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  I. INTRODUÇÃO 

  
O Plano Anual de Atividades do agrupamento é um instrumento de organização 

e gestão das escolas e jardins que integram o mesmo agrupamento, contextualizando as 

diversas atividades a desenvolver ao longo de um ou dois anos letivos, com objetivos 

pedagógicos e os orçamentos previstos, em articulação com o Plano Curricular e o Projeto 

Educativo de agrupamento, documentos que definem a orientação conceptual pela qual 

se vai orientar a atuação pedagógica do agrupamento, tanto na sua componente 

curricular como em todas as atividades de complemento e enriquecimento curriculares, 

ou extra curriculares. 

É assim, o documento de planeamento que define as atividades a desenvolver ao 

longo do ano letivo, sua organização e recursos, de forma a concretizar os princípios 

constantes do projeto educativo do agrupamento. 

Sendo obrigação das escolas/agrupamentos construírem o seu projeto 

educativo, enquanto documento regulador da sua própria autonomia, enquadrada pelo 

regime jurídico estabelecido no Decreto-lei n.º 75/2008, de 22 de abril, alterado pelo 

Decreto-lei n.º 137/2012, de 2 de julho, o Plano Anual ou Plurianual de Atividades é 

entendido como documento de planeamento, elaborado e aprovado pelos órgãos de 

administração e gestão do Agrupamento, que define, em função do projeto educativo, os 

objetivos, as formas de organização e de programação das atividades e que procede à 

identificação dos recursos envolvidos na sua execução. 

O Plano Anual de Atividades não pode, por isso, circunscrever-se ao mero 

registo de um conjunto de tarefas a levar a cabo pela comunidade escolar, num espírito 

de voluntariado, mas sim a uma ação concertada, tendo como horizonte o 

cumprimento das metas e objetivos definidos no projeto educativo do agrupamento.  

Do Plano Anual de Atividades constará, pois, uma programação adequada de 

atividades com as suas formas de organização e recursos envolvidos, bem como dos 

objetivos prosseguidos pelas atividades concretas, em função do projeto educativo. Por 

isso, a Educação Ambiental, a Educação para a Saúde, a Educação Sexual, a Segurança, 

como pressupostos base da qualidade de vida e da Educação para a Cidadania e 

Civismo, eixos estruturantes do projeto educativo, são preocupações deste plano anual 

de atividades, tendo em conta as metas prioritárias gerais deste agrupamento, a saber: 

- Melhoria dos resultados escolares e promoção do sucesso educativo;  

- Aumento da qualificação e nível cultural;  

- Combate ao abandono escolar. 
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Para o efeito, e no âmbito do projeto educativo, definiram-se como linhas gerais 

de atuação, que servirão de base ao nosso plano de ação para o quadriénio (2009-2013): 

1.º Promover o sucesso escolar e educativo de todos os alunos; 

2.º Combater o abandono escolar, valorizando a conclusão da escolaridade básica; 

3.º Promover atitudes e comportamentos adequadas as aprendizagens, 

desenvolver nos alunos competências de cidadania; 

4.º Articular os vários níveis de ensino; 

5.º Elevar o nível cultural dos alunos e a sua qualificação. 

Pretende-se, por isso, com o plano de atividades, e com as atividades nele 

previstas em cada ano escolar, dar cumprimento aos seguintes objetivos estabelecidos no 

Projeto Educativo: 

Área Pedagógico - Didática  

1. Melhorar as competências sociais em 5%;  

2. Desenvolver hábitos e métodos de trabalho;  

3. Melhorar a taxa de sucesso entre 2,5 e 5%; 

4. Melhorar a qualidade das aprendizagens; 

5. Melhorar a taxa de sucesso a Língua Portuguesa em 10%;  

6. Melhorar a taxa de sucesso a Matemática em 5%;  

7. Melhorar a taxa de sucesso a Línguas Estrangeiras em 5%; 

8. Melhorar o envolvimento dos encarregados de educação no 

acompanhamento escolar dos seus educandos em 5%.  

Para além disso, pretende-se, ainda: 

 - Incentivar uma cultura de escolaridade prolongada, fomentando o gosto pela escola; 

 - Contribuir para a proteção do meio ambiente, para o equilíbrio ecológico e para a 

preservação do património (Oficina do Ambiente (OFA) / Projeto ECO-ESCOLAS); 

 - Proporcionar aos alunos experiências que favoreçam o seu desenvolvimento sócio - 

afetivo, criando neles atitudes positivas e hábitos de vida saudável (Programa Educação e 

Saúde (PNS) – Saúde Escolar (PES) – Projeto Glutão Saudável (PGS), Educação Sexual, 

Clube de Desporto Escolar (CDE), Projeto Mais Desporto (PMD) e Projeto Segurança e 

Cidadania);  

- Promover o sucesso a Matemática e Português (Clube da Matemática e Plano Nacional 

de Leitura).  

- Promover o uso generalizado das Tecnologias da Comunicação e Informação (PTE/TIC); 

- Promover o estudo autónomo e estruturado e alargar os níveis de literacia (Biblioteca 

Escolar/Centro de Recursos Educativos, Plano Nacional de Leitura, Projeto Compreensão 

Leitora, Clube da Europa, Clube de História, Ciência na Escola, Clube de Línguas); 

- Desenvolver outras formas de aprendizagem e expressão das capacidades físicas, 
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motoras, cognitivas e sociais (Atelier de Teatro, Oficina de Artes, Clube de Fotografia e 

Desporto escolar); 

- Facultar informação estruturada e tratada à Comunidade Educativa (Jornal do 

Agrupamento e Página Web); 

 

Área dos Recursos Físicos: 

Contribuir para a melhoria da qualidade de vida escolar, nomeadamente através da 

humanização dos espaços e da criação de condições de trabalho e lazer para alunos, 

professores e pessoal não docente. 

Contribuir para a valorização do papel da escola no meio a que pertence recorrendo 

ao estabelecimento de parcerias com diferentes entidades. 

Daí a relevância de um “ Plano Anual de Atividades” ajustado ao projeto educativo 

que os órgãos pedagógicos elaboraram no cumprimento das suas competências. Nisso 

certamente não contou a quantidade de atividades, mas sim uma programação de 

atividades concretas que adequadas àquelas vertentes do projeto educativo, e em relação 

com os seus princípios, que veiculam os seus valores, sendo certo que para cada 

atividade se devem prever formas de organização e recursos envolvidos.  

Para além disso, uma Escola só pode ter sucesso educativo se conseguir envolver de 

forma participada e construtiva toda a Comunidade Educativa.  

Por esta razão, o Plano Anual de Atividades é um documento revelador do pulsar deste 

agrupamento de escolas, é um instrumento fundamental de abertura da escola à 

comunidade num diálogo contínuo e consubstancia o princípio de que a aprendizagem 

não se concretiza apenas dentro dos limites dos saberes académicos.  

A aprendizagem implica envolvimento e descoberta e, neste sentido, o Plano Anual de 

Atividades melhora e enriquece a adaptação e o desenvolvimento do currículo escolar. 

 O valor intrínseco do Plano Anual de Atividades reside, não no número de atividades que 

promove, mas sim no contributo real para aprendizagens efetivamente conseguidas. 
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II. ORGANIZAÇÃO E CALENDARIZAÇÃO DO ANO 

LETIVO 2013/2014 

 

1. Calendarização das atividades 
 
 

1.º PERÍODO  

 

 

 

 

 

Inicio: 

 
13 De setembro de 2013 

Fim:  

 

 

17 de dezembro 2013 (E. B.)/24 de dezembro 2013 (Pré-escolar) 

Total:  

 

68 Dias (Educação Básica) e 74 Dias (Pré-escolar) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interrupção:  De 18/12/2013 (EB)/24/12/2013 (PE) a 3/01/2014  (Natal) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Apresentação ao Serviço 2 de setembro de 2013 

Reunião do Órgão de Direção 2 de setembro de 2013 

Reunião da Direção com os Coordenadores de Departamento Curricular 2 de setembro de 2013 

Afixação pública das turmas e respetivos horários  2 de setembro de 2013 

Reunião Geral de Professores 3 de setembro de 2013 

Reunião das subcoordenações de departamento/Departamentos Curriculares 3 e 12 de setembro de 2013 

 Reunião de Conselho de Ano 1.º Ciclo 3 de setembro de 2013 

 Reunião do Conselho de Professores Titulares de Turma 3 de setembro de 2013 

 Reunião das Equipas de Professores por escola e Jardim de Infância 3 de setembro de 2013 

Reunião de Conselho de Escola 4 de setembro de 2013 

Reunião dos Serviços Técnico-Pedagógicos 4 de setembro de 2013 

Reunião Projetos Educativos em Desenvolvimento 4 de setembro de 2013 

Reunião das equipas de Articulação Pedagógica do Curso vocacional 4 de setembro de 2013 

Reunião de Conselho de Ano 2.º e 3.º Ciclos 6 de setembro de 2013 

 Reunião da Comissão de Coordenação de Avaliação 6 de setembro de 2013 

Reunião de Conselho Pedagógico 6 de setembro de 2013 

Reunião do Conselho de Coordenadores de Estabelecimento 9 de setembro de 2013 

Reunião do Conselho de Diretores de Turma 9 de setembro de 2013 

 Reunião de Departamentos Curriculares 9 de setembro de 2013 

Reunião das subcoordenações de departamento 9 de setembro de 2013 

Reuniões de Conselho de Ano (1.º, 2.º, 3.º e 4.º) 9 de setembro de 2013 

Reunião de Articulação Pedagógica pré-escolar/1.º ciclo 9 de setembro de 2013 

Reunião de Departamentos Curriculares 9 de setembro de 2013 

Reunião das subcoordenações de departamento 9 de setembro de 2013 

Reunião de Articulação Pedagógica entre Ciclos 10 de setembro de 2013 

Reunião da Equipa de Professores que lecionam a Oferta Complementar 10 de setembro de 2013 

Reunião de Conselhos de Turma Iniciais 11 e 12 de setembro de 2013 
Receção aos alunos, abertura do ano letivo em todo o Agrupamento 13 de setembro de 2013 
Reuniões com os Pais e Encarregados de Educação 13 de setembro de 2013 

Arranque das Atividades no cumprimento dos horários Letivos 16 de setembro de 2013 

Reunião da Comissão de Coordenação de Avaliação 19 de setembro de 2013 

Reunião da Comissão de Avaliação Interna 20 de setembro de 2013 

Reunião de Conselho Administrativo 19 a 20 de setembro de 2013 

Reunião do Órgão de Direção 1 de outubro de 2013 

Reunião de Conselho Pedagógico 2 de outubro de 2013 
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Reunião do Conselho de Coordenadores de Estabelecimento 3 de outubro de 2013 

Reuniões de Departamento Curricular 3 a 11 de outubro de 2013  

Reunião do Conselho de Escola 3 a 11 de outubro de 2013 

Reunião das Subcoordenações de Departamento Curricular7Conselhos de Ano 3 a 11 de outubro de 2013 

Reunião de Conselho Administrativo 9 de outubro de 2013 

Reunião de Conselhos de Turma Periódicos para aprovação dos PCT 14 a 25 de outubro de 2013  

Recenseamento dos Avaliadores Externos (ADD) 25 de outubro de 2013 

Entrega de requerimento para Observação de aulas (ADD) 25 de outubro de 2013 

Reunião da Direção com os Delegados e Subdelegados de Turma 29 de outubro de 2013 

Reunião do Órgão de Direção 4 de novembro de 2013 

Inscrição nos Testes Intermédios 3.º Ciclo novembro de 2013 

Entrega dos Planos Curriculares de Turma na direção 31 de novembro de 2013 

Reunião de Conselho Pedagógico  6 de novembro de 2013 

Reunião do Conselho de Coordenadores de Estabelecimento 7 de novembro de 2013 

Reunião com a Assembleia de pais e Encarregados de Educação novembro de 2013 

Reuniões de Departamento Curricular 11 a 15 de novembro de 2013  

Reunião do Conselho de Escola 11 a 15 de novembro de 2013  

Reunião das Subcoordenações de Departamento Curricular/ Conselho de Ano 11 a 15 de novembro de 2013  
Reunião de Conselho Geral novembro de 2013 

Reunião de Conselho Administrativo 21 de novembro de 2013 

Reunião do Órgão de Direção 26 de novembro de 2013 

Reunião de Conselho Pedagógico: 
  

4 de dezembro de 2013 

Reunião do Conselho de Coordenadores de Estabelecimento 5 de dezembro de 2013 

Reuniões de Departamento Curricular 10 a 13 de dezembro de 2013  

Reunião do Conselho de Escola 10 a 13 de dezembro de 2013  

Reunião das Subcoordenações de Departamento Curricular/Conselho de Ano 10 a 13 de dezembro de 2013  

Inscrição nos Testes Intermédios 1.º Ciclo 3 a 18 de dezembro de 2013 

Reunião do Conselho de Diretores de Turma  3 dezembro de 2013 

Reunião de Conselho Administrativo 12 de dezembro de 2013 

Entrega das propostas de avaliação do 1.º período 6 de dezembro de 2013 

Final das atividades letivas do 1.º período 17 de dezembro de 2013 

Reuniões de Avaliação do 1.º Período 18, 19 e 20 de dezembro de 2013 

Reunião do Departamento Curricular do 1.º Ciclo/ Pré-escolar  20 de dezembro de 2013 

Reunião com os Pais e Encarregados de Educação - Avaliação 20 de dezembro de 2013 

Final das Atividades Letivas do 1.º período (Pré-escolar) 24 de dezembro de 2013 

Entrega de Projeto Docentes (ADD) 27 de dezembro de 2013 

Reunião de Conselho Administrativo Finais de dezembro de 2013 

Reunião do Conselho Geral A definir 

Interrupção das Atividades Letivas 
De 18/12/2013 a 3/01/2014 (E. B.) 

De 24/12/2013 a 3/01/2014 (PE) 

 

 
Nota: A calendarização da avaliação de professores será encontra-se fixada na sala dos professores. 
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1. Calendarização das atividades 
 
 

2.º PERÍODO  

 
 

 

 

 

 

 

Inicio: 

 
6 de janeiro de 2014 

Fim:  

 

 

4 de abril (E.B.)/11 de abril (Pré-escolar) de 2014 

Total:  

 

62 Dias (E. B.) /67 Dias (Pré-escolar) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interrupção:  
De 3 a 5/3/2014 (Carnaval) 

De 7/04 (EB)/21/04 (PE)  a 21/04/2014 (Páscoa)  

 

 

 

 

 

 

Inicio das Atividades Letivas do 2.º período 6 de janeiro  de 2014 

Reunião do órgão de direção 7 de janeiro de 2014 

Reunião de Conselho Pedagógico  
 

15 de janeiro de 2014 

Reunião do Conselho de Coordenadores de Estabelecimento 16 de janeiro de 2014 

Reuniões de Departamento Curricular 16 a 23 de janeiro de 2014 

Reunião do Conselho de Escola 16 a 23 de janeiro de 2014 
Reunião das Subcoordenações de Departamento Curricular/Conselho de Ano 16 a 23 de janeiro de 2014 
Reunião de Conselho Administrativo 15 de janeiro de 2014  

Comunicação por escrito da apreciação do projeto docente 24 de janeiro de 2014 

Reunião do órgão de direção 3 de fevereiro de 2014 

Reunião de Conselho Pedagógico  5 de fevereiro de 2014 

Reunião do Conselho de Coordenadores de Estabelecimento 6 de fevereiro de 2014 

Teste Intermédio de Português – 9.º Ano 6 de fevereiro de 2014 

Reuniões de Departamento Curricular 6 a 13 de fevereiro de 2014  

Reunião do Conselho de Escola 6 a 13 de fevereiro de 2014 
Reunião das Subcoordenações de Departamento Curricular/Conselho de Ano 6 a 13 de fevereiro de 2014 

Reunião de Conselho Turma Periódicos  10 a 21 de fevereiro de 2014 

Reunião de Conselho Administrativo 19 de fevereiro de 2014 

Teste Intermédio de Inglês - 9.º Ano Data a Definir  

Interrupção do Carnaval  3 a 5 de março de 2014 
Reunião do órgão de direção 10 de março de 2014 

Reunião de Conselho Pedagógico 12 de março de 2014 

Reunião do Conselho de Coordenadores de Estabelecimento 13 de março de 2014 

Reuniões de Departamento Curricular 13 a 21 de março de 2014  

Reunião do Conselho de Escola 13 a 21 de março de 2014  
Reunião das Subcoordenações de Departamento Curricular/Conselho de Ano 13 a 21 de março de 2014  

Teste Intermédio de Matemática – 9.º Ano 21 de março de 2014 

Avaliação Externa da Escola 25 a 28 de março de 2014 

Reunião do Conselho de Diretores de Turma 25 de março de 2014 

Entrega das propostas de avaliação do 2.º período 28 de março de 2014 

Reunião do Conselho Geral  A definir 

Reunião do órgão de direção 1 de abril de 2014 

Reunião de Conselho Pedagógico 2 de abril de 2014 

Reunião do Conselho de Coordenadores de Estabelecimento 3 de abril de 2014 

Reuniões de Departamento Curricular 3 a 10 de abril de 2014  

Reunião das Subcoordenações de Departamento Curricular/Conselho de Ano 3 a 10 de abril de 2014  

Reunião de Conselho Administrativo 4 de abril de 2014 

Final das Atividades Letivas do 2.º período (Ensino Básico) 4 de abril  de 2014  

Reuniões de Avaliação do 2.º Período 7, 8 e 9 de abril de 2014  

Reunião com os Pais e Encarregados de Educação - Avaliação 9 abril de 2014 

Final das Atividades Letivas do 2.º período (Pré-escolar) 11 de abril de 2014 

Interrupção das Atividades Letivas 
De 7 a 21 de abril de 2014 (EB) 

De 14 a 21 de abril de 2014 (PE) 
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1. Calendarização das atividades 
 

 
3.º PERÍODO  

 
 

 

 

 

 

 

Inicio: 

 
22 de abril  de 2014 

Fim:  

 

 

6/06 (4.º, 6.º e 9.º ano) / 13/06 (restantes anos E. B.) e 

4/07 (Pré-escolar) de 2014 

Total:  

 

32 Dias (4.º, 6.º e 9.º ano) 36 (restantes anos do E. B.) 

/50 Dias (Pré-escolar e PAE do 4.º e 6.º ano) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Total Ano letivo:  

162 Dias – 4.º, 6.º e 9.º ano de escolaridade 

166 dias – restantes anos d do E. B. 

