo 

de resultados 

Reflexão crítica 
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DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS SOCIAIS E HUMANAS 
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Articulação 
curricular com o 
1º ciclo 

 

 

- Reflexão sobre a articulação 
dos currículos de Estudo do Meio 
do 1º ciclo e H.G.P do 2.º ciclo; 

- Trabalho conjunto dos 
Professores do 1º ciclo e de    H. 
G. P. do 2º Ciclo efetuado nos 
anos letivos anteriores. 

 

 

- Tornar eficaz o ensino da 
História e da Geografia de 
Portugal. 

 

- Promover o sucesso e a 
qualidade das aprendizagens.  

 

 

 

 

Ao longo do ano 

 

 

 

Professores do 4º 
ano e de H.G.P. 
(2ºciclo) 

 

 

- Professores  
do 4º ano e de 
H.G.P. 
(2ºciclo). 

 

- Alunos dos 5º 
e 6ºs anos. 

 

 

 

Análise dos 
resultados dos 
testes  de 
avaliação 
diagnóstica do 5.º 
ano e reflexão 
crítica sobre os 
mesmos. 

 

217 

 

 

 

 

Articulação dos 
currículos de 
H.G.P. e de 
Geografia 

 

 

 

 

 

 

Reflexão sobre a articulação dos 
currículos de H.G.P. e de 
Geografia efetuada nos anos 
letivos anteriores. 

 

 

 

- Tornar eficaz o ensino da 
História e da Geografia. 

 

- Aumentar o sucesso escolar 
dos alunos. 

 

Ao longo do ano 

 

 

 

Professores de 
H.G.P e de 
Geografia. 

- Professores 
de H.G.P. e 
Geografia. 

 

- Alunos do 7º 
ano. 

 

Análise dos 
resultados dos 
testes 
diagnósticos das 
turmas de 7º ano. 

 

Reflexão crítica 
conjunta no final 
do ano. 
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Articulação entre 
os currículos de 
H.G.P. do 2º 
ciclo e História  
do 3º ciclo 

 

 

 

Reflexão sobre a articulação dos 
currículos de H.G.P. e de 
História efetuada nos anos  
letivos anteriores. 

 

 

 

- Tornar eficaz o ensino destas 
disciplinas. 

 

- Consolidar os conteúdos de 
História de Portugal. 

 

Ao longo do ano 
Professores de 
H.G.P. e História 

Professores de 
H.G.P. e 
História. 

 

 

Alunos 

 

Reflexão crítica, 
no final do ano 
lécito, sobre o 
trabalho 
desenvolvido  

219 

 

Articulação entre 
os currículos de 
História e 
Geografia do 
3.ºciclo. 

 

 

 

Trabalho conjunto entre os 
Professores de História e 
Geografia do 3.º ciclo. 

 

 

- Desenvolver a construção 
comum de aprendizagens. 

 

- Promover a 
interdisciplinaridade. 

Ao longo do ano 

 

Professores de 
História e 
Geografia do 3º 
ciclo. 

 

Professores de  
História e de 
Geografia. 

 

 

Alunos 

 

Reflexão crítica, 
no final do ano 
lécito, sobre o 
trabalho 
desenvolvido. 

 

 

220 

 

Análise dos 
resultados das 
diferentes 
disciplinas  

do Departamento 

 

   

 

 Análise e interpretação dos 
resultados. 

 

 

- Conhecer os resultados 
obtidos pelos alunos em  

H.G.P., História, Geografia e 
E.M.R.C. 

- Identificar situações 
problemáticas. 

- Melhorar os resultados 
escolares obtidos pelos 
Alunos. 

 

Ao longo do ano 

 

 

 

 

 Professores do 
Departamento. 

 

Professores do 
Departamento 

 

 

 

 

Recolha de 
informação nas 
atas do 
Departamento e 
dos Grupos 
Disciplinares. 
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221 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atividades  

de  

Coordenação 

e 

Articulação 
Curricular 

 

- Análise de documentação/ 
legislação; 

-Produção de documentos 

solicitados; 

- Elaboração de planificações e 
documentos a fornecer aos 

Encarregados de Educação; 

- Preparação das Atividades do 

P.A.A e avaliação das mesmas; 

- Ajustamento das planificações; 

- Reflexão / concertação de 
estratégias para alunos com 
necessidades educativas 

especiais; 

-Aferição do cumprimento dos 

programas; 

- Elaboração de matrizes gerais 

para as fichas de avaliação. 