190 Dias Pré-escolar 

180 Dias – 4.º e 6.º Período extraordinário 

 

 

 

 

Inicio das Atividades Letivas  22 de abril de 2014 

Período de Matrículas De abril a junho de 2014 

Reunião do órgão de direção 28 de abril de 2014 

Reunião Preparatória das Provas Finais 29 de abril de 2014 

Entrega de Matrizes de Exames de Equivalência à Frequência 30 de abril de 2014 

Reunião Conselho Pedagógico  7 de maio de 2014 

Reunião do Conselho de Coordenadores de Estabelecimento 8 de maio de 2014 

Reuniões de Departamento Curricular 8 a 15 de maio de 2014 

Reunião do Conselho de Escola 8 a 15 de maio de 2014 

Reunião das Subcoordenações de Departamento Curricular/Conselho de Ano 8 a 15 de maio de 2014 
Reuniões Periódicas do 3.º período 12 a 23 de maio 
Reunião de Conselho Administrativo 13 de maio de 2014 
Afixação Pública das Matrizes de Exame de Equivalência à Frequência 15 de maio de 2014 
Provas Finais de Ciclo (4.º e 6.º anos) – Português (1.ª fase) 19 de maio de 2014 
Provas Finais de Ciclo (4.º e 6.º anos) – Matemática (1.ª fase) 21 de maio de 2014 

Teste Intermédio de Português – 2.º Ano 27 de maio de 2014 

Reunião do Conselho de Diretores de Turma  27 de maio de 2014 

Teste Intermédio de Matemática – 2.º Ano 30 de maio de 2014 

Fim da Formação Escolar do Curso Vocacional  30 de maio de 2014 

Entrega das propostas de avaliação do 3.º período 30 de maio de 2014 

Entrega das provas e critérios dos exames de equivalência à frequência 30 de maio de 2014 

Reunião preparatória das provas finais A definir 

Período de renovação de matrículas De 1 a 14 de junho de 2014 

Reunião do órgão de direção 2 de junho de 2014 

Reunião de Conselho Pedagógico  4 de junho de 2014 

Reunião do Conselho de Coordenadores de Estabelecimento 5 de junho de 2014 

Reuniões de Departamento Curricular 5 a 12 de junho de 2014 

Reunião do Conselho de Escola 5 a 12 de junho de 2014 

Reunião das Subcoordenações de Departamento Curricular/Conselho de Ano 5 a 12 de junho de 2014 

Final das Atividades Letivas do 3.º período (4.º, 6.º e 9.º anos) 6 de junho de 2014 

Período preparatório dos alunos do 9.º ano para os exames 9 a 20 de junho de 2014 

Reuniões de Avaliação interna do 4.º, 6.º e 9.º anos 9,11 e 12 de junho de 2014 

Semana Aberta do Agrupamento 12 e 13 de junho de 2014 

Final das Atividades Letivas do 3.º período (Restantes anos de escolaridades) 13 de junho de 2014 

Celebração do dia do Agrupamento 13 de junho de 2014 

Início do período de acompanhamento extraordinário para 4.º e 6.º anos 16 de junho de 2014 

Reuniões de Avaliação interna e Final (4.º e 6.º ano) 16,17 e 18 de junho de 2014 

Período para inscrição nos exames de equivalência à frequência 19 e 20 de junho de 2014 

Provas Finais de Ciclo (9.º anos) – Português (1.ª Chamada) 17 de junho de 2014 
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Início da 1.ª fase dos exames de equivalência à frequência 2.º e 3.º C. Calendário a estabelecer 

Reunião com os Pais e Encarregados de Educação - Avaliação 18 de junho de 2014 

Provas Finais de Ciclo (9.º anos) – Matemática (1.ª Chamada) 23 de junho de 2014 

Reunião de Conselho Administrativo 25 de junho de 2014 

Provas Finais de Ciclo (9.º anos) – Português (2.ª Chamada) 25 de junho de 2014 

Provas Finais de Ciclo (9.º anos) – Matemática (2.ª Chamada) 27 de junho de 2014 

Reunião de avaliação do CV Em junho de 2014 

Reunião do órgão de direção 30 de junho de 2014 

Entrega de relatório de auto avaliação (ADD) 1 de julho de 2014 

Reunião de Conselho Pedagógico  2 de julho de 2014 

Reunião do Conselho de Coordenadores de Estabelecimento 3 de julho de 2014 

Reuniões de Departamento Curricular 3 a 10 de julho de 2014 

Reunião do Conselho de Escola 3 a 10 de julho de 2014 

Reunião das Subcoordenações de Departamento Curricular/Conselho Ano 3 a 10 de julho de 2014 
Final das Atividades Letivas Pré-escolar e Acompanhamento 

extraordinário 
4 de julho de 2014 

Reunião de Avaliação do pré-escolar 7 de julho de 2014 
Articulação Pré-escolar e 1.º ciclo 8 julho de 2014 
Reunião de Departamento Curricular Pré-escolar (avaliação final) 9 de julho de 2014 

Provas Finais de Ciclo (4.º e 6.º anos) – Português (2.ª fase) 9 de julho de 2014 

Preenchimento das fichas de avaliação (ADD) 10 de julho de 2014 

Entrega da proposta de avaliação à SADD (ADD) 12 de julho de 2014 

Provas Finais de Ciclo (4.º e 6.º anos) – Matemática (2.ª fase) 14 de julho de 2014 

Reunião da SADD para harmonização das avaliações (ADD) 15 de julho de 2014 

Reuniões de Avaliação Agregação da Avaliação Interna e Externa  15 e 16 de julho 

Reunião Secretariado de provas finais de ciclo A definir 

Reunião do órgão de direção 16 de julho de 2014 

Reunião de Conselho Pedagógico  17 de julho de 2014 

Reunião do Conselho de Coordenadores de Estabelecimento 18 de julho de 2014 

Reunião das diferentes estruturas de orientação educativa 19 a 22 de julho de 2014 

Comunicação por escrito da avaliação final (ADD) 22 de julho de 2014 

Período para matrículas e renovação de matrículas 18 e 19 de julho de 2014 

Reunião das equipas pedagógicas para preparação do Novo Ano Letivo Em julho de 2014 

Reunião do Conselho Geral A definir 

Preparação e Organização do Ano Letivo de 2013/2014 A partir de 20 de julho 

Reunião do Conselho de Diretores de Turma A definir 

Reunião das Equipas Pedagógicas A definir 

Constituição de Turmas A definir 

Distribuição de Serviço  A definir 

Elaboração de Horários docentes e das turmas A definir 

Período de Férias Agosto 

Entrega do relatório de autoavaliação (Prof. Integrados na Carreira)  

Nota: A calendarização da Avaliação docente obedece a uma calendarização específica oportunamente divulgada. 

A Calendarização relativa aos procedimentos de recondução ou abertura de procedimento concursal 

para o diretor do agrupamento, será estabelecida pelo Conselho geral. 
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III – CONTRATO DE AUTONOMIA  

 
No presente ano letivo, por força do Contrato de Autonomia celebrado por este 

Agrupamento de Escolas com o Ministério da Educação e Ciência no passado dia 7 de 

outubro, nos termos da Portaria n.º 265/2012, de 30 de agosto, abre-se um novo 

paradigma na prestação do serviço público da educação por nós prestado. 

Obviamente que com a celebração deste contrato a nossa expectativa é 

fundamentalmente a de melhorar a eficácia do serviço educativo do agrupamento e 

contribuir para o desenvolvimento da qualidade do serviço público da educação, 

designadamente: 

a) Melhorar os resultados/ aproveitamento escolar dos alunos, quer interno, quer 

externos; 

b) Aumentar a cultura organizacional de cooperação e avaliação; 

c) Diversificar a oferta educativa e formativa; 

d) Diminuir os níveis de indisciplina e comportamentos inadequados dos alunos; 

e) Aumentar os níveis de participação dos pais e Encarregado de Educação na vida da 

escola. 

E sobretudo para a concretização dos objetivos na cláusula 1 e 2 o plano de ação 

estratégico a desenvolver far-se-á em observância do estabelecido no seguinte quadro: 

DOMÍNIO: GESTÃO E DESENVOLVIMENTO CURRICULAR 

PROJETOS ATIVIDADES ESTRATÉGIAS PARCERIAS CALENDARIZAÇÃO 

Apoio ao Estudo 

 

 Acompanhamento mais eficaz do aluno 
face às dificuldades detetadas e 
orientadas para a satisfação de 
necessidades específicas, destinado aos 
alunos de todos os ciclos de ensino e que 
se revestirá de diferentes modalidades, 
designadamente apoio ao estudo, apoio 
pedagógico acrescido, coadjuvação, aulas 
de apoio e preparação, tutoria, sala de 
estudo e apoio individualizado. 

 Utilização de tempos da componente 
letiva dos docentes; 

 A implementação de estratégias de 
estudo e de desenvolvimento e 
aprofundamento dos conhecimentos dos 
alunos; 

 Dinamização da sala de estudo; 

 Realização dos trabalhos de casa; 

 Assessorias e coadjuvação ao nível dos 
três ciclos; 

 
 

Ao longo do ano 
letivo 

Educação 
Cidadania e 

Civismo 

 Atividade l e t i v a  d e  4 5  m i n  
s e m a n a i s  p a r a  o s  alunos na área da 
cidadania, em todos os níveis de ensino 
(1º, 2º e 3º ciclo). 

 Criação de uma disciplina oferta 

complementar - lecionada pelos Diretores 
de Turma e professores titulares de 
turma. 

 
Ao longo do ano 

letivo 

 
 
 
 
 
 

Compreensão 
leitora 

 Para todos os alunos do 3º, 4º, 5º e 6º 
anos de escolaridade que querem 
alcançar níveis superiores de 
compreensão em leitura, e tem como 
objetivo aprender a compreender;  

 Trabalho cooperativo na sala de aula; 

 Definição de conteúdos prioritários por 
ano de escolaridade (1º, 2º e 3º ciclos); 

 Reforço de saberes entre pares. 

 A desenvolver semanalmente nas aulas 
de português  

 Formação de professores 

 Articulação curricular vertical 

 Utilização de metodologias que 
promovam o espírito crítico e 
argumentativo, as competências 
discursivas, de planificação e de rigor 
científico e a autonomia das 
aprendizagens 

 Universidade do 
Minho 

 Psicóloga do AEPAS 

 Bibliotecas 
escolares 

 Centro de formação 

 
 

Ao longo do ano 
letivo 
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Avaliação dos 
alunos 

 Construção e aplicação de provas de 
avaliação global nas áreas de matemática, 
português e estudo do meio, no 1º ciclo; 

 Uniformização de critérios e de 
instrumentos utilizados, 1º 2 º e 3º 
ciclo 

No pré-escolar adoção de   alguns 
instrumentos de avaliação comuns e uma 
ficha de registo de avaliação de 
desempenho das crianças idêntica para 
todos os grupos do pré escolar; 

 Instituição de mecanismos que possam 
identificar possíveis lacunas nas 
aprendizagens dos alunos, para se 
proceder a ajustamentos necessários de 
modo a otimizar a eficácia externa da 
escola 

 Aferição de avaliação interna e 

dos   processos   de   ensino   e 
avaliação; 

 Equipa de autoavaliação do 
agrupamento; 

 Grelhas comuns por disciplina; 

 Monitorização do percurso escolar dos 
alunos do agrupamento, 

 Testes Intermédios. 

Gave 
Serviço de psicologia 

Mensalmente 
Trimestralmente 
Ao longo do ano 

letivo 

DOMÍNIO: GESTÃO E ORGANIZAÇÃO ESCOLAR 

 
 

Articulação 

 Articulação e sequencialidade das 
aprendizagens; 

 Reorganização e articulação ao nível dos 
conteúdos e desenvolvimento das metas 
curriculares; 

 Cooperação e partilha de experiências e 
metodologias de trabalho intra e entre 
departamentos; 

 Encontros regulares entre professores 
de áreas diferentes, com vista à partilha 
de experiências, práticas educativas e 
preparação de materiais 

 Definição de estratégias comuns de 
atuação; 

 Debate e discussão de problemas ligados 
à prática pedagógica; 

 Partilha  de  informações    de    âmbito    
mais institucional; 

 Criação de guiões / modelos de 
instrumentos didáticos uniformes a 
todas as áreas /ano – 1º, 2º e 3º ciclo; 

 No pré-escolar, adoção de projetos 
comuns a desenvolver pelos diferentes 
grupos 

 Conselho pedagógico  

 Plano de articulação 

 Tempo comum entre coordenadores de 
departamento 

 

Ao longo do ano 

letivo 
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Ocupação plena 
dos tempos 

escolares 

 - Projetos de desenvolvimento Educativo 
nomeadamente sala de estudo, biblioteca 
escolar, clube de História, Clube de 
Matemática, Jornal do Agrupamento, 
Atelier de Teatro, Clube da Europa, 
Projeto Ciência na Escola, projeto de 
Combate ao Insucesso escolar, Oficina de 
Artes, Oficina do Ambiente, Desporto 
Escolar, entre outos que promovam a 
participação dos alunos na vida e 
organização da escola, diminuam os 
comportamentos disruptivos e 
indisciplinados, combatam o absentismo, 
o abandono escolar, a iliteracia e 
contribuam para formação integral dos 
alunos; 

 Conselho de docentes 

 Inscrição voluntária nos vários clubes 

 Indicação por parte do conselho de turma 

 Gabinete de apoio 
ao aluno e à 
família  

 Rede de 
Bibliotecas 
escolares 

 Fundação Ilídio 
Pinho 

 Associação 
bandeira Azul 
(Eco-Escola) 

 

Ao longo do ano 
letivo 

 
Transição para  

a  vida 

ativa 
 
 

- A t i v id a d e s  práticas pré-profissionais 
param alunos com necessidades 
educativas especiais, cursos de educação 
e formação e cursos vocacionais. 

 Plano de transição para a “vida  

Ativa” 

Empresas e 
instituições locais 

 
Ao longo do ano 

letivo 

Formação 

 Elaboração de um plano de formação 
docente e não docente que promova a 
formação cientifica e o desenvolvimento 
profissional, atendendo às necessidades 
reais do agrupamento; 

 plano de formação para pais e 
encarregados de educação e alunos. 

  Ações de formação   

 Sessões de esclarecimento/pessoal 
docente, não docente, pais e 
encarregados de educação 

 Centro de 
Formação 

 Autarquias 

 Universidade do 
Minho 

 Escola Segura 

 
Ao l o n g o  do ano 

letivo 

Comunicar 
mais e melhor 

 Utilização  de  e-mails  institucionais,  de  
modo  a agilizar, desburocratizar e 
monitorizar procedimentos; 

 Partilha de recursos em formato digital 

  Plataforma do AEPAS  

  P l a n o  t e c n o l ó g i c o  
 

 
 

 
Ao longo do ano 

letivo 

Projeto de 
Combate ao 
Insucesso e 
Abandono 

escolar 

 Aplicado a todos os níveis de ensino, 
desde o pré-escolar ao 9.º ano de 
escolaridade, passando pelos Cursos de 
educação e formação e vocacionais.  

 Procura intervir em duas frentes 
fundamentais, a da prevenção e a da 
remediação.  

 A prevenção mais vocacionada ou 
localizada no pré-escolar e 1.º ciclo, a da 
remediação nos restantes anos de 
escolaridade. 
 
 

 Psicólogo 

 Gabinete de apoio 
ao aluno 

 Equipa da 
educação especial 

Ao longo do ano 
letivo 

Melhoria da 
eficácia do 
trabalho 
docente 

 Supervisão e acompanhamento da prática 
letiva por parte dos departamentos 
curriculares e respetivos grupos 
disciplinares, Conselho de Docentes e 
Conselhos de Diretores de Turma. 

 Acompanhamento de atividades letivas  

 Reuniões de trabalho  

 Controlo de cumprimento dos programas 
e metas curriculares 

 
 

Ao longo do ano 
letivo 
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Promoção de 
uma Oferta 
Educativa 
adequada 

 Desenvolvimento de Cursos de Educação 
e Formação (CEF), Cursos Vocacionais, 
Percursos Alternativos, Cursos 
Profissionais, Oferta de nível secundário 

 Reuniões de trabalho; 

 Aferição de necessidades dos alunos do 
AEPAS; 

 Monitorização do percurso escolar dos  
alunos 

 

DEGESTE e MEC 

Ao longo do ano 
letivo 

 
DOMÍNIO: EXCELÊNCIA, INOVAÇÃO E EMPREENDEDORISMO 

A Cor das 
Palavras 

 Envio por parte de todas as 
escolas/turmas de notícias para o jornal 
do agrupamento; 

 Produção de notícias/reportagens  de 
atividades realizadas no agrupamento. 

 Utilização da página do agrupamento na 
internet; 

 Blogs 

 Jornal do agrupamento  

Comunidade educativa 
Comunicação social/ 
Diário do Minho 

 
Ao longo do ano 

letivo 

Um 
agrupamento 

como 
referência 

 Criação dos prémios de mérito e 
excelência cultural, desportivo e artístico; 

 O Projeto a melhor Turma; 

 Constituição de uma associação de 
estudantes na EB 2,3 com alunos dos 
diferentes anos de escolaridade, eleita 
anualmente; 

 Constituição d a  associação de
 pais e
 encarregados de educação do 
agrupamento; 

• Eleição do delegado e subdelegado de 
turma;  

 No pré-escolar, atribuição às crianças de 
papéis de responsabilidade; 

 Abertura das bibliotecas escolares à 
comunidade educativa; 

 Promoção de jogos de equipa entre 
encarregados de educação / professores / 
alunos. 

 

 

 

 

 

 Diálogo e  c o l a b o r a ç ã o  e n t r e  a  
Escola e as entidades representativas do 
meio social envolvente; 

 Envolvimento de todos os atores da 
comunidade educativa na vida da escola; 

 Projetos de participação dos pais na vida 
da escola  

 Envolvimento dos encarregados de 
educação na construção do plano de turma. 

 
Autarquia 
 
Associações das 
freguesias onde o 
agrupamento se insere 
Associações de Pais e 
Encarregados de 
Educação 
Associação de 
Estudantes 
Rede das Bibliotecas 
Escolares 
 

 
Ao longo do ano 

letivo 

Fonte de 
Dinamismo 

local 

  Exposições de trabalhos realizados pelos 
alunos, 

 Organização de saraus musica; 

 Participação em concursos locais e 
regionais; 

 Realização de concursos das diferentes 
disciplinas na biblioteca; 

 Atelier de Teatro: “O Ator das palavras”; 

 Palestras com escritores, atores, políticos; 

 Parlamento Jovem 
 

 Articulação entre todas as áreas 
disciplinares e a comunidade / instituições 

Associações concelhias 
Autarquia 
Rede de bibliotecas 
Biblioteca municipal 

Ao longo do ano 
letivo 

 
Parlamento 

Jovem 
 

- Constituição de listas e processo 
eleitoral 
- Campanha Eleitoral 

- Eleições dos deputados 

- Sessão escolar e sessão regional 

 

 Diálogo e  c o l a b o r a ç ã o  e n t r e  

a Escola e as entidades representativas do 

meio social envolvente; 

 Debates 

 Palestras com políticos 
 

 
Entidades 
representativas do 
meio social envolvente 
Assembleia da 
República  

Ao longo do ano 
letivo 
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Para o efeito, contamos com os compromissos assumidos pelo ministério da Educação e 

Ciência perante este agrupamento de escolas, e que permitam alcançar os objetivos atrás 

enunciados, nomeadamente: 

1. Tomar as decisões e medidas indispensáveis à viabilização e concretização do presente 

Contrato Autonomia, nos limites do aumento de encargos previsto no presente artigo; 

2. Autorizar a conversão do crédito horário em equivalente financeiro para investimento;  

3. Para além dos recursos humanos docentes existentes, à data da celebração deste 

contrato e do crédito global atribuído, conceder ao agrupamento, um horário completo 

(docente ou técnico especializado), 

4. Para efeito do crédito a conceder ao agrupamento nos termos do ponto anterior, é 

reconhecido à escola o direito de decidir o recurso a mobilizar, bem como a sua gestão no 

contexto do crédito atribuído; 

5. Para além desse recurso, a Escola reserva o direito de afetação de mais recursos 

através do seu Plano de Ação Estratégica, no âmbito de eventual candidatura à medida 

6.11 do POPH; 

6. Viabilizar propostas de ofertas educativas diferenciadas no âmbito da rede escolar, em 

articulação com os serviços competentes; 

7. Manter com o Agrupamento um relacionamento institucional direto e colaborante, no 

quadro da delimitação de competências decorrentes da lei e do presente contrato;  

8. Assegurar apoio jurídico ao Agrupamento;  

9. Participar na Comissão de Acompanhamento prevista no presente contrato;  

10. Conceder apoios específicos na vertente pedagógica, nos termos definidos no presente 

contrato. 

A responsabilidade que assumimos com este contrato de autonomia é grande e o sucesso 

do mesmo passa, obviamente, pelo modo como todos nos envolvermos no cumprimento 

dos objetivos estabelecidos e do plano de ação estratégico a desenvolver. Requer que as 

estruturas de orientação educativa e de supervisão pedagógica se comprometam com 

aqueles objetivos e colaborem com a direção do agrupamento na sua satisfação. Requer, 

ainda, que todos estejamos conhecedores daquele contrato, dos seus objetivos e metas e 

que, ao longo do presente ano letivo, todas as estruturas e respetivos professores possam 

trabalhar para o cumprimento daquelas metas e objetivos que, relembro, passam 

fundamentalmente pelos resultados escolares e pelo sucesso educativo. 

Importa por isso que, neste conselho, possamos constituir, à margem do contrato de 

autonomia, uma comissão de acompanhamento daquele contrato, com o objetivo claro 

de monitorizar a sua implementação, o cumprimento das metas e objetivos, e a introdução 

de mecanismos de correção relativamente aos desvios que se venham a verificar. 
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Esta comissão deva ser constituída pelo Senhor Coordenador da Comissão de 

Acompanhamento e Avaliação Interna do Agrupamento, o professor José Carlos Lopes e 

a psicóloga do Agrupamento, a Dr.ª Helena Azevedo, para além disso, integra, ainda, a 

professora daquela comissão a professora Carmo Pereira (2.º Ciclo), a professora Alcina 

Sousa (3.º Ciclo). Para além disso, inclui o Senhor Henrique Barros como representante 

dos pais e encarregados de educação e a Senhora Madalena Vaz como representante do 

pessoal não docente, bem como o professor Luís Silva na qualidade de coordenador das 

ofertas formativas, a professora Júlia Almeida como coordenadora da educação especial, 

a professora Eduarda Sousa como representante do 1.º ciclo e a educadora Dores 

Oliveira como representante do pré-escolar, bem como a subdiretora do agrupamento, a 

professora Teresa Freitas.  
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IV - ÓRGÃOS DE GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO  
 

 

 

1. CONSELHO GERAL  
 

 

 

PRESIDETE: João Manuel Marinho Teixeira da Silva 

 

O conselho geral é o órgão de direção estratégica responsável pela definição das 

linhas orientadoras da atividade da escola, assegurando a participação e 

representação da comunidade educativa, nos termos e para os efeitos do n.º 4 do 

artigo 48.º da Lei de Bases do Sistema Educativo. 

É composto pelos seguintes representantes: 

Representantes dos Pessoal Docente (8): 

- Fernando Nunes Alves, Professor do quadro do agrupamento no grupo de recrutamento 

520; 

- Teresa de Jesus Guerra Madureira Professor do quadro do agrupamento no grupo de 

recrutamento 230; 

- José Carlos de Oliveira Lopes, Professor do quadro do agrupamento no grupo de 

recrutamento 910; 

- Elisa de Lurdes Almeida Melo e Silva, Professor do quadro do agrupamento no grupo de 

recrutamento 330; 

- Maria Manuela Moreira Mesquita e Sousa, Professor do quadro do agrupamento no 

grupo de recrutamento 200; 

- Maria Adelina Martins Silva Barreto, Professor do quadro do agrupamento no grupo de 

recrutamento 300; 

- Joaquina Oliveira Rafael Barbosa, Educadora do quadro do agrupamento no grupo de 

recrutamento 100; 

- Maria Augusta Gonçalves Ribeiro, Professor do quadro do agrupamento no grupo de 

recrutamento 110; 

Nota: Até à eleição do respetivo presidente, as reuniões serão presididas pelo presidente 

cessante, o professor João Manuel M. T. Silva (Representante da Comunidade), mas sem 

direito a voto. 

O Diretor do agrupamento participa nas reuniões do conselho geral sem direito a voto. 

Representantes dos Pais e Encarregados de Educação (4): 

- Elda Carina Pereira da Silva (E.B.2, 3 Prof. Abel Salazar); 

- Carlos Henrique Ribeiro de Barros (E.B.1 de Gemunde-Ronfe); 

- Paula Cristina do Vale Cardoso (E.B.1 Casais-Brito); 
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- José Manuel Ferreira Peixoto (E.B.1 Vermil); 

- Alcina Marta Martins Morais (E.B.1 Poças-Airão Sta. Maria); 

 Representantes da Câmara Municipal de Guimarães (3): 

- Francisca Abreu, Vereadora da Educação e Cultura; 

- Helena Pinto, Chefe de Divisão de Cultura e Desporto; 

- Clara Maria Soares, Técnica dos Serviços da Educação; 

Representantes do Pessoal Não Docente (2): 

- Maria Madalena Leite Vaz, Encarregada do Pessoal Auxiliar; 

- Manuel Machado Ribeiro, Auxiliar de Ação Educativa em exercício na Escola EB 2,3 Abel 

Salazar, Guimarães; 

Representantes da Comunidade Local (2): 

- João Manuel Marinho Silva, Presidente do Centro Social de Ronfe; 

- José Castro Dias, Presidente do Centro Social de Brito; 

- Paulo Pereira Mendes Teixeira de Melo, Conselho de Administração da SOMELOS S. G. 

P. S. SA. 

Sem prejuízo das competências que lhe sejam cometidas por lei ou regulamento 

interno, ao conselho geral compete: 

a) Eleger o respetivo presidente, de entre os seus membros, à exceção dos 

representantes dos alunos; 

b) Eleger o diretor, nos termos dos artigos 21.º a 23.º do presente decreto -lei; 

c) Aprovar o projeto educativo e acompanhar e avaliar a sua execução; 

d) Aprovar o regulamento interno do agrupamento de escolas ou escola não agrupada; 

e) Aprovar os planos, anual e plurianual, de atividades;  

f) Apreciar os relatórios periódicos e aprovar o relatório final de execução do plano 

anual de atividades;  

g) Aprovar as propostas de contratos de autonomia;  

h) Definir as linhas orientadoras para a elaboração do orçamento;  

i) Definir as linhas orientadoras do planeamento e execução, pelo diretor, das 

atividades no domínio da ação social escolar; 

j) Aprovar o relatório de contas de gerência;  

k) Apreciar os resultados do processo de autoavaliação;  

l) Pronunciar-se sobre os critérios de organização dos horários;  

m) Acompanhar a ação dos demais órgãos de administração e gestão;  

n) Promover o relacionamento com a comunidade educativa; 

o) Definir os critérios para a participação da escola em atividades pedagógicas, 

científicas, culturais e desportivas; 
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p) Dirigir recomendações aos restantes órgãos, tendo em vista o desenvolvimento do 

projeto educativo e o cumprimento do plano anual de atividades; 

q) Participar, nos termos definidos em diploma próprio, no processo de avaliação do 

desempenho do diretor; 

r) Decidir os recursos que lhe são dirigidos; s) Aprovar o mapa de férias do diretor.  

No desempenho das suas competências, o conselho geral tem a faculdade de requerer 

aos restantes órgãos as informações necessárias para realizar eficazmente o 

acompanhamento e a avaliação do funcionamento do agrupamento e de lhes dirigir 

recomendações, com vista ao desenvolvimento do projeto educativo e ao cumprimento 

do plano anual de atividades. 

O  conselho geral pode constituir no seu seio uma comissão permanente, na qual pode 

delegar as competências de acompanhamento da atividade do agrupamento entre as 

suas reuniões ordinárias. 

A comissão permanente constitui-se como uma fração do conselho geral, respeitada a 

proporcionalidade dos corpos que nele têm representação. 

Reuniões do Conselho Geral 

 O conselho geral reúne ordinariamente uma vez por trimestre e extraordinariamente 

sempre que convocado pelo respetivo Presidente, por sua iniciativa, a requerimento de 

um terço dos seus membros em efetividade de funções ou por solicitação do Diretor. 

 

2.  DIREÇÃO  
 

 

 

DIRETOR: Silvério Afonso Correia da Silva – (QA); 

SUBDIRETOR: Teresa Maria Lima Freitas – (QA); 

ADJUNTOS DE DIREÇÃO:  

- Graça Maria Lemos Vilas Boas – (QA); 

- Maria Augusta Campos Lopes – (QA); 

ASSESSOR DE DIREÇÃO:  

- Luís Manuel Teixeira da Silva - Professor Profissionalizado do Quadro no grupo 510; 

 

O diretor é o órgão de administração e gestão do agrupamento nas áreas pedagógica, 

cultural, administrativa, financeira e patrimonial. É coadjuvado no exercício das suas 

funções por um subdiretor e por dois adjuntos. 

Competências do Diretor 

Compete ao diretor submeter à aprovação do conselho geral o projeto educativo 

elaborado pelo conselho pedagógico. 

Ouvido o conselho pedagógico, compete também ao diretor: 

a) Elaborar e submeter à aprovação do conselho geral: 



Plano Anual de Atividades/AEPAS (2013/2014)  

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

 
Agrupamento de Escolas Professor Abel Salazar - Guimarães |  19/347 

 

 

b)  As alterações ao regulamento interno; 

c)  Os planos anual e plurianual de atividades;  

d)  O relatório anual de atividades; 

e)  As propostas de celebração de contratos de autonomia; 

b) Aprovar o plano de formação e de atualização do pessoal docente e não docente, 

ouvido também, no último caso, o município. 

No ato de apresentação ao conselho geral, o diretor faz acompanhar os documentos 

referidos e dos pareceres do conselho pedagógico. 

Sem prejuízo das competências que lhe sejam cometidas por lei ou regulamento 

interno, no plano da gestão pedagógica, cultural, administrativa, financeira e 

patrimonial, compete ao diretor, em especial: 

a) Definir o regime de funcionamento do agrupamento de escolas ou escola não 

agrupada; 

b) Elaborar o projeto de orçamento, em conformidade com as linhas orientadoras 

definidas pelo conselho geral; 

c) Superintender na constituição de turmas e na elaboração de horários; 

d) Distribuir o serviço docente e não docente;  

e) Designar os coordenadores de escola ou estabelecimento de educação pré -escolar; 

f) Propor os candidatos ao cargo de coordenador de departamento curricular nos 

termos definidos no n.º 5 do artigo 43.º e designar os diretores de turma; 

g) Planear e assegurar a execução das atividades no domínio da ação social escolar, 

em conformidade com as linhas orientadoras definidas pelo conselho geral; 

h) Gerir as instalações, espaços e equipamentos, bem como os outros recursos 

educativos; 

i) Estabelecer protocolos e celebrar acordos de cooperação ou de associação com 

outras escolas e instituições de formação, autarquias e coletividades, em 

conformidade com os critérios definidos pelo conselho geral nos termos da alínea o) 

do n.º 1 do artigo 13.º; 

j) Proceder à seleção e recrutamento do pessoal docente, nos termos dos regimes 

legais aplicáveis; 

k) Assegurar as condições necessárias à realização da avaliação do desempenho do 

pessoal docente e não docente, nos termos da legislação aplicável; 

l) Dirigir superiormente os serviços administrativos, técnicos e técnico -pedagógicos. 

Compete ainda ao diretor:  

a) Representar a escola; 

b) Exercer o poder hierárquico em relação ao pessoal docente e não docente; 
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c) Exercer o poder disciplinar em relação aos alunos nos termos da legislação 

aplicável; 

d) Intervir nos termos da lei no processo de avaliação de desempenho do pessoal 

docente; 

e) Proceder à avaliação de desempenho do pessoal não docente; 

f) (Revogada.) 6 — O diretor exerce ainda as competências que lhe forem delegadas 

pela administração educativa e pela câmara municipal. 

O diretor pode delegar e subdelegar no subdiretor, nos adjuntos ou nos 

coordenadores de escola ou de estabelecimento de educação pré -escolar as 

competências referidas nos números anteriores, com exceção da prevista da alínea d) 

do n.º 5. 

Nas suas faltas e impedimentos, o diretor é substituído pelo subdiretor. 

As reuniões e ações do ÓRGÃO DE DIREÇÃO decorrerão no cumprimento das 

obrigações e competência que lhe estão atribuídas. 

3 . CONSELHO ADMINISTRATIVO 

 

 O conselho administrativo é o órgão deliberativo em matéria administrativo-financeira 

do agrupamento, nos termos da legislação em vigor. 

Sem prejuízo das competências que lhe sejam legalmente cometidas, compete ao 

conselho administrativo: 

a) Aprovar o projeto de orçamento anual, em conformidade com as linhas orientadoras 

definidas pelo conselho geral; 

b) Elaborar o relatório de contas de gerência; 

c) Autorizar a realização de despesas e o respetivo pagamento, fiscalizar a cobrança 

de receitas e verificar a legalidade da gestão financeira do agrupamento; 

d) Zelar pela atualização do cadastro patrimonial. 