- Produção e partilha de 
materiais integrados na 
atividade letiva; 

- Reflexão sobre estratégias e 
metodologias a partir de 

experiências dos Professores; 

- Análise dos resultados 
escolares e medidas de 
recuperação/remediação/ 
melhoria a implementar; 

- Identificação das necessidades 

de formação dos Professores. 

 

 

 

 

 

 

 

-Enriquecer o desempenho 
profissional. 

 

 

 

 

-Promover o sucesso e a 
qualidade das aprendizagens. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ao longo do ano  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Professores do 
Departamento 

 

 

 

 

 

 

 

 

Coordenadora, 
Subcoordenad
oras e 
restantes 
Professores do 
Departamento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reflexão crítica 

 

 

Preenchimento da 
ficha de avaliação 
da atividade 
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DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICA E CIÊNCIAS EXPERIMENTAIS 

 

Nº Atividade Descrição Objetivos Calendarização Responsáveis Público-alvo Avaliação 
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Gestão do DEP 
MCE 

- Monitorizar divulgação de 
informações, orientações e 
deliberações emanadas dos 
distintos órgãos. 
 

- Dar cumprimento às 
orientações da legislação e 
às solicitações do Conselho 
Pedagógico 

- Definir etapas de atuação 

- Melhorar o circuito e gestão 
da informação/comunicação 
interna  

- Reuniões 

 

- Comunicação 
por email 

- Coordenadora 

- 
Subcoordenadores 

 

- 
Subcoordena   
dores 

- Docentes 

-Atas das reuniões 

 

- Relatório final 

223 

Reuniões 

de 

Coordenação 

do 

Departamento 

- Reuniões de trabalho para: 
- Elaboração dum plano de ação 

para o Departamento tendo 
em vista o exercício pleno das 
competências 

- Verificação regular do 
cumprimento dos programas e 
adaptação das planificações; 

- Assegurar a coordenação, 
supervisão e 
acompanhamento das 
atividades de 
ensino/aprendizagem e da 
avaliação dos alunos. 

- Análise/reflexão sobre:  
  • normativos legais; 
  • as práticas educativas e o 

seu contexto favorecendo a 
cooperação, a troca de 
experiências e partilha de 
recursos diversificados.  

  • Critérios de avaliação 

- Reforçar a articulação com  

   as outras estruturas de 
orientação educativa, de 
metodologias específicas 
destinadas aos 
desenvolvimentos dos planos 
de estudo e assegurar a 
articulação vertical e 
horizontal entre os 
diferentes níveis e 
disciplinas. 

- Contribuir com 
procedimentos e formas de 
atuação nos domínios da 
aplicação de estratégias de 
diferenciação pedagógica e 
de formas de avaliação das 
aprendizagens com vista ao 
sucesso dos alunos. 

- Reforçar a reflexão dos 
critérios de avaliação com 
vista à sua uniformização 

Ao longo do ano, 

por período, ano 

e ciclos 

Coordenadora do 

Departamento 

Subcoordena
dores 

Professores 
do 

Departament
o 

de MCE 

- Reflexão crítica 

no Departamento, 

Grupos 
disciplinares e  

Conselhos de 

Turma 

 

- Atas das 

reuniões de 

Departamento, 

dos grupos 

 disciplinares e 

dos CT 

 

- Relatório final 
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224 

Reuniões de 
articulação com 
outros 
coordenadores de 
Departamento/ 

/Serviços  

- Promover a realização de 
atividades de reflexão/estudo 
visando a melhoria da 
qualidade das práticas 
educativas 

- Cooperar com os serviços 
especializados de apoio 
educativo na elaboração de 
medidas pedagógicas 
destinadas à melhoria das 
aprendizagens 

 

- Reforçar a cooperação/troca 
de experiências e partilha 
entre os intervenientes 

- Acertar procedimentos, 
propostas, pareceres, … 

Ao longo do ano 

- Coordenadora 

 

- Docentes 

 

- Técnicos 

- Docentes 

 

- Alunos 

- Documentos 
produzidos 

 

- Atas das reuniões 

225 Organizar dossiês 
 - Atualizar a documentação e 

a informação Ao longo do ano 
Subcoordenadores 

Coordenadora 
 Relatório final 

226 

Reuniões 

de 

articulação e 
gestão 

curricular 

- Definir os critérios de 
avaliação específicos das 
áreas curriculares de acordo 
com os critérios gerais de 
avaliação do AEES. 

 

-Adaptação das planificações às 
alterações necessárias. 

-Aplicação de eventuais 
estratégias de remediação e 
enriquecimento. 