 

PRESIDENTE: Silvério Afonso Correia da Silva; 

VICE-PRESIDENTE: Teresa Maria Lima de Freitas; 

SECRETÁRIO: Maria Celeste Mota Ferreira 

Atividades: 

Despistar e tentar resolver situações de grandes dificuldades económicas Ao longo do ano 

Adquirir material escolar para os alunos subsidiados mais carenciados Ao longo do ano 

Subsidiar atividades e visitas de estudo dos alunos mais carenciados Ao longo do ano 

Colaborar com os representantes dos Encarregados de Educação e dos alunos na resolução de problemas Ao longo do ano 

Estabelecer contactos sistemáticos com encarregados de educação Ao longo do ano 
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Desenvolver ações no sentido de diagnosticar e resolver situações que indiciem insucesso 1° Período 

Realizar reuniões sistemáticas e individuais com coordenadores e subcoordenadores de departamento Ao longo do ano 

Continuar a renovar o equipamento informático Ao longo do ano 

Equipar as salas Ao longo do ano 

Proceder de forma sistemática à manutenção das instalações escolares 
 

Ao longo do ano 

Proporcionar o serviço de papelaria, reprografia, centro de recursos e Internet a todos os alunos Ao longo do ano 

 

As reuniões e ações do Conselho Administrativo decorrerão no cumprimento das 

obrigações e competência que lhe estão atribuídas. Reúne ordinariamente uma vez 

por mês e extraordinariamente sempre que o presidente o convoque, por sua iniciativa 

ou a requerimento de qualquer dos restantes membros. 

O Conselho Administrativo tem regimento de funcionamento próprio, que fixa as normas 

do seu funcionamento e da sua organização interna; 

4.COORDENAÇÃO DE ESTABELECIMENTO/ 
ENCARREGADO DE ESTABELECIMENTO  

 

A coordenação de cada estabelecimento de educação pré-escolar ou de escola integrada num 

agrupamento é assegurada por um coordenador. 

O coordenador é designado pelo diretor, de entre os professores em exercício efetivo de 

funções na escola ou no estabelecimento de educação pré-escolar. 

O mandato do coordenador de estabelecimento tem a duração de quatro anos e cessa com o 

mandato do diretor. 

O coordenador de estabelecimento pode ser exonerado a todo o tempo por despacho 

fundamentado do diretor. 

 N.º CARGO escola NOME Categoria Anos Alunos 
Professores/ 

Educadores 

01 EB1/JI Poças - ASM  C. Estabelecimento Arminda Alves QA 
PE 43 2 

1.º ao 4.º 89 4 

02 EB1 Ribeira - Brito  C. Estabelecimento Eunice Cardoso QA 1.º ao 4.º  82 4 

03 EB1/JI Casais – Brito  C. Estabelecimento Ester Monteiro QA 
PE 62 4 

1.º ao 4.º 195 9 

04 EB1Gemunde - Ronfe  C. Estabelecimento Isabel Guimarães QA 1.º ao 4.º  143 7 

TOTAL 
105 6 

509 24 

 

 

 Nas escolas que tenham menos de três docentes em exercício efetivo de funções, 

não há lugar a designação de coordenador; a sua representação estará a cargo de 

um docente, nomeado pelo diretor, preferencialmente um professor titular, e caso 

não exista, o professor com maior antiguidade no estabelecimento, e será designado de 
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encarregado de escola ou estabelecimento: 

N.º CARGO escola NOME Categoria Anos Alunos 
Professores/ 

Educadores 

01 EB1 Roupeire - ASJ E. Estabelecimento Natália Costa QA 1.º ao 4.º 30 2 

02 EB1 Barreiro - Leitões E. Estabelecimento Anabela Mendes  QA 1.º ao 4.º  28 2 

04 EB1 Monte - Vermil E. Estabelecimento Ana Luísa Marques QA 1.º ao 4.º  30 2 

05 JI de Calçada - Vermil E. Estabelecimento Dores Oliveira QA PE  24 1 

06 JI de Roupeire - ASJ E. Estabelecimento Joaquina Barbosa QA PE  18 1 

TOTAL 
42 2 

88 6 

Os coordenadores/encarregados de estabelecimento ocuparão a componente não 

letiva no desempenho das suas competências de coordenação, salvo aqueles que 

tenham à sua responsabilidade uma unidade orgânica com mais de 250 alunos, caso em 

que, beneficiará de redução da componente letiva estabelecida nos termos do Despacho 

n.º 7/2013 para o desempenho do cargo, a saber: 

Os agrupamentos de escolas dispõem, para o exercício das funções de coordenação 

de estabelecimento, de um valor correspondente ao produto de 8 horas pelo 

número de estabelecimentos integrados no agrupamento onde o número de 

crianças da educação pré-escolar e de alunos do 1.º ciclo do ensino básico seja 

superior a 250 e nos quais haja lugar à respetiva designação nos termos do artigo 

40.º do Decreto-Lei n.º 75/2008, de 22 de abril, na redação dada pelo Decreto-Lei 

n.º 137/2012, de 2 de julho. 

Compete ao coordenador de escola/Encarregado de estabelecimento: 

a) Coordenar as atividades educativas, em articulação com o diretor; 

b) Cumprir e fazer cumprir as decisões do diretor e exercer as competências que por 

esta lhe forem delegadas; 

c) Transmitir as informações relativas a pessoal docente e não docente e aos alunos; 

d) Promover e incentivar a participação dos pais e encarregados de educação, dos 

interesses locais e da autarquia nas atividades educativas. 

Compete-lhe, ainda propor ao diretor: 

a) Distribuição de serviço não docente; 

 b) Coordenar o processo de renovação de matrícula dos alunos; 

 c) Dar parecer sobre a afetação e gestão de verbas da unidade; 

 d) Dar parecer sobre as férias do pessoal não docente;  

 e) Coordenar a elaboração dos relatórios de atividades, ouvido o departamento 

curricular; 

 f) Coordenar/delegar a distribuição diária do leite escolar. 
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4.1 CONSELHO DE COORDENADORES DE 

ESTABELECIMENTO 

 

O conselho de coordenadores de estabelecimento é uma estrutura que colabora com o 

Diretor do Agrupamento. É formado por todos os coordenadores e encarregados de 

estabelecimento que integram o Agrupamento. 

Compete ao conselho de coordenadores e encarregados de estabelecimento, nos 

primeiros trinta dias do seu funcionamento, elaborar ou rever o seu regimento interno, 

definindo as respetivas regras de organização e funcionamento, nos termos da legislação 

geral vigente e em conformidade com o Regulamento Interno deste agrupamento de 

escolas; 

Compete, ainda, ao conselho de coordenadores elaborar propostas, pareceres e 

sugestões relativos quanto: 

Ao regime de funcionamento das escolas e jardim-de-infância do Agrupamento, em 

conformidade com a legislação em vigor sobre esta matéria, e o consignado no presente 

Regulamento Interno; 

À constituição de turmas e a elaboração de horários, em conformidade com a legislação 

em vigor e com o presente Regulamento Interno; 

À distribuição do serviço docente e não docente; 

À gestão das instalações, espaços e equipamentos, bem como todos os recursos 

educativos; 

À avaliação do Pessoal não Docente; 

À coordenação das atividades pedagógicas a desenvolver pelos professores.  

O conselho de coordenadores de estabelecimento reúne, ordinariamente, uma vez por 

mês, na presença do diretor e com a participação do respetivo coordenador do 

departamento curricular da educação pré-escolar e do 1.º ciclo, na Escola/Sede do 

Agrupamento, imediatamente a seguir às reuniões ordinárias de conselho pedagógico. 

Pode, ainda, realizar reuniões extraordinárias sempre que sejam convocadas por 

iniciativa do Diretor, a requerimento de um terço dos membros do conselho de 

coordenadores de estabelecimento, ou por iniciativa do conselho geral para emissão de 

parecer sobre matéria relevante. 

A ata deve ser informatizada e entregue, no prazo de uma semana, em suporte de 

papel; impressa frente e verso, cada folha deve ser numerada e rubricada pelo 

secretário e pelo presidente da reunião. 

As demais regras de funcionamento deverão constar no regimento de funcionamento da 

estrutura. 
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Datas previstas para a realização das reuniões ordinárias de Conselho de Coordenadores 

de Estabelecimento: 

ANO MÊS DIA HORA SALA Justificação 

2013 

setembro 7 14h30 BE/CRE Início dos Trabalhos 

outubro 3 15h45 BE/CRE Preparação do C. Turma Periódicos 1.º período 

novembro 7 15h45 BE/CRE Aprovação dos Planos Curriculares de turma 

dezembro 5 15h45 BE/CRE Preparação das Avaliações 1.º período 

2014 

janeiro 16 15h45 BE/CRE Análise do Resultados Escolares 

fevereiro 6 15h45 BE/CRE Preparação das Avaliações Intercalares  

março 13 15h45 BE/CRE Preparação das Avaliações 2.º p. 

abril 3 15h45 BE/CRE Análise do Resultados Escolares 

maio 8 15h45 BE/CRE Preparação das Avaliações Intercalares 

junho 5 15h45 BE/CRE Preparação das Avaliações 3.º p. 

julho 3 15h45 BE/CRE Análise do Resultados Escolares 

julho 18 15h45 BE/CRE Análise do Resultados Escolares/Final do Ano 

 

5. CONSELHO DE ESCOLA  

 

O conselho de escola é uma estrutura que, em cada Escola ou Jardim de Infância do 

agrupamento, colabora com o coordenador/encarregado de estabelecimento; 

O Conselho de Escola é formado por todos os educadores/professores em exercício de 

funções em cada de estabelecimento do pré-escolar e 1.º ciclo do agrupamento e o 

representante dos Pais e Encarregados de Educação a eleger em reunião geral de Pais e 

Encarregados de Educação em cada estabelecimento de ensino; 

Nos estabelecimentos que tenham um único educador ou professor em exercício de 

funções não há lugar a conselho de escola; esses docentes farão parte do conselho de 

escola do estabelecimento de ensino mais próximo. 

O Conselho de Escola reunirá ordinariamente uma vez por mês, imediatamente após a 

reunião mensal ordinária do conselho de coordenadores de estabelecimento. 

Pode, ainda, realizar reuniões extraordinárias sempre que sejam convocadas por 

iniciativa do diretor, a requerimento de um terço dos membros do conselho de 

coordenadores de estabelecimento, ou por iniciativa do Conselho geral para emissão de 

parecer sobre matéria relevante. 

A ata deve ser informatizada e entregue, no prazo de uma semana, em suporte de 

papel; impressa frente e verso, cada folha deve ser numerada e rubricada pelo 

secretário e pelo presidente da reunião. 
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Do conselho de escola, em resultado dos processos eleitorais realizados nos termos do 

regulamento interno deste agrupamento de escolas, fazem parte os seguintes pais e 

encarregados de educação: 

Escola 
REPRESENTANTE DOS PAIS E  

ENCARREGADOS DE EDUCAÇÃO NA ESCOLA 

EB1/JI de Casais - Brito Carla Maria Fernandes Silva    

EB1 de Ribeira - Brito Elisabete Maria B. Nunes Martins 

EB1 de Gemunde - Ronfe Elda Carina da Silva 

EB1/JI de Monte e Calçada - Vermil 
Sandra Cristina Barbosa Faria (PE) 

Leandra Sofia Pinto Ribeiro 

EB1/JI de Poças - ASM José Manuel Silva Costa 

EB1 de Roupeire - ASJ Ana Paula Dias 

EB1 de Barreiro Leitões Sérgio Filipe Antunes Dias 

EB 2,3 Abel Salazar - Ronfe Virgílio Gonçalves 

 

6. ASSOCIAÇÃO DE PAIS E ENCARREGADOS DE EDUCAÇÃO  

DAS ESCOLAS E JARDINS DO AGRUPAMENTO 
 

6.1 EB 2,3 ABEL SALAZAR – RONFE (APEER) 

 

Em conformidade, com o ato eleitoral realizado em plenário geral de pais e encarregados 

de educação no dia 17 de setembro de 2011, para o biénio de 2011/2012 – 2012/2013, 

foram eleitos os seguintes membros para os corpos sociais: vcdgoncalves@sapo.pt 

ÓRGÃO CARGO NOME Correio eletrónico 
PARTICIPAÇÃO 
NOS ÓRGÃOS 

DIREÇÃO 

Presidente Virgílio de Campos Dinis Gonçalves vcdgocalves@sapo.pt  Conselho Pedagógico 

Vice-Presidente Maria Adelaide Couto Ferreira Adelaidef2008@hotmail.com   

Secretário Elisa de Lurdes Almeida Melo e Silva elisamelosilva@gmail.com  Conselho Geral 

Tesoureiro Manuel António Mendes de Azevedo manuelazevedo@hotmail.com   

Vogal Margarida da Cunha Barroso Margarida.barros@hotmail.com   

ASSEMBLEIA 
GERAL 

Presidente Sónia Aurora Marques Ferreira Machado Sonia.marques1978@hotmail.com   

Secretário Joaquim Arlindo F. Ferreira Machado   

Vogal Maria de Fátima N. Ferreira Carvalho   

CONSELHO 
FISCAL 

Presidente Elda Carina Pereira da Silva ramoselda@hotmail.com  Conselho Geral 

Secretário Maria da Conceição Ferreira Azevedo Mit.uxa@hotmail.com  

Vogal Domingos Gonçalo Oliveira Pereira Domingospereira71@hotmail.com   
 

6.2 EB1 DE GEMUNDE – RONFE  

ÓRGÃO CARGO NOME Correio eletrónico 
PARTICIPAÇÃO 
NOS ÓRGÃOS 

DIREÇÃO 

Presidente Elda Carina Pereira da Silva ramoselda@hotmail.com  Conselho Geral 

Vice-Presidente Henrique Barros   

Secretário    

Tesoureiro    

Vogal    

ASSEMBLEIA 
GERAL 

Presidente    

Secretário    

Vogal    

mailto:vcdgoncalves@sapo.pt
mailto:vcdgocalves@sapo.pt
mailto:Adelaidef2008@hotmail.com
mailto:elisamelosilva@gmail.com
mailto:manuelazevedo@hotmail.com
mailto:Margarida.barros@hotmail.com
mailto:Sonia.marques1978@hotmail.com
mailto:ramoselda@hotmail.com
mailto:Mit.uxa@hotmail.com
mailto:Domingospereira71@hotmail.com
mailto:ramoselda@hotmail.com
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CONSELHO 
FISCAL 

Presidente    

Secretário    

Vogal    

6.3 EB1/JI DE CASAIS e EB1 DE RIBEIRO - BRITO  

ÓRGÃO CARGO NOME Correio eletrónico 
PARTICIPAÇÃO 
NOS ÓRGÃOS 

DIREÇÃO 

Presidente Flora Susana Vaz Campos   

Vice-Presidente Gentil Rodrigo Oliveira Mendes   

Secretário Elisabete Assunção Peixoto Salazar   

Tesoureiro Manuel Joaquim O. Fernandes Machado   

Vogal Carolina Bela Macedo Oliveira Martins   

ASSEMBLEIA 
GERAL 

Presidente Marisa Manuela Freitas Machado Ribeiro   

Secretário Maria José Cardoso Silva Melo   

Vogal Maria de Fátima Rodrigues Ferreira   

CONSELHO 
FISCAL 

Presidente Lara Daniela Fernandes Gonçalves   

Secretário Susana Alexandra Machado Mendes   

Vogal Marta Cristina Rodrigues Borges   
 

6.4 EB1/JI DE CASAIS - BRITO  

ÓRGÃO CARGO NOME Correio eletrónico 
PARTICIPAÇÃO 
NOS ÓRGÃOS 

DIREÇÃO 

Presidente Susana Oliveira Lopes  Conselho Geral 

Vice-Presidente Paula Cristina do Vale Cardoso   

Secretário    

Tesoureiro    

Vogal    

ASSEMBLEIA 

GERAL 

Presidente    

Secretário    

Vogal    

CONSELHO 
FISCAL 

Presidente    

Secretário    

Vogal    

6.5 EB1/JI DE MONTE E CALÇADA - VERMIL  

ÓRGÃO CARGO NOME Correio eletrónico 
PARTICIPAÇÃO 
NOS ÓRGÃOS 

DIREÇÃO 

Presidente José Manuel Lopes Ferreira    

Vice-Presidente Leandra Sofia Pinto Ribeiro   

Secretário Domingos Peixoto da Silva   

Tesoureiro Maria José Peixoto de Almeida   

Vogal Maria de Fátima Mendes leite   

Vogal Carlos Miguel Pereira Barros   

ASSEMBLEIA 
GERAL 

Presidente Célia Sofia Castro Dias Ribeiro   

Vice-Presidente Carla Maria Azevedo Salgado   

Secretário Clara Natália Pereira Mendes   

Secretário Adelino Augusto Vieira Mendes   

CONSELHO 
FISCAL 

Presidente Maria Narcisa da Silva Machado   

Secretário Domingos Peixoto da Silva   

Vogal Cidália Conceição Dias Ferreira   

6.6 EB1/JI DE POÇAS – AIRÃO SANTA MARIA  

ÓRGÃO CARGO NOME Correio eletrónico 
PARTICIPAÇÃO 
NOS ÓRGÃOS 

DIREÇÃO 

Presidente Alcina Marta Martins Morais  Conselho Geral 

Vice-Presidente José Manuel Silva da Costa   

Secretário    

Tesoureiro    

Vogal    

ASSEMBLEIA 
GERAL 

Presidente    

Secretário    

Vogal    
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CONSELHO 
FISCAL 

Presidente    

Secretário    

Vogal    

6.7 EB1/JI DE ROUPEIRE – AIRÃO S. JOÃO  

ÓRGÃO CARGO NOME Correio eletrónico 
PARTICIPAÇÃO 
NOS ÓRGÃOS 

DIREÇÃO 

Presidente Ana Paula Dias   

Vice-Presidente Maria Zulmira Dias Saldanha   

Secretário    

Tesoureiro    

Vogal    

ASSEMBLEIA 
GERAL 

Presidente    

Secretário    

Vogal    

CONSELHO 
FISCAL 

Presidente    

Secretário    

Vogal    
 

7. ASSOCIAÇÃO DE ESTUDANTES  
DA ESCOLA EB 2,3 ABEL SALAZAR – RONFE  

 

 

Em conformidade, com o ato eleitoral realizado no dia 15 de novembro de 2013, para o  

Ano escolar de 2012/2013, foram eleitos os seguintes membros para os corpos sociais: 

ÓRGÃO CARGO NOME N.º Turma Ano 

DIREÇÃO 

Presidente Pedro Tiago Mendes Vidal 17 F 9.º 

Vice-Presidente José Diogo Mendes Silva 8 B 8.º 

Secretário Sara Daniela Ribeiro Marques 19 B 8.º 

Tesoureiro João Luís Freitas Pereira 8 F 9.º 

Vogal Sérgio da Silva Vilela 19 D 9.º 

Vogal Catariana Filomena C. Martins Salazar 4 F 9.º 

ASSEMBLEIA GERAL 

Presidente Simão Pedro Serra Salazar 20 F 9.º  

Secretário Pedro Miguel Barbosa Vidal 16 F 9.º 

Vogal Paulo Jorge Peixoto Batista 15 F 9.º 

CONSELHO FISCAL 

Presidente Diogo Filipe Santos Costa 6 F 9.º 

Secretário Paulo Jorge Mendes Vidal 15 B 8.º 

Vogal Pedro Miguel Barbosa Pereira 16 D 9.º 

 

No presente ano letivo, compete aos órgãos sociais desta associação verificar as 

condições de continuidade ou a necessidade de lançamento de procedimento eleitoral.  
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V - OFERTA FORMATIVA E POPULAÇÃO ESCOLAR 

 

1. DISTRIBUIÇÃO DE ALUNOS POR ANO E OFERTA 

No presente ano letivo, frequentarão este Agrupamento, cerca de 1478 alunos do pré-

escolar ao 9.º ano de escolaridade, incluindo uma turma do Curso de Ensino 

Vocacional. 