- Verificação do cumprimento 
dos programas 

- Otimizar o funcionamento 
dos Subdepartamentos 

- Reforçar a organização, a 
coordenação e a articulação 
curricular 

- Harmonizar procedimentos, 
promovendo a gestão 
articulada do currículo ao 
nível dos Departamentos 
Curriculares e Conselhos de 
Turma  

- Aferir o cumprimento dos 
Programas 

Ao longo do ano 

Subcoordenadores 

Coordenadora 

 

- Professores 

dos 

Subdepartam
entos 

 

 

- Alunos 

-Tabela de 

  aferição dos 

  programas 

- Quadros/mapas 

   estatísticos 

- Reflexão crítica 

  do tratamento de 

  dados registados 

- Relatório 
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Monitorização 

dos 

resultados 

dos alunos 

- Analisar e refletir sobre os 
resultados escolares 
sugerindo medidas de apoio 
pedagógico para melhoria  

- Analisar e refletir sobre os 
resultados dos testes 
intermédios e exames 
nacionais.  

- Melhorar e aplicar medidas de 
reforço nas aulas curriculares 
disciplinares. 

- Analisar e propor medidas 
destinadas a melhorar as 
aprendizagens e a prevenir a 
exclusão. 

- Promover a disciplina no 
contexto da sala de aula e 
medidas adotadas nos planos 
de turma 

- Monitorizar e interpretar os 
resultados, identificando os 
fatores positivos e negativos 
para procurar estratégias de 
melhoria 

- Elaborar propostas 
curriculares diversificadas, 
em função da especificidade 
dos alunos. 

- Adotar e articular com 
outras estruturas de 
orientação educativa 
metodologias e propostas 
curriculares diversificadas 
em função de grupos de 
alunos. 

- Coordenar procedimentos e 
formas de atuação no 
domínio das estratégias de 
diferenciação pedagógica e 
de avaliação das 
aprendizagens 

Em cada período 
(por turma, ano e 
ciclos) 

- Grupos 
disciplinares 

Subcoordenadores 

- Coordenadora 

Alunos 

- Análise de 
quadros e 
gráficos 
estatísticos 

228 
Ações de 

Formação 

- Criação de mecanismos 
internos que identifiquem as 
necessidades de formação dos 
docentes do Departamento  

 
- Contribuir para o 
   aprimoramento do corpo 

docente, através de 
seminários, cursos, 
palestras, encontros, 
sessões de estudo. 

 
 

Ao longo do ano 

Centro de 

Formação João 

Soares 

Professores 

- Reflexão crítica 

- Atas e 
instrumentos de 
registo 
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Atividades de  
Articulação  
Curricular 

 
Elaboração de planificações 
anuais e a médio  prazo.  
 
Definição e elaboração das 
propostas de critérios de 
avaliação específicos e de 
critérios de atribuição de 
níveis. 

Elaboração do PAA- 
Preparação, organização e 
implementação das  atividades 
definidas.  

Aferição da aplicação dos 
critérios de avaliação. 
 
Análise do cumprimento das 
planificações  e seu reajuste, 
sempre que necessário.  
 
Análise dos resultados da 
avaliação dos alunos e 
definição de estratégias   para 
a melhoria do rendimento 
escolar . 

Aferição do cumprimento dos 
programas e de aplicação de 
eventuais estratégias de 
enriquecimento e de 
remediação.  
Produção e partilha de 
materiais. 

 
Promover a coordenação e a 
articulação curricular; 
coordenação na definição de 
estratégias de diferenciação 
pedagógica e nas 
planificações e avaliação de 
alunos com NEE. 
 
Contribuir para o sucesso e 
qualidade das aprendizagens. 
 
Refletir sobre os resultados da 
avaliação interna e  
desenvolver propostas de 
melhoria. 
 
 
 

 

 
Ao longo do ano. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Professores de 
Matemática do 3º 
ciclo. 
 

 

 

 

 

 

 

 
Docentes do 
Subdepartame
nto de 
Matemática 

 
 
 
 
Quadros/mapas 
estatísticos. 
 
Tabela de 
aferição de 
programas. 

 
Observação direta 
e registos em ata. 
 

Relatório. 
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Articulação dos 
currículos 

Definição de estratégias de 
atuação, diferenciação 
pedagógica, adequações às 
planificações. 

Articulação dos currículos das 
disciplinas: 

EV2/EV3 e ET 

EF 2º e 3º ciclos 

EM 2º e 3º ciclos 

EV3_Luz Cor,8ºano_CFQ_Optica, 
8ºano 

Harmonizar procedimentos 
promovendo a gestão 
articulada do currículo ao 
nível das diferentes disciplinas 
do Departamento de 
Expressões. 

Aumentar o sucesso escolar 
promovendo a qualidade das 
aprendizagens. 