No que respeita ao pré-escolar frequentarão cerca de 149 crianças distribuídas por 7 

grupos nos jardins deste Agrupamento, a saber: 

 

Jardim 

Idade Grupos 

3 4 5 6 Total NEE 

EB1/JI de Casais - Brito 

15 0 0 0 15 0 

3 0 24 0 0 24 0 

0 0 25 0 25 0 

EB1/JI de Poças – Airão Santa Maria 
14 3 3 1 21 0 

2 
2 7 13  22 0 

JI de Roupeire – Airão S. João 2 10 6 0 18 0 1 

JI de Calçada - Vermil 4 9 11 0 24 0 1 

Total 37 53 58 1 149 0 7 

No que respeita ao 1.º Ciclo, teremos cerca de 597 alunos, distribuídos por 29 turmas 

que integram as 7 escolas do 1.º ciclo deste Agrupamento e pelos diferentes anos de 

escolaridade. Assim teremos no 1.º Ano de escolaridade 135 alunos, 2.º ano de 

escolaridade 161 alunos, no 3.º ano de escolaridade, 139 alunos e no 4.º ano de 

escolaridade 162 alunos. A distribuição destes alunos pelas escolas deste Agrupamento é 

a seguinte: 

Escola 
1.º 
Ano 

2.º 
Ano 

3.º 
Ano 

4º 
Ano 

Projeção Retidos NEE Turmas 
Alunos 

EB1 de Gemunde – Ronfe 34 42 34 35 143 

1 2.º 

7 
3 – 2.º 

2 – 3.º 

2 – 4.º 

7 

1 1.º TA – 26 
1 1.º e 3.º TA - 8 (1.º) 15 (3.º) 

 2 2.º 
TA - 19 
TB - 23   

1 3.º 
1 3.º TA - 19 

2 4.º 
TA - 20 
TB - 15  

EB1 de Monte – Vermil 3 8 9 10 30 1 2.º 2 1 –1.º 2 
1 1.º/2.º TA – 3 (1.º) /8 (2.º) 
1 3.º/4.º TB – 9 (3.º) 10 (4.º) 

EB1/JI de Casais – Brito 48 54 42 51 195 2 2.º 4 
2 – 2.º 

1 – 3.º 

1 – 4.º 

8 

2 1.º 
TA - 26 
TB - 22   

2 2.º  
TA - 26 
TB - 26   

2 2.º/3.º 
TA - 1 (2.º) /22 (3.º) 
TB - 1 (2.º) /22 (3.º) 

2 4.º  
TA - 25 
TB - 26   

EB1 de Ribeira – Brito 17 27 19 19 82   2 1 – 2.º 

1 – 4.º 
4 

1 1.º/2.º TA - 17 
1 2.º TB - 27 
1 3.º TC - 19 
1 4.º TD - 19 

EB1 de Poças – ASM 24 17 23 25 89   4 
1 – 1.º 

1 – 3.º 

2 – 4.º 

4 

1 1.º TA - 24 

1 2.º/4.º TB – 17 (2.º) 6 (4.º)  
1 3.º TC - 24 
1 4.º  TD - 19 
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EB1 de Roupeire – ASJ 4 8 7 11 30 1 2.º 0 0 2 
1 1.º/3.º TA - 5 (1.º) 7 (3.º) 
1 2.º/4.º TB - 9 (2.º) 11 (4.º) 

EB1 de Barreiro – Leitões 5 6 6 11 28   0 0 2 
1 1.º/4.º TA – 5 (1.º) e 11 (4.º) 
1 2.º/3.º TB 7 (2.º) 6 (3.º) 

TOTAIS 135 161 139 162 597 6 18 18 30  

No que respeita ao 2.º ciclo, será frequentado por 284 alunos, dos quais 150 no 5.º 

ano de escolaridade e 134 no 6.º ano de escolaridade, distribuídos por 13 turmas (7 no 

5.º ano e 6 no 6.º ano), compostas do seguinte modo: 

Ano Turma Alunos NEE RR 

  

Ano Turma Alunos NEE RR 

5.º A 20 1 0 6.º A 23 1 2 

5.º B 21 1 1 6.º B 22 1 1 

5.º C 20 1 1 6.º C 22 1 1 

5.º D 20 1 2 6.º D 22 2  0 

5.º E 20 1 3 6.º E 23 1 3 

5.º F 21 1 1 6.º F 22 1 1 

5.º G 28 0 4    

TOTAL 7 150 6 12 TOTAL 6 134 7 8 

No que respeita ao 3.º ciclo, será frequentado por 448 alunos, dos quais 147 no 7.º 

ano de escolaridade, 151 no 8.º ano de escolaridade e 126 no 9.º ano de escolaridade, 

distribuídos por 20 turmas (7 no 7.º ano, 7 no 8.º ano e 6 no 9.º ano, 1 NO Curso 

Vocacional), compostas do seguinte modo: 

Ano Turma Alunos NEE RT Ano Turma Alunos NEE RT Ano Turma Alunos NEE RT 

7.º A 20 1 
 

8.º A 22 1 0 9.º A 22 2 
 

7.º B 20 1 2 8.º B 27 
 

1 9.º B 22 2 1 

7.º C 20 1 1 8.º C 20 1 
 

9.º C 20 2 
 

7.º D 20 1 
 

8.º D 20 1 3 9.º D 20 2 2 

7.º E 20 1 3 8.º E 21 
  

9.º E 20 2 
 

7.º F 27 
 

5 8.º F 21 1 7 9.º F 22 2 
 

7.º G 2O 1 1 8.º G 20 1 8 
 

TOTAL 7 147 6 13 TOTAL 7 151 5 19 TOTAL 6 126 12 3 

 

No que respeita aos CURSO VOCACIONAL, será frequentado por 24 alunos, 

distribuídos por 1 turma. Os cursos de ensino vocacional têm como público-alvo os alunos 

a partir dos 13 anos de idade que manifestem constrangimentos com os estudos do 

ensino regular e procurem uma alternativa a este tipo de ensino, designadamente 

aqueles que tiveram duas retenções no mesmo ciclo ou três em ciclos diferentes.  

Estes cursos privilegiam tanto a aquisição de conhecimentos em disciplinas estruturantes 

- Português, Matemática e Inglês - como o primeiro contacto com diferentes atividades 

vocacionais, e permitem o prosseguimento de estudos no ensino secundário. 
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VI - ALUNOS RETIDOS /  

NÃO APROVADOS EM 2012/2013 

 

De um total 77 alunos que em 2011/2012 ficaram retidos em todos os anos de 

escolaridade, 12 alunos no 1.º ciclo (4 no 2.º ano, 2 no 3.º ano e 6 no 4.º ano), 26 

alunos no 2.º ciclo (16 no 5.º ano e 10 no 6.º ano) e 39 alunos no 3.º ciclo (27 no 7.º 

ano, 7 no 8.º ano e 5 no 9.º ano), encontram-se a frequentar no presente ano 

letivo 75 alunos, 12 alunos no 1.º ciclo (4 no 2.º ano, 2 no 3.º ano e 6 no 4.º ano), 

26 alunos no 2.º ciclo (16 no 5.º ano e 10 no 6.º ano) e 37 alunos no 3.º ciclo (27 no 

7.º ano, 6 no 8.º ano e 4 no 9.º ano), 

Destes 75 alunos, 30 apresentam mais do que uma retenção, 1 no 1.º ciclo (3.º ano) 8 

no 2.º ciclo (7 no 5.º ano e 1 no 6.º ano) e 21 alunos no 3.º ciclo (19 no 7.º ano, 1 no 

8.º ano e 1 no 9.º ano): 

Ano Escola 
Turma em 
2012/2013 

Turma em 
2013/2014 

Nome Idade RR n.º Proc. 

2.º Ano – 5 Retenções 

2.º EB 1/JI de Casais - Brito F 15 F 15 Mafalda Irina da Silva Oliveira 04.10.05 Não 3021 

2.º EB 1/JI de Casais - Brito D 14 G 14 Rodrigo Miranda Machado 16.11.05 Não 4080 

2.º EB1 de Gemunde - Ronfe G 15 B 23 Simão André Lima Vidal 28.09.05 Não 4314 

2.º EB 1 de Monte - Vermil A 5 B 8 João Paulo Mendes Ribeiro 29.07.05 Não 3988 

2.º EB1 de Roupeire - ASJ A 1 B 1 Alexandre Machado Almeida 09.09.05 Não 4003 

3.º Ano – 1 Retenções  

3.º EB1 de Gemunde - Ronfe  F 13 D 18 Miguel Ângelo Pereira da Silva  18.12.04 Não 4193 

5.º Ano – 14 Retenções (1 repetida)  

5.º EB 2,3 Abel Salazar - Ronfe A 6 B 4 Carolina Sousa Peixoto 20.11.02 Não 3464 

5.º EB 2,3 Abel Salazar - Ronfe A 11 C 12 Hélder Filipe Ferreira Gonçalves 25.10.02 Não 3456 

5.º EB 2,3 Abel Salazar - Ronfe A 12 D 12 José Eduardo Marques Ferreira 24.06.02 Não 3429 

5.º EB 2,3 Abel Salazar - Ronfe D 19 D 17 Ricardo José Machado Martins 09.12.02 Não 3532 

5.º EB 2,3 Abel Salazar - Ronfe F 6 E 7 Diana Isabel Pereira Ferreira 06.02.01 Não 3307 

5.º EB 2,3 Abel Salazar - Ronfe F 7 E 8 Emídio Fernando Santos da Costa 05.09.01 Não 3295 

5.º EB 2,3 Abel Salazar - Ronfe D 18 E 17 Ricardo Jorge Oliveira Carneiro 08.02.01 Não 3170 

5.º EB 2,3 Abel Salazar - Ronfe F 16 F 10 José Nuno Ribeiro Fernandes 26.09.02 Não 3631 

5.º EB 2,3 Abel Salazar - Ronfe E 18 F 21 Vítor Hugo Castro Pereira 02.11.01 Não 3240 

5.º EB 2,3 Abel Salazar - Ronfe E 1 G 2 Ana Catarina Castro Pereira 02.11.01 Não 3241 

5.º EB 2,3 Abel Salazar - Ronfe E 3 G 6 Ana Rafaela Alves Gomes 05.11.01 Não 4028 

5.º EB 2,3 Abel Salazar - Ronfe G 4 G 7 Bruna Lima Carvalho 07.05.02 Não 3612 

5.º EB 2,3 Abel Salazar - Ronfe F 17 G 23 Nuno Filipe Ferreira Ralha 08.05.02 Não 3603 

5.º EB 2,3 Abel Salazar - Ronfe B 17 G 21 Nuno Diogo Mendes Ribeiro 02.08.97 Sim 2889 

6.º Ano – 8 Retenções (1 repetida) 

6.º EB 2,3 Abel Salazar - Ronfe E 7 A 10 Diana Sofia Dias Ribeiro 14.12.01 Não 3193 

6.º EB 2,3 Abel Salazar - Ronfe B 18 A 21 Rúben André Abreu Antunes 23.09.00 Não 3056 

6.º EB 2,3 Abel Salazar - Ronfe E 20 B 22 Vasco José Fernandes Oliveira 29.12.00 Não 2949 

6.º EB 2,3 Abel Salazar - Ronfe E 5 C 1 André Filipe Silva Moreira 21.12.00 Não 2989 

6.º EB 2,3 Abel Salazar - Ronfe D 5 E 6 Cristiana Filipa Marques Silva 04.05.01 Não 3143 

6.º EB 2,3 Abel Salazar - Ronfe B 8 E 7 Daniel Alberto Santos Cunha 19.07.01 Não 3296 

6.º EB 2,3 Abel Salazar - Ronfe G 20 E 22 Rúben Miguel Lima Vidal 11.12.00 Não 3054 

6.º EB 2,3 Abel Salazar - Ronfe C 21 F 21 Tiago José Meira Salgado 16.07.99 Sim 2868 

7.º Ano – 21 Retenções (9 repetidas) 
7.º EB 2,3 Abel Salazar - Ronfe F 10 B 13 João Paulo Dias Gonçalves 01.06.98 Sim 2466 

7.º EB 2,3 Abel Salazar - Ronfe F 11 B 14 João Paulo Gonçalves Barros 31.07.99 Não 2731 

7.º EB 2,3 Abel Salazar - Ronfe G 11 C 9 José Pedro Oliveira Ferreira 23.08.20 Não 2369 
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7.º EB 2,3 Abel Salazar - Ronfe D 11 E 8 Gabriel Dias Moreira 27.07.20 Não 3016 

7.º EB 2,3 Abel Salazar - Ronfe E 26 E 14 Paulo Jorge de Oliveira Fernandes 03.05.20 Não 2933 

7.º EB 2,3 Abel Salazar - Ronfe G 19 E 20 Tiago André Costa Couto 27.04.20 Não 3100 

7.º EB 2,3 Abel Salazar - Ronfe F 2 F 5 Bernardo Dias Ribeiro 09.12.20 Não 3107 

7.º EB 2,3 Abel Salazar - Ronfe B 5 F 9 Diana Raquel Dias Fernandes 19.04.98 Sim 2462 

7.º EB 2,3 Abel Salazar - Ronfe G 12 F 14 Leandro Rafael Antunes Abreu 14.10.20 Não 4212 

7.º EB 2,3 Abel Salazar - Ronfe E 19 F 16 Manuel Marco de Almeida Gomes 10.09.96 Sim 2656 

7.º EB 2,3 Abel Salazar - Ronfe G 16 F 23 Rute Bianca Monteiro Pinto 14.03.96 Sim 2316 

7.º EB 2,3 Abel Salazar - Ronfe G 21 G 19 Vânia Filipa Pereira Gomes 01.06.20 Não 3082 

7.º EB 2,3 Abel Salazar - Ronfe F 3 CV 1.º A 3 Bruno Rafael Oliveira Dias 05.11.97 Sim 2130 

7.º EB 2,3 Abel Salazar - Ronfe F 5 CV 1.º A 5 Carlos Alberto Ribeiro Vaz 24.09.97 Sim 2275 

7.º EB 2,3 Abel Salazar - Ronfe F 7 CV 1.º A 6 Cátia Soraia Vieira Pereira 12.12.98 Não 3125 

7.º EB 2,3 Abel Salazar - Ronfe E 11 CV 1.º A 9 Guillaume Gonçalves de Oliveira 28.09.98 Sim 2492 

7.º EB 2,3 Abel Salazar - Ronfe G 8 CV 1.º A 12 José Alexandre Salgado Dias 04.05.99 Sim 2768 

7.º EB 2,3 Abel Salazar - Ronfe D 22 CV 1.º A 13 João Pedro Antunes Ferreira 18.01.97 Não 2529 

7.º EB 2,3 Abel Salazar - Ronfe G 10 CV 1.º A 14 José Pedro Antunes Ferreira 18.01.97 Não 2273 

7.º EB 2,3 Abel Salazar - Ronfe E 20 CV 1.º A 16 Maria Elisabete Mendes Fernandes 30.05.98 Não 2885 

7.º EB 2,3 Abel Salazar - Ronfe B 17 CV 1.º A 18 Pedro Miguel Mendes Silva 13.01.99 Sim 2774 