Articular com disciplinas de 
outros 
Departamentos_articulação 
horizontal de desenvolvimento 
de conteúdos 

No início do ano 

 

 

Ao longo do ano 

Coordenadora e 
Subcoordenadores 

e 

Professores do 
Departamento 

e 

Professores de CFQ 

Professores 
do 
Departament
o 

Relatório crítico 
do 
Departamento 
no final do ano 

 

Relatório 
conjunto com os 
professores CFQ 

231 

Articulação de 
atividades 

Dia das 
Expressões 

Ciclo das Expressões _ 
atividades partilhadas por  EF, 
EM, EV2, ET, EV3 e EE 

 

Promover valores de 
solidariedade,  

Fomentar a identidade e o 
sentimento de pertença ao 
Agrupamento, valorizando 
aspetos da cultura existente e 
promovendo iniciativas que 
consolidem esse sentimento. 

Promover as disciplinas do 
Departamento e a articulação 
de atividades 

Promover as interações de 
professores, alunos.  

Manhã de 15 
março 

Coordenadora e 
Subcoordenadores 

Professores do 
Departamento 

 

Alunos 4º5º6º 
e 8º     

 

Professores 
do 
Departament
o 

Preenchimento 
das fichas de 
avaliação  
Relatório crítico 
do 
Departamento 
no final do ano 
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Desenvolvimento 
de competências 

Formação de Professores 

Identificar as necessidades de 
formação dos professores 

Enriquecer o desempenho 
docente 

Início do ano 

Ao longo do ano 

Professores do 
Departamento 

Professores 
do 
Departamen
to 

Relatório crítico 
do Departamento 
no final do ano 

233 
Monitorização dos 
resultados dos 
alunos 

Tratamento dos resultados 
escolares dos alunos. 

 

Definição de medidas, 
estratégias de enriquecimento 
e recuperação/remediarão a 
implementar. 

 

Reflexão e otimização da 
implementação dos critérios de 
avaliação 

Conhecer os resultados dos 
alunos em EM, EVT, EF, EV, ET 
e CD 

 

Interpretar os resultados, 
identificar situações 
problemáticas 

 

Definir estratégias com vista a 
melhorar os resultados obtidos 
pelos alunos 

Ao longo do ano 

Coordenadora e 
Subcoordenadores 

e 

 Professores do 
Departamento 

Professores 
do 
Departamen
to 

 

Alunos 

Relatório crítico 
Departamento no 
final do ano com 
incidência na 
utilidade das 
conclusões 
obtidas para 
definição de 
estratégias de 
melhoria 
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234 

Atividades de 
Coordenação/Su
bcoordenação/ 

Articulação 
curricular 

Partilha de experiências e 
reflexão sobre a prática letiva 

Partilha de materiais e 
documentos integrados na 
atividade letiva  

Desenvolvimento de trabalhos 
conjuntos: Elaboração, 
otimização, uniformização de 
recursos didático pedagógicos 

Análise de 
documentação/legislação 

Elaboração das matrizes das 
provas de Equivalência à 
Frequência e definição dos 
critérios de correção/avaliação 

Promover o sucesso  

 

Promover o enriquecimento 
do desempenho profissional 

 

Agilizar práticas de trabalho  

 

Operacionalizar os diferentes 
documentos legislativos 

Ao longo do ano 

Coordenadora e 
Subcoordenadores 

e 

Professores do 
Departamento 

Professores 
do 
Departamen
to 

 

Alunos 

Relatório crítico 
Departamento no 
final do ano 

Elaboração e ajustamento de 
planificações tendo em atenção 
as metas e a avaliação 
diagnóstica. 

Promover a melhoria da 
qualidade das aprendizagens 

Análise e reflexão da avaliação 
diagnóstica 

Definir estratégias de 
diferenciação pedagógica 

Uniformizar práticas 
pedagógicas. 

Contribuir para a elaboração 
do PTT 
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(continuação) 

 

Atividades de 
Coordenação/ 

Subcoordenação
/ 

Articulação 
curricular 

Preparação das atividades do 
PAA e avaliação das mesmas 

Preparação/organização e 
implementação de atividades 
envolvendo o Departamento e 
respetiva avaliação. 