8 º Ano –24 Retenções (1 repetida) 

8.º EB 2,3 Abel Salazar - Ronfe F 19 B 10 José Pedro Marques Lima 24.12.98 Não 2724 

8.º EB 2,3 Abel Salazar - Ronfe C 19 B 25 Vera Ariana Lima Pereira 10.09.99 Não 2916 

8.º EB 2,3 Abel Salazar - Ronfe C 10 D 10 Fernando Silva Dinis 24.12.97 Não 2156 

8.º EB 2,3 Abel Salazar - Ronfe D 11 D 16 Luís Carlos Machado Azevedo 23.02.98 Não 2690 

8.º EB 2,3 Abel Salazar - Ronfe C 17 D 20 Sérgio Clemente Mendes Barbosa 09.11.99 Não 2733 

8.º EB 2,3 Abel Salazar - Ronfe D 4 F 3 Catarina Ferreira Vaz 09.12.99 Não 2388 

8.º EB 2,3 Abel Salazar - Ronfe E 8 F 4 Diogo Filipe da Silva Salgado 07.07.99 Não 2736 

8.º EB 2,3 Abel Salazar - Ronfe D 9 F 5 Eduarda dos Anjos Alves Rodrigues 27.07.99 Não 2809 

8.º EB 2,3 Abel Salazar - Ronfe D 10 F 6 Francisco Diogo Machado Martins 09.07.98 Não 2351 

8.º EB 2,3 Abel Salazar - Ronfe B 13 F 12 Marco Daniel da Silva Oliveira 06.12.99 Não 1768 

8.º EB 2,3 Abel Salazar - Ronfe B 18 F 16 Ricardo Daniel da Silva Ferreira 31.07.99 Não 2859 

8.º EB 2,3 Abel Salazar - Ronfe D 20 F 20 Vítor Hugo Ribeiro Gonçalves 23.08.99 Não 2879 

8.º EB 2,3 Abel Salazar - Ronfe A 1 G 1 Adriano Filipe Pereira Ribeiro (NEE) 20.07.97 Não 2264 

8.º EB 2,3 Abel Salazar - Ronfe A 5 G 3 Ângelo Salgado Oliveira 23.02.98 Não 2531 

8.º EB 2,3 Abel Salazar - Ronfe E 5 G 5 Bruno Daniel da Silva Marques 31.05.99 Não 2903 

8.º EB 2,3 Abel Salazar - Ronfe F 6 G 6 Carlos César Freitas Gonçalves 14.1298 Não 2433 

8.º EB 2,3 Abel Salazar - Ronfe F 13 G 11 Hugo Daniel Mendes Silva 14.08.99 Não 2742 

8.º EB 2,3 Abel Salazar - Ronfe F 17 G 12 João Manuel Marques Mendes 25.03.99 Não 2853 

8.º EB 2,3 Abel Salazar - Ronfe F 21 G 14 Júlio Miguel Fontes Oliveira 14.09.99 Não 2762 

8.º EB 2,3 Abel Salazar - Ronfe F 26 G 20 Tiago Filipe Pereira Leite 13.09.99 Não 2791 

8.º EB 2,3 Abel Salazar - Ronfe A 9 CV 1.º A 7 Daniela Filipa Machado da Silva 05.05.98 Não 2753 

8.º EB 2,3 Abel Salazar - Ronfe F 9 CV 1.º A 8 Diogo Alexandre Abreu Barbosa 24.08.96 Não 1933 

8.º EB 2,3 Abel Salazar - Ronfe B 8 CV 1.º A 10 Helena Anjos Machado de Freitas 01.06.99 Não 2891 

8.º EB 2,3 Abel Salazar - Ronfe A 14 CV 1.º A 11 Ivo Rafael Alves da Silva 12.02.97 Sim 2081 

9 º Ano – 3 Retenções  

9.º EB 2,3 Abel Salazar - Ronfe F 9 B 6 Carlos Daniel Oliveira Moreira 07.11.98 Não 2503 

9.º EB 2,3 Abel Salazar - Ronfe C 12 D 9 João Pedro Fernandes Machado 07.04.98 Não 2671 

9.º EB 2,3 Abel Salazar - Ronfe A 15 D 10 Jorge Rafael da Silva Ribeiro 03.12.97 Não 2220 

 

Para estes alunos foram, nos termos do Despacho Normativo n.º 24-A/2012, de 6 

de dezembro elaborados os respetivos Planos Individuais de Acompanhamento 

Pedagógico. 

Estes alunos, bem como um conjunto de outros alunos identificados nas respetivas atas 

de Conselho de Ano e Conselho de Turma e que, apesar de terem obtido aprovação, 

estão, no presente ano letivo, a beneficiar de apoio ao estudo numa das diferentes 

modalidades previstas, prioritariamente, a Português e Matemática, mas também a 

Inglês e outras disciplinas, sempre que se considere necessário a outras disciplinas. 
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VII - ALUNOS DE NECESSIDADES EDUCATIVAS 

ESPECIAIS DE CARÁCTER PERMANENTE 

 

1 – BASE DE DADOS 

 

Dos 1478 alunos que no presente ano letivo frequentam este agrupamento de escolas 

59 alunos são alunos de necessidades educativas especiais de caráter 

permanente nos termos do Decreto-Lei n.º 3/2008, e beneficiam de alguma (s) das 

medidas educativas previstas nas alíneas a), b), c), d), e) e f) do referido diploma 

legal. Estão nesta situação 20 alunos no 1.º ciclo (2 no 1.º ano, 7 no 2.º ano, 5 no 

3.º ano e 6 no 4.º ano), 13 alunos no 2.º ciclo (6 no 5.º ano e 7 no 6.º ano), 24 

alunos no 3.º ciclo (6 no 7.º ano, 6 no 8.º ano e 12 no 9.º ano) e 2 alunos no Curso 

Vocacional, a saber: 

or Nº Nome Ano Ed Especial Med. Educativas Domínio IDADE TC 

01 4252 Vera Alexandrina R. Batista 1.º K CB Aurora Xavier Alínea b) e d) Baixa Visão 18-07-2007 6 ACI 

02 4369 Patrícia Daniela Mendes Salazar 1.º A PA Ondina Marques Alínea a), b) e c) Cognitivo 20-10-2006 7 ACI 

03 4359 Francisco Alexandre Pereira da Silva 2.º (3E) RB Aurora Xavier Alínea a1; b) e d) Cognitivo 19-05-2005 8 AC 

04 4403 Simão Batista Oliveira 2.ºB RB Aurora Xavier Alínea a2; b) e d) Anomalia cromos.  24.03.2006 7 AC 

05 4326 Mário Oliveira Mendes 2.º (3A) MV Aurora Xavier Alínea a2); b) e d) Cognitivo 26-11-2005 7 AC 

06 4481 Rute Marlene Machado Oliveira 2.º A GR Ondina Marques Alínea a2); b) e d) Cognitivo 22/10/2005 8 CEI 

07 4540 Diogo Azevedo Martins 2.º A GR Ondina Marques Alínea a2; b) e d) Cognitivo (Per. desenv.) 13.02.2006 7 ACI 

08 4513 Gonçalo Alexandre P. Machado 2.º A GR Ondina Marques Alínea a2; b) e d) Cognitivo 28.06.2006 7 ACI 

09 3572 Tiago André Batista Machado 3.º D PA Ondina Marques Alínea a2; b) e d) Cognitivo 13.01.2005 8 ACI 

10 4312 Martinho Araújo Rodrigues 3.º C GR Ondina Marques Alínea a; b) e d) Cognitivo 11.11.2005 8 ACI 

11 4165 Tiago Machado Pereira 3.º C GR Ondina Marques Alínea a); b) Cognitivo 13-03-2004 9 CEI 

12 3871 Eduardo Gonçalves Pereira 3.º G CB Aurora Xavier Alínea a2) e c) Dislexia 20.10.2005 8 AC 

13 3967 Rafael Oliveira Salgado 3.º F CB Aurora Xavier Alínea a2); b) e c) Cognitivo 03.08.2004 9 AC 

15 3700 Joana Catarina S. Azevedo1 4º  F PA  Alínea a); b) Sens. Visão  13-12-2004 9 AC 

16 3568 José António Mendes Martins 4.º F PA Ondina Marques Alínea a2); b) e d) Cognitivo 17/09/2003 10 ACI 

17 4382 Paulo Monteiro da Silva Garcia 4.º C RB Aurora Xavier Alínea a2; b) e d) Cognitivo 20/10/2001 12 AC 

18 3860 Ana Sofia Gomes Marques 4.º F GR Ondina Marques Alínea a2; b) e d) Cognitivo 13.01.2003 10 ACI 
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19 4062 Maria João da Costa Oliveira 4.º F GR Ondina Marques Alínea a; b) e d) Dislexia  31-08-2004 9 ACI 

20 4577 Inês Sofia Carvalho Pinheiro 4.º I GR Ondina Marques Alínea a2) e c) Dislexia 12.07.2004 9 AC 

21 3431 Mariana Ferreira Gomes 5.º A 

Júlia Almeida 

José C. Lopes 

Fátima Poiares 

Alínea a), d) e e) Cognitivo 08-07-2002 11 CEI 

22 3464 Carolina Sousa Peixoto 5.º B Alínea a2); b) e d) Cognitivo 20.11.2002 11 AC 

23 3171 Cátia Margarida Vieira Mendes 5.º B Alínea a2); b) e d) Cognitivo 06/09/2001 11 AC 

24 3987 Pedro Diamantino Vides 5.º C Alínea a e d) Dislexia 14.02.2003 10 AC 

25 3522 Diogo Rafael Vieira Machado 5.º D Alínea a2; b) e d) Hip.de/Ep. 07/06/2002 11  CEI 

26 3615 Maria Joana Mendes Silva 5.º F Alínea a2; b) e d) Cognitivo 15/09/2002 11 AC 

27 3156 António Manuel Vaz da Silva 6.º A Júlia Almeida 

José C. Lopes 

Fátima Poiares 

Alínea a1; b) e d) Cognitivo 01-06-2001 12 AC 

28 3315 Ângela Tatiana P. Oliveira 6.º C Alínea a); d) e e) Cognitivo 08-07-2001 12 CEI 

29 3593 Vânia Daniela M. Barbosa 6.º D Alínea a); d) e e) Cognitivo 09/05/2001 12 CEI 

30 3576 Marco António Pereira Ribeiro 6.º D Alínea a), d) e e) Cognitivo 06/05/2001 12 CEI 

31 3071 Ricardo Alberto Ribeiro Marques 6.º E Alínea a2; b) e d) Cognitivo 17-09-2000 13 AC 

32 5301 Sofia Cortinhas da Cruz 6.º F Alínea a); b) e d) Cognitivo 05/09/2001 11 AC 

33 2810 Hugo Filipe Cortinhas Cruz 6.º F Alínea a), a) e d)  Com/ Ling. 24-08-1999 13 AC 

34 2372 Pedro Miguel Castro Ferreira 7.º A Júlia Almeida 

José C. Lopes 

Fátima Poiares 

Alínea a); b) e d) Cognitivo 21-09-2000 13 AC 

35 3074 Helena Sofia M. Gonçalves 7.º B Alínea a); b) e d) P. Cerebral 16-03-2000 13 AC 

36 3258 Jéssica Tatiana Mendes Ferreira 7.º C Alínea a); b) e d) Cognitivo  01.09.2001 12 AC 

37 3153 Carla Daniela Campos Ribeiro 7.º D Alínea a); b) e d) Saúde 11-10-2001 12 AC 

38 3315 Carlos Daniel Santana Cunha 7.º E Alínea a); d) e e) Cognitivo 21.11.2001 12 CEI 

39 2926 Joel Francisco Oliveira Mendes 7.º G Alínea a), d) e e) Cognitivo 25.04.2000 13 CEI 

40 4010 Filipe Emanuel Ribeiro Mota 8.º A Júlia Almeida 

José C. Lopes 

Fátima Poiares 

Alínea a); b) e d) Cognitivo 01.08.1998 14 AC 

41 2419 Maria Helena M. Rodrigues 8.º C Alínea b) e d) Motor 06-03-2000 13 AC 

42 3030 Juliana Luzia Ribeiro Batista 8.º D Alínea b) e d) Baixa Visão  19-09-2000 13 AC 

43 3059 Gilberto Manuel Lopes Silva 8.º F Alínea a), d) e e) Cognitivo 25/06/2000 13 CEI 

44 4029 Sara Catarina Alves Gomes 8.º E Alínea a), b) e d)  Cognitivo 15/12/1998 15 AC 

45 2264 Adriano Filipe Pereira Ribeiro 8.º G Alínea b) e d) Motor 20-07-1997 16 AC 

46 2247 Diogo Filipe Mendes Oliveira 9.º A Júlia Almeida 

José C. Lopes  

Fátima Poiares 

 

Alínea a), d) e e) Cognitivo 19-12-1997 16 CEI 

47 2677 Cláudia Sofia Freitas Lopes 9.º A Alínea a), d) e e) Cognitivo 27-07-1998 15 CEI 

48 2490 Melanie Raquel Oliveira 9.º B Alínea a), d) e e) Cognitivo 29-09-1998 14 CEI 

49 250

2 

Jorge Manuel P. Vaz Vieira 9.º B Alínea a); b) e 

d) 

Cognitivo 05-05-1998 1

4 

AC 

50 2347 Tiago Emanuel M. Ribeiro 9.º C Alínea a); b) e d) Cognitivo 01-08-1998 16 AC 

51  Mariana Gabriela Sousa Fernandes 9.º C Alínea a1), b) e d) Cognitivo 13-07-1999 14 AC 

52 2397 Manuel António F. Barros 9.º D Alínea a), d) e e) Cognitivo  07-08-1999 14 CEI 

53 1841 Pedro Filipe da Silva Macedo 9.º D Alínea a); b) e d) Cognitivo 09-12-1996 17 AC 

54 2199 Paulo Jorge Silva Mendes 9.º E Alínea a); b) e d) Cog. Saúde 26-11-1997 16 AC 



Plano Anual de Atividades/AEPAS (2013/2014)  

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

 
Agrupamento de Escolas Professor Abel Salazar - Guimarães |  34/347 

 

 

55 2582 Patrícia Filipa silva Machado 9.º E Alínea a), d) e e) Cognitivo 13-08-1997 16 CEI 

56 2227 Pedro Tiago Mendes Vidal 9.º F Alínea a); b) e d) Cognitivo 09-03-1997 16 AC 

57 2374 Sara Oliveira Jesus 9.º F Alínea a), d) e e) P. Cerebral 28-06-1999 14 AC 

58 2529 João Pedro Antunes Ferreira 1.º A (CV) Júlia Almeida 

José C. Lopes 

Fátima Poiares 

Alínea a); b) e d) Cognitivo 18-01-1997 16 AC 

59 2273 José Pedro Antunes Ferreira 1.º A (CV) Alínea a); b) e d) Cognitivo 18-01-1997 16 AC 

 

2. ALUNOS NEE EM  

TRANSIÇÃO PARA A VIDA ADULTA 

 

Por indicação dos serviços técnico-pedagógicos e pelo Departamento Curricular da 

Educação especial e no sentido de promover a transição para a vida pós-escolar, os 

alunos abaixo referenciados, através de um Plano Individual de Transição (Artigo 

14º, Decreto-Lei nº3/2008), complementam o seu programa educativo individual numa 

atividade profissional: 

Nome Ano N.º Entidade Início 

Diogo Filipe Mendes Oliveira 9.º A 14 Pastelaria Franzé, em Joane Outubro de 2013 

Manuel António F. Barros 9.º D 18 Garagem Central de Vermoim Outubro de 2013 

Cláudia Sofia Freitas Lopes 9.º A 9 Centro Social e Paroquial de Ronfe - Ronfe Outubro de 2013 

Patrícia Filipa Silva Machado 9.º E 17 Cabeleireira Jú - Brito Outubro de 2013 

 

Com as entidades acima mencionadas, de acordo com a lei em vigor, assinaram-se os 

devidos protocolos e elaboraram-se os respetivos planos de transição, sempre com a 

concordância dos encarregados de educação. De igual modo, houve a preocupação de 

integrar estes alunos em atividades de acordo com as suas necessidades e interesses. 

 

3. APOIOS EDUCATIVOS 

 

Para além destes alunos, há um conjunto de outros alunos que em função das 

dificuldades apresentadas e dos critérios estabelecidos estão a beneficiar de apoio 

socioeducativo, a saber: 

EB1.JI. Casais – Brito 

N.ºPro Nome D/N Idade Ano N.º/Turma Prof. Titular Horas 

4149 Lara Anaísa Alves Santos 23-11-2007 6 1º  N.º 20/ Turma J Helena Gonçalves 

4h 
4581 Patrícia Leanca Carmen 25-06-2007 6 1º  N.º 24/Turma J Helena Gonçalves 

4690 Eduardo Alexandre Macedo Batista 10-10-2007 6 1º  Nº 12 /Turma J Helena Gonçalves 

4051 António Dinis Vides Ribeiro 04-05-2007 6 1º  N.º 4 /Turma J Helena Gonçalves 

4272 Francisca Roxo Costa Gaspar 12-10-2007 6 1º  N.º2 /Turma K Ana Luísa Figueiredo 
4h 

4699 Tiago André Martins Oliveira 04-10-2007 6 1º  N.º 20 /Turma K Ana Luísa Figueiredo 
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4674 José Pedro Sousa Mendes 16-11-2007 6 1º  N.º 5 /Turma K Ana Luísa Figueiredo 

4708 José Pedro Martins Ferreira 13-11-2207 6 1º  N.º4 /Turma K Ana Luísa Figueiredo 

4229 Luciana de Jesus R. Pereira 04-12-2006 7 2º  N.º21/Turma E Julieta Linhares 

4h 
4531 Francisco Alves Salgado 04-04-2006 7 2º  N.º17/ Turma E Julieta Linhares 

4505 Gustavo Marques Sousa 24-10-2006 7 2º  N.º 18/ Turma E Julieta Linhares 

4050 Alexandra Margarida O. Silva 18-10-2006 7 2º  N.º 1/Turma E Julieta Linhares 

4547 Carlos Miguel Atilano Morais 05-02-2006 7 2º  N.º5 /Turma D Gorete Gregório 

4h 
3978 Cláudia Leite Abreu 13-07-2006 7 2.º N.º 6/Turma D Gorete Gregório 

4554 Gustavo André Barros R. da Silva 19-04-2006  2.º N.º 13/Turma D Gorete Gregório 

4394 Lara Lopes Beleza 19-10-2006 7 2º  N.º 15/Turma D Gorete Gregório 

4574 Pedro Miguel Pereira Dias 02-08-2005 8 3º  N.º 6/Turma G Fernanda Silva 

4h 
4578 Ana Francisca Fernandes Esteves 11-03-2005 8 3º  N.º 2/Turma G Fernanda Silva 

3942 Tânia Manuela Marques Castro 01-09-2005 8 3º  N.º 21/Turma G Fernanda Silva 

4080 Rodrigo Miranda Machado 16-11-2005 8 2º  N.º 15/Turma G Fernanda Silva 

4307 Paulo Dinis Castro Alves 02-08- 2005 8 3º  N.º12 Turma F Sandra Miguel 

4h 
3021 Mafalda Irina Silva Oliveira 04-10-2005 8 2º  N.º15/Turma F Sandra Miguel 

4331 Bruno Miguel Santana da Cunha  04-10-2005 8 3º  N.º 4/Turma F Sandra Miguel 

4332 Luís Miguel da Silva Lopes 21-10-2005 8 3º  N.º14 /Turma F Sandra Miguel 

3900 Francisca Pereira da Costa 19-05-2004 9 4.º N.º10/Turma H Carla Gonçalves 

4h 
3928 Diogo Filipe Mendes da Silva 30-05-2004 9 4.º N.º8/Turma H Carla Gonçalves 

3902 Pedro Rafael Polo 19-10-2004 9 4.º N.º20/Turma H Carla Gonçalves 

3880 Diana Margarida Dias 10-06-2004 9 4.º N.º7/Turma H Carla Gonçalves 

3761 Diogo Emanuel Silva Oliveira 28-03-2004 9 4º  N.º10/ Turma I Vítor Moura 

4h 
3735 Beatriz Pinheiro Mota 24-09-2003 10 4º  N.º 5/ Turma I Vítor Moura 

3737 Tiago João da Silva Gonçalves 03-09-2003 10 4º  N.º 23/Turma I Vítor Moura 

4094 Carlos Alberto Lopes Freitas 25-06-2204 9 4º  N.º7 /Turma I Vítor Moura 

EB1/JI de Roupeire-Airão São João 

4003 Alexandre Machado Almeida 09-09-2005 8 2º N.º1 /Turma 24BRO Sandra Parreira 

4h 

4194 Ângela Sofia Ferreira dos Santos 24-08-2004 9 4.º N.º9/Turma 24BRO Sandra Parreira 

3544 Clarisse Rodrigues Marques 17-09-2004 9 4º N.º 12 /Turma 24BRO Sandra Parreira 

4151 Sara Raquel Cunha Costa 04-03-2004 9 4.º N.º18/ Turma 24BRO Sandra Parreira 

3679 Ana Rita Machado Carvalho 22-07-2005 8 3º N.º 5 /Turma 13ARO Mª Natália Costa 

4h 

3680 André Miguel Oliveira e Mendes 01-02-2005 8 3º N.º 6 /Turma 13ARO Mª Natália Costa 

3683 Fábio Daniel Silva Marques 27-04-2005 8 3º N.º 8 /Turma 13ARO Mª Natália Costa 

3973 Hugo Alexandre Machado Oliveira 03-01-2005 8 3º N.º 9 /Turma 13ARO Mª Natália Costa 

EB1 de Gemunde - Ronfe  

4586 Beatriz Faria Coelho Machado 16-10-2007 6 1º N.º 2/ Turma G Eduarda Sousa 

4h 4473 Gonçalo Machado Sampaio 16-07-2007 6 1º N.º 9 / Turma G Eduarda Sousa 

4665 Raúl Pereira Moreira 02-02-2007 6 1º N.º 24 /Turma G Eduarda Sousa 
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4694 Catarina da Silva Vilela 23-05-2007 6 1º N.º 4 /Turma G Eduarda Sousa 

4482 André Luís Mendes Oliveira 26-06-2006 7 2.º N.º 1/Turma A Olga Magalhães 

4h 

4244 Cláudia Rodrigues Mendes 17-04-2006 7 2.º N.º 3/Turma A Olga Magalhães 

4243 Sofia Rodrigues Mendes 17-04-2006 7 2.º N.º 17/Turma A Olga Magalhães 

4514 Tomás Miguel Fernandes Carvalho 08-08-2006 7 2.º N.º 18/Turma A Olga Magalhães 

4502 Ana Beatriz Salazar Costa 25-11-2006 7 2.º N.º/ 2Turma B Isabel Mesquita 

4h 

4805 Lara Quitéria Passos Lobo 30-12-2006 7 2.º N.º/ Turma B Isabel Mesquita 

4498 João Pedro Machado Fernandes 27-12-2006 7 2.º N.º 13/Turma B Isabel Mesquita 

4314 Simão André Lima Vidal 28-09-2005 8 2.º N.º 23 /Turma B Isabel Mesquita 

4327 Ana João Ferreira Neto 02-03-2005 8 3.º N.º 10 /Turma D José Ferreira 

4h 

4386 Carlos Manuel Gonçalves Marques 28-01-2005 8 3.º N.º12/Turma D José Ferreira 

4656 Beatriz Sofia Carvalho da Silva 28-10-2007 6 1º N.º 3/Turma D José Ferreira 

4681 Miguel Ângelo Salgado Ferreira 25-11-2007 6 1º N.º 6/Turma D José Ferreira 

4121 Frederico Rafael Gomes Oliveira 30-07-2004 9 3.º N.º 6 /Turma C Fernanda 

4h 

4310 Ana Rita Oliveira Vieira 01-06-2005 8 3º N.º1/Turma C Fernanda 

4275 Diogo Manuel Pereira Abreu 07-03-2005 8 3º N.º4/Turma C Fernanda 

4338 João Hermenegildo C. Campos 08-05-2005 8 3º N.º11/Turma C Fernanda 

4170 Bárbara da Silva Oliveira 23-10-2004 9 4.º N.º /Turma F Orlanda Araújo 

4h 

4093 Vítor Rui Oliveira 29-09-2004 9 4.º N.º /Turma F Orlanda Araújo 

4091 Ana Filipa Oliveira Gomes 01-07-2004 9 4º Nº1/Turma F Orlanda Araújo 

4197 Lara Vanessa Machado Sousa 01-11-2004 9 4º Nº10/Turma F Orlanda Araújo 

4124 Sofia Isabel Oliveira Peixoto 10-06-2004 9 4.º N.º18/Turma E Céu Ferreira 

4h 

4185 André Machado Abreu 03-04-2004 9 4.º N.º 1/Turma E Céu Ferreira 

4609 Laura Faria 22-06-2004 9 4.º N.º10/Turma E Céu Ferreira 

4130 Daniela Baptista Cardoso 23-04-2004 9 4.º N.º/Turma E Céu Ferreira 

EB1 de Poças – Airão Santa Maria 

4107 Eduarda Castro Ribeiro 05-02-2007 6 1.º N.º5/Turma G Patrícia Costa 

4h 

4321 Helena Isabel Lopes Mendes 15-08-25007 6 1.º N.º9/Turma G Patrícia Costa 

4046 Rafaela Catalão Miranda  20-03-2007 6 1.º N.º17/Turma G Patrícia Costa 

4253 Ricardo André Arantes Silva 06-06-2007 6 1.º N.º18/Turma G Patrícia Costa 

3687 Joana Morais de Azevedo 28-05-2005 8 3.º N.º11 /Turma D Sameiro Silva 

4h 
3686 João Pedro Morais de Azevedo 28-05-2005 8 3.º N.º14 /Turma D Sameiro Silva 
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4349 Paulo Jorge de Carvalho 18-01-2005 8 3.º N.º19/Turma D Sameiro Silva 

4172 Ana Beatriz Silva Vidal 02-06-2005 8 3.º N.º2 /Turma D Sameiro Silva 

3510 Beatriz Vidal Nunes 17-02-2004 9 4.º N.º5 /Turma F Armida Alves 

4h 

3509 António Ricardo Machado Ferreira 08-01-2004 9 4.º N.º 4/Turma F Arminda Alves 

3513 Gonçalo Ribeiro Machado 26-08-2004 9 4.º N.º7 /Turma F Arminda Alves 

3696 Juliana Silva Pereira 28-07-2004 9 4.º N.º12 /Turma F Arminda Alves 

4109 João Pedro Santos  02-01-2004 9 4.º N.º 23/Turma C Sónia Esteves 

4h 

3724 Cátia Patrícia Silva Mendes 19-05-2004 9 4.º N.º 20/Turma C Sónia Esteves 

3974 Simão Martinho Machado Ferreira 11-11-2006 7 2.º N.º 15/Turma C Sónia Esteves 

3910 Mafalda Ribeiro Machado 04-02-2006 7 2.º  N.º8 /Turma C Sónia Esteves 

EB1 de Barreiro- Leitões 

4477 Ana Isabel da Costa Mendes 12-05-2006 7 2.º N.º 1/Turma B Anabela Mendes 

4h 
4526 Ana Sofia Silva dos Santos 10-12-2006 7 2.º N.º 2/Turma B Anabela Mendes 

4360 João Pedro Correia Silva 01-09-2005 8 3.º N.º 10/Turma B Anabela Mendes 

4223 Carina Tatiana Mendes Freitas 14-10-2005 8 3.º N.º /Turma B Anabela Mendes 

4678 Margarida Faria Meira 09-10-2007 6 1.º N.º 3/Turma A Carla Teixeira 

4h 
4116 Diana Isabel Martins faria 28-10-2004 9 4.º N.º 7/Turma A Carla Teixeira 

3897 Tiago Filipe Peixoto Brandão 13-11-2004 9 4.º N.º 16/Turma A Carla Teixeira 

4166 Sofia Daniela Mota Rodrigues 14-10-04 9 4.º N.º 15 /Turma A Carla Teixeira 

EB1 de Monte-Vermil 

4144 Ana Catarina Machado Fernandes 04-09-2007 6 1.º N.º 1 /Turma B Ana Luísa Marques 

4h 

4143 Afonso José Ribeiro Peixoto 31-10-2006 6 2.º N.º 4 /Turma B Ana Luísa Marques 

3988 João Paulo Mendes Ribeiro 29-07-2005 8 2.º N.º 8 /Turma B Ana Luísa Marques 

3913 Vítor Hugo Machado Fernandes 04-08-2006 7 2.º N.º 11 /Turma B Ana Luísa Marques 

3673 João Francisco Alves Mendes 12-06-2005 8 3.º N.º 4 /Turma A Lúcia Mendes 

4h 

4134 Mariana Peixoto Mendes 28-10-2004 8 3.º N.º 6 /Turma A Lúcia Mendes 

4126 Patrícia Daniela Dias Barbosa 21-09-2004 8 4.º N.º 14 /Turma A Lúcia Mendes 

3675 Nuno Miguel Mendes Azevedo 14-03-2004 9 4.º N.º 16 /Turma A Lúcia Mendes 

EB1 de Ribeira - Brito 

4305 Rúben Silva Rodrigues 01-10-2007 6 1.º N.º 16/Turma A Augusta Ribeiro  

4h 
4673 Mariana Oliveira Castro 13-10-2007 6 1.º N.º10 /Turma A 

Augusta Ribeiro  

4703 Rafaela Filipa S. Fernandes 10-08-2007 6 1.º N.º14 /Turma A 
Augusta Ribeiro  

4132 Isa Rafaela Oliveira Barroso 20-10-2005 6 2.º N.º 18/Turma A 
Augusta Ribeiro  

4534 Jaime da Silva Clara 11-05-2006 7 2.º N.º 13/Turma B Carla Costa 
4h 

4548 Sarai de Araújo Lopo 26-09-2006 7 2.º N.º 20/Turma B 
Carla Costa  



Plano Anual de Atividades/AEPAS (2013/2014)  

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

 
Agrupamento de Escolas Professor Abel Salazar - Guimarães |  38/347 

 

 

4521 Tiago André Vieira Marques 07-06-2006 7 2.º N.º23 /Turma B 
Carla Costa  

4497 Tiago Daniel Leite Machado 27-09-2006 7 2.º N.º24 /Turma B 
Carla Costa  

4360 Beatriz Siva Teixeira 27-09-2004 9 3.º N.º 3/Turma E Eunice Sampaio 

4h 
4236 Josias de Araújo Lopo 16-09-2005 8 3.º N.º12/ Turma E 

Eunice Sampaio  

4230 João Tiago de Almeida Gomes 23-11-2005 8 3.º N.º11/ Turma E 
Eunice Sampaio  

3872 Diogo André Alves Teixeira 02-08-2005 8 3.º N.º5/ Turma E 
Eunice Sampaio  

4559 Bruno Daniel Ferreira Faria 06-03-2004 9 4.º N.º2/ Turma C Rosalina Castro  

4h 
4137  David José Silva e Costa 09-12-2004 9 4.º N.º3/ Turma C 

Rosalina Castro  

4077 José Samuel Mendes Oliveira 22-08-2004 9 4.º N.º10/ Turma C 
Rosalina Castro  

4146  Maria Clara P. S. Sá Queirós 06-11-2004 9 4.º N.º12/ Turma C 
Rosalina Castro  
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VIII - AÇÃO SOCIAL ESCOLAR 2013/2014 

No que respeita à Ação Social Escolar, beneficiam deste apoio um total de 632 

alunos desde o pré-escolar até ao 9.º ano de escolaridade, dos quais 277 

beneficiam do escalão A e 367 do escalão B, distribuídos do seguinte modo pelas 

escolas e jardins do agrupamento:  

Agrupamento/Escolas 
Beneficiários ASE 

A B Total 

EB 2,3 Abel Salazar - Ronfe (343638) 154 195 349 

EB1 de Barreiro – Leitões (206921) 3 9 12 

EB1 de Monte – Vermil (233810) 7 10 17 

EB1 de Gemunde – Ronfe (238090) 18 31 49 

EB1 de Ribeira – Brito (240989) 14 18 32 

EB1/JI de Casais – Brito (248447) 39 51 90 

EB1 de Roupeire - Airão S. João (270246) 13 10 23 

EB1/JI de Poças - Airão Santa Maria (293830) 23 32 43 

JI de Calçada – Vermil (606789) 4 5 9 

JI de Roupeire – Airão S. João (628300) 2 6 8 

Agrupamento de Escolas Professor Abel Salazar – Ronfe (150812) 277 367 632 

Se atendermos à distribuição deste tipo de apoios pelos anos de escolaridade em oferta 

educativa neste Agrupamento, verificamos: 

 No Pré-escolar beneficiam deste apoio um total de 46 crianças, das quais 20 

crianças de escalão A e 26 crianças de escalão B; Por idades, verificamos que nos 3 

anos de idade temos 28 crianças, das quais 14 no escalão A e 14 no escalão B, nos 4 

anos de idade temos um total de 18 crianças, 6 no escalão A e 12 no escalão B: 

Escolas 

Pré-escolar 

3 Anos 4 Anos 5 Anos 6 Anos Totais A B 

A B A B A B A B 

EB1/JI de Casais - Brito 6 4 2 5 0 0 0 0 17 8 9 

EB1/JI de Poças - ASM 5 3 1 3 0 0 0 0 12 6 6 

JI de Calçada – Vermil 1 3 3 2 0 0 0 0 9 4 5 

JI de Roupeire – Airão S. João 2 4  2 0 0 0 0 8 2 6 

Aepas Pré-escolar 14 14 6 12 0 0 0 0 46 20 26 

No 1.º Ciclo, temos um total de 267 alunos a beneficiar de ação social escolar, dos 

quais 112 alunos de escalão A e 155 alunos de escalão B; Por anos de 

escolaridades, verificamos que no 1.º ano de escolaridade, encontramos 56 

alunos, dos quais 21 alunos de escalão A e 35 alunos de escalão B; No 2.º ano de 

escolaridade, encontramos 66 alunos, dos quais 31 alunos de escalão A e 35 

alunos de escalão B; No 3.º ano de escolaridade, temos 67 alunos, dos quais 29 no 

escalão A e 38 no escalão B e no 4.º ano de escolaridade 78 alunos, dos quais 31 

alunos no escalão A e 47 alunos no escalão B: 
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Escolas 

1º Ciclo do Ensino Básico 

1ºano 2ºano 3ºano 4ºano Totais A B 

A B A B A B A B 

EB1/JI de Casais - Brito 7 13 14 11 6 16 12 11 90 39 51 

EB1 Ribeira - Brito 2 3 6 7 4 3 2 5 32 14 18 

EB1 de Gemunde - Ronfe 6 6 2 9 6 6 4 10 49 18 31 

EB1 de Monte - Vermil  1 3 2 2 2 2 5 17 7 10 

EB1/JI de Poças - ASM 5 8 1 4 7 5 4 9 43 17 26 

EB1 de Roupeire - ASJ 1 2 4 1 3 5 6 2 24 14 10 

EB1 de Barreiro - Leitões  2 1 1 1 1 1 5 12 3 9 

Aepas – 1.º Ciclo 21 35 31 35 29 38 31 47 267 112 155 

Quanto ao 2.º e 3.º Ciclo e Curso Vocacional, beneficiam de ação social escolar um 

total de 349 alunos, dos quais 154 alunos de escalão A e 195 alunos de escalão B. 