Definir as atividades a 
desenvolver ao longo do ano 

Organizar as diferentes 
tarefas inerentes às atividades 
das diferentes disciplinas do 
departamento 

Refletir e gerir situações 

1º período 

Coordenadora e 
Subcoordenadores 

e 

Professores do 
Departamento 

Professores 
do 
Departamen
to 

 

Alunos 

Relatório crítico 
Departamento no 
final do ano 

Apresentação, discussão e 
propostas de diversos 
temas/problemas relacionados 
com a Escola/comunidade 
educativa que vão surgindo 

Informar e debater temas 
diversos 

Ao longo do ano 

Adequações  curriculares e 
avaliação  dos alunos NEE  

Definir e partilhar estratégias 
de atuação 

Articular com o núcleo da 
Educação Especial 

Comunicação 
eletrónica/email/página do 
agrupamento/plataforma 
moodle 

Agilizar práticas de divulgação 
de atividades 

Uniformizar documentos e 
procedimentos 

Articular procedimentos com 
os outros Departamentos 
Curriculares 



PLANO ANUAL DE ATIVIDADES – 2012/13 – Atividades de Coordenação e Organização 

AGRUPAMENTO DE  ESCOLAS EUGÉNIO DOS SANTOS  

Departamento de Expressões 

103 

 

Núcleo de EDUCAÇÃO ESPECIAL 

 

Nº Atividade Descrição Objetivos Calendarização Responsáveis Público-alvo Avaliação 

235 

Articulação com 
as outras 
estruturas ou 
serviços do 
agrupamento 

- Reuniões com os 
Coordenadores dos DT 

- Reuniões pontuais com 
coordenadores de grupo do 1º 
ciclo 

- Reuniões com a psicóloga do 
SPO  

 

Organizar estratégias a 
implementar com os alunos de 
Educação Especial 

 

Planificar a avaliação e dos 
alunos referenciados para a 
educação especial e o 
acompanhamento dos alunos 
com NEE 

Trimestral  

 

Sempre que 
necessário 

 

Ao longo do ano 

Coordenadora do 
Núcleo de 
Educação 
Especial 

Todos os 
alunos com 
NEE 

 

Alunos 
referenciados 
para a 
educação 
especial 

Relatório crítico 
do Núcleo final do 
ano 

236 
Articulação 
Curricular 

Promover a troca de 

experiências e a cooperação 

entre todos os docentes que 

integram o Núcleo no 

processo de avaliação e 

acompanhamento dos alunos 

referenciados para a 

educação especial. 

Organizar documentos comuns 
necessários ao processo de 
intervenção com os alunos. 

 Analisar a legislação relativa à 
educação especial. 

Selecionar instrumentos de 
avaliação dos alunos. 

 

Discutir casos. 

Ao longo do ano, 
nas Reuniões de 
Núcleo 

 

Coordenadora da 
Educação 
Especial 

 

Docentes do 
Núcleo 

Docentes do 
Núcleo de 
Educação 
Especial  

Relatório crítico 
do Núcleo final do 
ano 
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Nº Atividade Descrição Objetivos Calendarização Responsáveis Público-alvo Avaliação 

237 
Articulação com 
outros serviços  

 

Reuniões de trabalho com 

equipa da saúde escolar do 

Centro de Saúde de Alvalade. 

 

 

Representar o Núcleo de 

Educação Especial na 

articulação com entidades 

externas e nas parcerias 

estabelecidas neste âmbito. 

 

Reuniões com os técnicos do 
CRI  Zazzo 

 

Planificar a 
avaliação/intervenção de alunos 
acompanhados no CS e 
referenciados para a educação 
especial 

 

 

 

Definir e avaliar as medidas 
tomadas no âmbito do Plano de 
Ação estabelecido  com o CRI – 
Externato Zazzo. 

Trimestral 

 

 

 

Ao longo do ano 

Coordenadora da 
Educação 
Especial 

Alunos do 
Centro Saúde 
de Alvalade 

Relatório crítico 
do Núcleo final do 
ano 
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COORDENAÇÃO DE DIRETORES DE TURMA  

 

Nº Atividade Descrição Objetivos Calendarização Responsáveis Público-alvo Avaliação 

238 

Reuniões do 
Conselho de 
Diretores de 
Turma 

 

 

 

 

 

Planificar as atividades e projetos 
a desenvolver de acordo com as 
orientações do Conselho 
Pedagógico/Direção 

 

Articular com os diferentes 
departamentos curriculares para o 
desenvolvimento de conteúdos 
programáticos e objetivos de 
aprendizagem 

 

Dinamizar e coordenar projetos 
interdisciplinares das turmas 

 

Cooperar com outras estruturas de 
orientação educativa e com os 
serviços especializados de apoio 
educativo 

 

 

Ao longo do ano 
lécito 

Conselho de 
Diretores de 
Turma do 2º e 3º 
ciclos 

Professores e 
alunos 

Relatório de 
atividades 
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PLANO TECNOLÓGICO 

 

Nº Atividade Descrição Objetivos Calendarização Responsáveis Público-alvo Avaliação 

239 

Criação de 
contas de 
utilizadores no 
programa 

JPM-Alunos. 

 
Atualizar utilizadores no 
programa JPM-Alunos e 
definir as respetivas 
permissões. 

Elaborar lista de utilizadores e 
senhas de acesso. 

 

Permitir aos Diretores de 
Turma a utilização do 

programa JPM-Alunos. 
Setembro/Outubro 

Prof. Guilherme 
Tavares 

Diretores de 
Turma da 
Escola 
EB 2,3 
Eugénio 

dos Santos. 

Relatório final 

240 

Manutenção da 
área 

“PTE/TIC” no 
Moodle. 

Publicar documentos 
relacionados com o PTE. 

Divulgar avisos sobre o PTE. 

Divulgar informação 
sobre a aplicação do PTE 

no Agrupamento. 

Ao longo do ano 
letivo 

 

Professores 
do 

Agrupamento 

241 

Administração 
da 
plataforma 
Moodle. 

 

 
Definir regras de 
funcionamento e perfis de 
utilização. 
Realizar tarefas de 
manutenção. 
Comunicar com o responsável 
pelo alojamento da 
plataforma (CCEMS). 
Supervisionar a utilização da 
plataforma. 
Apoiar os utilizadores. 

Atualizar o Manual do 
Utilizador. 

Garantir o bom 
funcionamento da 

plataforma Moodle 

Ao longo do ano 
letivo 

 

Alunos e 
professores 
do 

Agrupamento 
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Nº Atividade Descrição Objetivos Calendarização Responsáveis Público-alvo Avaliação 

242 

 
Apoio 
informático nas 
provas de 
aferição, 
exames 
nacionais e 
exames de 
equivalência à 
frequência. 

 

 
 
Instalação de software e 
hardware necessários. 
 
Utilização dos programas PAEB 
e ENEB. 
 
Comunicação por via eletrónica 
com as unidades 
de aferição. 

Criação e/ou atualização de 
documentos. 

Facilitar os processos 
relacionados com as 
provas e exames do 

Ensino Básico 

Setembro, Maio, 
Junho, Julho. 

 

Prof. Guilherme 
Tavares 

Alunos e 
professores 
do 

Agrupamento
. 

Relatório final 

243 

Manutenção dos 
computadores 
portáteis. 

 

 
Atualizar e replicar a imagem 
de reposição dos 
computadores portáteis. 
 
Identificar problemas de 
hardware nos 
computadores portáteis. 
 
Resolver problemas de 
utilização dos computadores 
portáteis. 
 
 

Garantir o bom 
funcionamento dos 

computadores portáteis. 

Ao longo do ano 
letivo. 

 

Alunos e 
professores 
da 
Escola EB 2,3 
Eugénio dos 

Santos 
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Nº Atividade Descrição Objetivos Calendarização Responsáveis Público-alvo Avaliação 

244 

Apoio à 
manutenção do 
equipamento 
informático. 
 

 
Identificar problemas de 
funcionamento do 
equipamento informático. 
 
Fazer pedidos de assistência 
técnica (CATE). 
 
Resolver problemas técnicos 
pontuais. 
 
Colaborar na manutenção do 
equipamento. 
 
Instalar software  
 

Zelar pelo bom 
funcionamento do 
equipamento 

informático. 

Ao longo do ano 
letivo. 
 

Prof. Guilherme 
Tavares 

Alunos e 
professores 
da 
Escola EB 2,3 
Eugénio dos 
Santos  
 
 
Alunos e 
professores 
do 
Agrupamento 

Relatório 

245 

Reutilização de 
equipamento 
considerado 
obsoleto. 

 
Testar, instalar, configurar, 
atualizar e manter 
distribuições Linux adequadas a 
cada tipo de 
equipamento considerado 
obsoleto: 
- computadores portáteis, 
computadores Pentium III e 
outros computadores. 
 
 

Otimizar recursos. 

Ao longo do ano 
letivo. 

 

Prof. Guilherme 
Tavares 

Alunos e 
professores 
da 
Escola EB 2,3 
Eugénio dos 

Santos 

Relatório 
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SPO – SERVIÇO DE PSICOLOGIA E ORIENTAÇÃO 

 

Nº Atividade Descrição Objetivos Calendarização Responsáveis Público-alvo Avaliação 

Orientação escolar e profissional 

246 

 

Divulgação do SPO  

 

O SPO em contexto de 
Orientação escolar e 
vocacional 

Informar e sensibilizar os 
pais/EE do processo de 
tomada de decisão que 
as opções escolares e 
profissionais envolvem 

Início do ano letivo Psicóloga 

Pais 

EE 

DT 

Número de alunos 
inscritos 

247 

Programa de 
Orientação 
Vocacional 

“9.º ano….e 
agora?” 

 

Desenvolvimento de 
atividades de 
orientação escolar e 
profissional a nível 
individual ou em 
grupo 

 

-Dinâmicas de grupo 

 

- Aplicação de testes 
psicológicos 

Ajudar o aluno a 
conhecer-se a si próprio 
e à realidade escolar e 
profissional 

 

Sensibilizar os alunos 
para a importância de 
planear a carreira 
vocacional e os projetos 
de vida 

 

Dar a conhecer a 
estrutura e as diferentes 
alternativas do Sistema 
Educativo 

 

Orientar os alunos nas 
escolhas vocacionais 

Ao longo do ano letivo Psicóloga 
Alunos do 9.º 

ano 

Na conclusão do 
Programa será 
aplicada uma 
Escala de 
Avaliação da 
Implementação 
de Programas 
(EAIP) 
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Nº Atividade Descrição Objetivos Calendarização Responsáveis Público-alvo Avaliação 

248 

Atendimento no 
âmbito do 
Aconselhamento 
da carreira 

Atendimento 
individual em 
gabinete 

Esclarecimento de 
dúvidas relativamente a 
percursos formativos ou 
escolhas vocacionais 

 

Ao longo do ano letivo Psicóloga 
Alunos do 9.º 
ano 

Relatório final de 
atividades 

249 
Atendimento de 
EE/Pais 

 

Atendimento 
individual  de EE/Pais 

Esclarecimentos  
relativamente aos 
percursos educativos ou 
escolhas dos seus 
educandos/filhos 

 

Ao longo do ano letivo Psicóloga EE/Pais 
Relatório final de 
atividades 

250 Visitas de estudo 

Dar a conhecer a 
estrutura e as 
diferentes alternativas 
do Sistema Educativo; 

 

Orientar os alunos nas 
escolhas vocacionais 

 

 

2.º Período Psicóloga/DT 
Alunos do 9.º 
ano 

Relatório final de 
atividades 

251 

Apoio, no âmbito 
vocacional, às 
matrículas dos 
alunos do 9.º ano 

Apoiar os alunos no 
processo de matrícula 

Facilitar o processo de 
matrícula 

3.º Período Psicóloga/DT 
Alunos do 9.º 
ano 

Relatório final de 
atividades 

252 

Encaminhamento 
para cursos de 
Educação e 
Formação (CEF) 

Informar os alunos 
acerca do percurso 
alternativo que 
melhor se adequa ao 
seu perfil de 
estudante  

Apoiar a  integração do 
aluno no percurso 
escolhido 

3.º Período Psicóloga/DT 
Alunos dos 2º 
e 3º ciclos 

Relatório final de 
atividades 
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Nº Atividade Descrição Objetivos Calendarização Responsáveis Público-alvo Avaliação 

Apoio psicológico e psicopedagógico 

253 

Identificação de 
alunos com 
necessidade de 
apoio 

Intervenção a nível 
psicológico e 
psicopedagógico  

Contribuir para a 
melhoria do 
comportamento dos 
alunos, da sua integração 
na vida escolar e, 
consequentemente, para 
o sucesso educativo. 

Ao longo ano letivo Psicóloga 

Alunos 
referenciados 
por DT, Pais, 
EE, Prof. 
Ass.Op.,etc. 

Relatório final de 
atividades 

254 
Atendimento aos 
EE/Pais 

Atendimento 
individual de EE/Pais 

Recolher informações 
acerca do aluno e da 
dinâmica familiar 

Ao longo ano letivo Psicóloga 
Alunos 
referenciados 

Relatório final de 
atividades 

255 
Avaliação 
Psicológica 

Intervenção a nível 
psicológico 

 e psicopedagógico  

Aplicação de testes 
psicológicos 

Elaboração de 
Relatórios e Pareceres 

Contribuir para a 
melhoria do 
comportamento dos 
alunos, da sua integração 
na vida escolar 

Ao longo ano letivo Psicóloga Alunos 
Relatório final de 
atividades 

256 
Estudos de casos e 
planeamento das 
intervenções 

Elaboração de 
estratégias de 
intervenção 

Contribuir para a 
melhoria da integração 
dos alunos e sucesso nas 
aprendizagens e 
consequente sucesso 
educativo. 

Ao longo ano letivo 

Psicóloga 

Professores 

DT 

EE 

Alunos 
Relatório final de 
atividades 
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Nº Atividade Descrição Objetivos Calendarização Responsáveis Público-alvo Avaliação 

257 
Elaboração de 
Pareceres 

Elaboração de 
pareceres sobre 
retenção repetida ao 
abrigo do Desp. 
Normativo 5/2005 

Contribuir para a 
promoção do processo 
educativo 

Final ano letivo Psicóloga 

Alunos em 
situação de 
retenção 
repetida 

Relatório final de 
atividades 

258 
Articulação com 
Núcleo de 
Educação Especial 

Intervenção e 
reavaliação de 
situações de alunos 
referenciados e ou 
abrangidos pelo DL 
3/2008 

 

Contribuir para uma 
melhor e eficaz   
integração escolar e 
consequente sucesso 
educativo. 

Ao longo ano letivo 

Psicóloga 

Professores de 
Educação 
Especial 

Alunos 
propostos ou 
abrangidos 
pelas medidas 
do ensino 
especial 

Relatório final de 
atividades 

259 
Articulação com a 
Equipa do GAAF 

Análise e discussão de 
casos  

Avaliar e planear 
medidas de intervenção 
que conduzam à melhoria 
de comportamentos 
desadequados 

Ao longo ano letivo 
Equipa do GAAF 

Psicóloga 

Alunos com 
problemáticas 
psicosociais e 
familiares 

Relatório final de 
atividades 

260 
Articulação com a 
equipa do GA 

Análise e discussão de 
casos 

Planear medidas de 
intervenção eficazes a 
casos diagnosticados 
pelos técnicos daquele 
gabinete 

Ao longo ano letivo 
Equipa do GA 

Psicóloga 

Alunos que 
necessitam de 
apoio e 
intervenção 
psicológica e 
ou 
psicopedagógi
ca 

Relatório final de 
atividades 
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Nº Atividade Descrição Objetivos Calendarização Responsáveis Público-alvo Avaliação 

261 

Articulação com 
outras equipas 

 

Análise e discussão de 
casos 

Avaliar e planear 
medidas de intervenção 
que contribuam para a 
melhoria do sucesso 
educativo 

Ao longo ano letivo 

Outros 
intervenientes 

Psicóloga 

Alunos 
Relatório final de 
atividades 

Desenvolvimento de relações na Comunidade Educativa 

262 
Colaboração com 
a Direção 

Colaboração com a 
Direção na sua área 
de especialidade 

Contribuir na promoção 
de medidas que visem o 
empenho e o sucesso 
escolares e  prossecução 
dos objetivos do projeto 
educativo da escola 

Ao longo ano letivo 
Direção 

Psicóloga 

Comunidade 
educativa 

Relatório final de 
atividades 

263 

Articulação com 
as estruturas de 
coordenação e 
supervisão 
pedagógica 

Articulação com 
DT/Professores 

Articular a ação do SPO 
com a comunidade 
escolar 

Ao longo ano letivo 

Psicóloga 

DT 

EE 

Alunos 
Relatório final de 
atividades 

264 
Reuniões com 
Pais/EE 

Articulação com 
Pais/EE 

Contribuir para a 
melhoria do processo de 
aprendizagem dos alunos 

Ao longo ano letivo 
Psicóloga 

Pais e EE 
Alunos 

Relatório final de 
atividades 

265 

Contactos com 
instituições e 
entidades 
diversas; outras 
escolas 

 

Desenvolvimento de 
relações entre a 
escola e a comunidade 
envolvente 

Recolha/partilha de 
informações; 
discussão de casos 

Contribuir para a 
melhoria do processo de 
aprendizagem dos alunos 
e do sucesso educativo 

Ao longo ano letivo 

Psicólogos; 

Membros da 
comunidade 
envolvente 

Alunos 
Relatório final de 
atividades 
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Nº Atividade Descrição Objetivos Calendarização Responsáveis Público-alvo Avaliação 

Formação/Coordenação Técnico-Científica 

266 

Reuniões de 
coordenação 
inter-equipas dos 
SPO 

 

Reuniões de 
coordenação de 
serviço, troca de 
informação e de 
experiências, 
planeamento conjunto 
de atividades e 
autoformação. 

 

Partilha de experiências 
e de saberes entre 
serviços; estudos de caso 

Ao longo ano letivo 
Psicólogos dos 
SPO 

Psicólogos 
Relatório final de 
atividades 

267 
Formação técnico-
científica 

Participação em 
workshops, simpósios, 
congressos, ações de 
formação, fóruns 

Aplicar novas técnicas e 
metodologias no 
exercício das 
competências do SPO, 
designadamente ao nível 
do rigor técnico e 
científico 

Ao longo ano letivo Psicóloga Psicólogos 
Relatório final de 
atividades 

 