Quanto ao 2.º Ciclo, temos um total de 142 alunos a beneficiar de ação social escolar, 

dos quais 59 alunos de escalão A e 83 alunos de escalão B. No 5.º ano de 

escolaridade, temos um total de 73 alunos a beneficiar daquele apoio, dos quais 28 

alunos no escalão A e 45 alunos no escalão B. No 6.º ano de escolaridade, temos 

um total de 69 alunos a beneficiar daquele apoio, dos quais 31 alunos no escalão A e 

38 alunos no escalão B. 

No que respeita ao 3.º Ciclo, temos um total de 194 alunos a beneficiar de ação social 

escolar, dos quais 88 alunos de escalão A e 106 alunos de escalão B. No 7.º ano 

de escolaridade, temos um total de 71 alunos a beneficiar daquele apoio, dos quais 41 

alunos no escalão A e 30 alunos no escalão B. No 8.º ano de escolaridade, temos 

um total de 69 alunos a beneficiar daquele apoio, dos quais 24 alunos no escalão A e 

45 alunos no escalão B. No 9.º ano de escolaridade, temos um total de 54 alunos a 

beneficiar daquele apoio, dos quais 23 alunos no escalão A e 31 alunos no escalão 

B. 

Finalmente, no Curso Vocacional, existente na escola sede, temos um total de 13 

alunos a beneficiar de ação social escolar, dos quais 7 alunos no escalão A e 6 

alunos no escalão B. 

Escalão 2º Ciclo  3º Ciclo  Curso Vocacional Totais 

5ºano 6ºano 7ºano 8ºano 9ºano 1ºano 

A 28 31 41 24 23 7 154 

B 45 38 30 45 31 6 195 

Aepas - 73 69 71 69 54 13 349 

Para além destes alunos, há um conjunto elevado de outros alunos que, não 

beneficiando de qualquer escalão da Ação Social Escolar, beneficiam no entanto de 

alguns apoios sociais prestados pela escola, nomeadamente quanto às reforço 

alimentar, nomeadamente pequeno almoços, lanches e refeições, mas também em 

material escolar. 
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IX - MANUAIS ESCOLARES 2013/2014 

 

Para o presente ano letivo (2013/2014), foram adotados os seguintes 

Manuais, por ciclo de ensino e ano de escolaridade: 

 

1.º ANO DE ESCOLARIDADE (1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO) 

Áreas Disciplinares ISBN Titulo Autor(es) Editor 

Português 978-989-647-577-2 Pasta Mágica 
Cláudia Pereira 

Isabel Borges 
Areal Editores 

Caderno de Fichas 978-989-647-264-1 Pasta Mágica 
Cláudia Pereira 

 Isabel Borges 
Areal Editores 

Matemática 978-989-32-0067-4 Mundo da Carochinha Carlos A. Letra Edições Gailivro 

Caderno de Fichas 978-989-5577279 Mundo da Carochinha Carlos A. Letra Edições Gailivro 

Estudo do Meio 978-989-55-7723-1 Mundo da Carochinha Carlos A. Letra Edições Gailivro 

2.º ANO DE ESCOLARIDADE (1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO) 

Português 978-989-647- 265-8 Pasta Mágica 
Cláudia Pereira 

 Isabel Borges 
Areal Editores 

Caderno de Fichas 978-989-647-266-5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           Pasta Mágica 
Cláudia Pereira 

 Isabel Borges 
Areal Editores 

Matemática 978-989-647-268-9 Pasta Mágica 
Angelina Rodrigues 

 Luísa Azevedo 
Areal Editores 

Caderno de Fichas 978-989-647-269-6 Pasta Mágica 
Angelina Rodrigues 

 Luísa Azevedo 
Areal Editores 

Estudo do Meio 978-989-647-267-2 Pasta Mágica 
Angelina Rodrigues 

Luísa Azevedo 
Areal Editores 

3.º ANO DE ESCOLARIDADE (1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO) 

Português 978-989-708-424-9 Desafios 
Carolina Gonçalves 

Maria José Marques 
Santillana 

Caderno de Fichas 978-972-47-4591-6 Desafios 
Carolina Gonçalves 

Maria José Marques 
Santillana 

Matemática 978-972-0-13235-2 ALFA 

Eva Lima 

Nuno Barrigão 

Nuno Pedroso 

Susana Santos 

Porto Editora 

Caderno de Fichas 978-972-761-937-5 ALFA 

Eva Lima 

Nuno Barrigão 

Nuno Pedroso 

Susana Santos 

Porto Editora 

Estudo do Meio 978-989-708-094-4 Desafios 
Dina Guimarães 

Sara Alves 
Santillana 

Caderno de Fichas 978-989-708-109-5 Desafios 
Dina Guimarães 

Sara Alves 
Santillana 

4.º ANO DE ESCOLARIDADE (1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO) 
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Português 978-989-708-424-9 Desafios 
Luísa Pinto 

Maria José Marques 
Santillana 

Livro de Fichas 978-989-708-361-7 -------------- -------------- ----------- 

Estudo Acompanhado 989-557-302-2 As Leituras do João 
João Monteiro  

 Miguel Paiva 
Gailivro 

Matemática 978-972-0-13195-9 Alfa4 

Eva Lima 

Nuno Barrigão 

Nuno Pedroso 

Vítor Rocha 

Porto Editora 

Livro de Fichas 978-972-0-13196-6 Alfa4 

Eva Lima 

Nuno Barrigão 

Nuno Pedroso 

Vítor Rocha 

Porto Editora 

Estudo do Meio 978-989-708-358-7 Desafios 

Dina Guimarães 

Helena Neto 

Sara Alves 

Santillana 

Livro de Fichas 978-989-708-353-2 -------------- -------------- ------------ 

5.º ANO DE ESCOLARIDADE (2.º CICLO DO ENSINO BÁSICO) 

Português 978-972-47-4402 P5 – L.P. 5ª ANO 
Ana Santiago 
Sofia Paixão 

Texto Editora 

Inglês 978-989-647-121-7 Tween5 + Workbook 
Maria E. Gonçalves 

Margarida Coelho 
Areal Editores SA 

História e G. de Portugal 978-972-0-20461-5 
Saber Em Ação 5 + 
Caderno de Atividades 

Eliseu Alves 
Ana I. Gonçalves 
Manuela Mendes 

Porto Editora 

Ciências da Naturais 
978-972-0-20651-0 
978-972-0-20653-4 

Páginas da Terra 5 
+ Caderno de Atividades 

Catarina R. Peralta 
M.ª Beleza Calhau 
M.ª Fernanda Sousa 

Porto Editora 

Matemática 
978-989-23-0732-9 
978-989-23-0733-9 
6978-989-23-0733-6 

PI (Volume I e II) +  
Caderno de Atividades 

Carlos Oliveira 
Fátima C. Magro 
Fernando Fidalgo 
Pedro Louçano 

Asa Editores II SA 

Ed. M. Religiosa Católica 978-972-869-0267 Caminhos de Encontro Vários SNEAC 

Educação Visual  978-972-47-4803-3 Saber Ver 

Dinis de Carvalho 
José Manuel Mesquita 
Pedro Passarinho 
Tiago Lança 

Texto Editores 

Educação Visual  978-972-47-4736-1 Saber Fazer 

Dinis de Carvalho 
José Manuel Mesquita 

Pedro Passarinho 
Tiago Lança 

Texto Editores 

Educação Musical * 978-972-680-870-1 MusicBox5 Carlos Carlos e Outros Lisboa Editora/Raiz Editora 

Educação Física * 978-989-23-1905-6 Em Movimento – 2.º Ciclo 
Avelino Azevedo 
Lúcia Rêgo 

Paula Batista 

Asa Editores II, SA 

6.º ANO DE ESCOLARIDADE (2.º CICLO DO ENSINO BÁSICO) 

Português 978-972-47-4709-5 P6 – LP 6.º ano 
Ana Santiago 
Sofia Paixão 

Texto Editores Lda 

Inglês 978-989-647-278-8 Tween 6 
Margarida Coelho 
Maria Emília Gonçalves 

Areal Editores 

História e G. de Portugal 978-972-0-20464-6 
Saber em Ação 6 +  
Caderno de Atividades 

Eliseu Alves 
Ana Silva 
Manuela Mendes  
Sónia Botelho 

Porto Editora 

Ciências da Natureza 978-972-0-20652-7 
Páginas da Vida 6 + 
Caderno de Atividades 

Catarina Rosa Peralta, 
Maria Beleza Calhau, 
Maria Fernanda Sousa 

Porto Editora 

Matemática 989-23-1351-1 
Pi 6 +  
Caderno de Atividades 

Carlos Oliveira 
Fátima C. Magro 

Asa Editores II SA 
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Fernando Fidalgo 
Pedro Louçano 

Ed. M. Religiosa Católica 978-972-8690-41-0 Nós e o Mundo Vários                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          SNAC 

Educação Visual  978-972-47-4803-0 Saber Ver 

Dinis de Carvalho 
José Manuel Mesquita 
Pedro Passarinho 
Tiago Lança 

Texto Editores 

Educação Visual  978-972-47-4736-1 Saber Fazer 

Dinis de Carvalho 
José Manuel Mesquita 
Pedro Passarinho 
Tiago Lança 

Texto Editores 

Educação Musical 978-972-680-868-8 MusicBox6 
Carlos Carlos  
Isabel Carneiro 
Lina Trindade Santos 

Raiz Editora 

Educação Física 978-972-47-4732-3 Partida 
Anália Ferreira 
Filipa Dias 
Filipe Dias 

Texto Editores 

7.º ANO DE ESCOLARIDADE (3.º CICLO DO ENSINO BÁSICO) 

Português 978-972-0-31704-9 (Para) Textos 7 

Ana Miguel de Paiva 
Gabriela B.  Almeida, 
Sónia Gonçalves 
Junqueira 

Porto Editora 

Inglês III 
978-989-647-335-8 
978-989-647-336-5 

Tween 7  
+ Caderno de Atividades 

Margarida Coelho 
Maria Emília Gonçalves 

Areal Editores, SA 

Francês I 978-972-47-4597-8 À Toi! – 7.º ano 
Dulce Magro 
M.ª Gorete Fernandes 

Texto Editores, Lda 

História 
978-989-647-369-3 
978-989-647-336-9 

Viagem na História 7 + 
Caderno de Atividades 

Joane Cime 
Marília Henriques 

Areal Editores, SA 

Geografia 978-989-647-441-6 @ldeia.Global 7 
Claudia Lobato 
Simone Oliveira 

Areal Editores, SA 

Matemática 978-989-23-0737-4 PI – 7.º 
Fátima C. Magro 
Fernando Fidalgo 
Pedro Louçano 

Asa Editores, SA 

Ciências da Naturais 
978-989-23-1886-8 
978-989-23-1887-5 

Ciência e Vida + 
Caderno de Atividades 

Elsa Ribeiro 
João Carlos Silva 
Oscar Oliveira 

Asa Editores, SA 

Ciências F. Química 978-989-23-1888-2 Novo FQ 7 - CFQ 
Maria Domingas Beleza 
M. Neli G. P. Cavaleiro 

Lisboa Editora, SA 
Raiz Editora 

Educação Visual 978-972-680-906-7 Ver, Desenhar e Criar 
Cristina da Graça 
Rosário Forjaz e outros 

Lisboa Editora, SA 
Raiz Editora 

Ed. Tecnológica 978-972-47-4734-7 Mãos à Obra 
Edgar Silva 
Fátima Borges 
Joaquim Borges 

Texto Editores, Lda 

Educação Física 978-972-41-2842-9 Em Movimento – 3.º Ciclo 
Avelino Azevedo 
Lúcia Rêgo 
Paula Batista 

Asa Editores II, SA 

Ed. Moral Religiosa 978-972-869-028-1 Desafios Vários SNAC 

8.º ANO DE ESCOLARIDADE (3.º CICLO DO ENSINO BÁSICO) 

Português 978-972-0-31706-3 (Para) Textos 8 
Ana Miguel Paiva 
Gabriela Almeida 
Outros 

Porto Editora 

Inglês IV 978-84-205-5049-7 Step ahed 8º ano nivel IV 
Cathy Meyers e 

 outros 
Longman  

Francês II 978-972-761-672-5 Français Partout – 8 nível II 
Yvete Rocheta  
 Marie Faleiro 

Sant. Constância 

História 978-972-0-31441-3 Viva a História! 8º 
Cristina Maia  
Isabel Paulos Brandão 

Porto Editora 

Geografia 978-972-761-684-8 À Descoberta 8: Temas C/ D 
Maria João Matos  
Raul Castelão 

Sant. Constância 

Matemática 978-989-23-1352-8 
Pi 8 + 
Caderno de Atividades 

Fátima C. Magro, 
Fernando Fidalgo, 
Pedro Louçano 

Asa Editores II, SA 

Ciências Naturais 978-972-761-669-5 
Planeta Terra 8: 
Sustentabilidade na Terra 

Ana Cristina Barros  
Fernando Delgado 

Sant. Constância 

Ciências Físico - Química 978-972-41-5123-6 Sustentabilidade na Terra 
M. Neli G. C. e 
Domingos Beleza 

Asa Editores II, SA 
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Educação Visual 978-972-680-906-7 Ver, Desenhar e Criar 
Cristina da Graça 
Rosário Forjaz e outros 

Lisboa Editora, SA 
Raiz Editora 

Ed. Tecnológica 978-972-0-33255-4 Ideias e Projetos 
A. Mendes Ribeiros e 
Outros 

Porto Editora 

Educação Física 978-972-41-4717-8 Em Movimento Paula Batista e outros Edições Asa 

Ed. Moral e Religiosa 978-972-8690-43-4 Livres para Amar Vários SNAC 

9.º ANO DE ESCOLARIDADE (3.º CICLO DO ENSINO BÁSICO) 

Português 978-972-680-581-6 Plural 9º Língua Portuguesa 
Elisa Costa Pinto 
Vera Saraiva Batista 

Lisboa Editora 

Inglês 5 978-84-2055-053 
Steap Ahead – 9.ºano – 
Nível 5 (+ Livro do aluno) 

Cathy, Sarah e 
Jackson, Didi Lynam 

Longman 

Francês 3 978-972-0-31242-6 
Mots Croisés – 9.ºano – 
Nível 3 

Susana Costa 
Luísa Pacheco 

Porto Editora 

História 978-972-47-3595-5 Novo História 9 
Ana Oliveira, Francisco 
Cantanhede e outros 

Texto Editores Lda 

Geografia 972-47-2360-7  Fazer Geografia 9 
Ana Gomes,  
Anabela Boto 

Porto Editora 

Matemática 978-989-23-1880-6 PI 9 Fátima Magro e Outros Asa Editores II, SA 

Ciências Naturais 978-972-47-3610-5 Ciências Naturais 9 
Carlos Campos,  
Zélia Silva 

Texto Editores  

Ciências F. Química 978-989-23-0571-4 
FQ 9 + 
Caderno de Atividades 

M. Domingas Beleza, 
M. Neli G. C. Cavaleiro 

Edições Asa I, SA 

Educação Visual 978-972-680-906-7 Ver, Desenhar e Criar 
Cristina da Graça 
Rosário Forjaz e outros 

Lisboa Editora, SA 
Raiz Editora 

Ed. Tecnológica 978-972-0-33255-4 Ideias e Projetos 9 
A. Mendes Ribeiros e 
Outros 

Porto Editora 

Educação Física 972-41-4717-7 Em Movimento Paulo Batista e outros Edições Asa 

Ed. Moral Religiosa 978-972-869055-7 Horizontes de Esperança  Vários SNAC 
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X - ESTRUTURAS DE ORIENTAÇÃO EDUCATIVA E 

SUPERVISÃO PEDAGÓGICA 

 
 
 

1. DEPARTAMENTOS CURRICULARES 

 

Com vista ao desenvolvimento do projeto educativo, são fixadas no regulamento interno 

as estruturas que colaboram com o conselho pedagógico e com o diretor, no sentido de 

assegurar a coordenação, supervisão e acompanhamento das atividades escolares, 

promover o trabalho colaborativo e realizar a avaliação de desempenho do pessoal 

docente. 

A articulação e gestão curricular são asseguradas por departamentos curriculares nos 

quais se encontram representados os grupos de recrutamento e áreas disciplinares, de 

acordo com os cursos lecionados e número de docentes. 

O coordenador de departamento curricular deve ser um docente de carreira detentor de 

formação especializada nas áreas de supervisão pedagógica, avaliação do desempenho 

docente ou administração educacional. 

Quando não for possível a designação de docentes com os requisitos definidos no 

número anterior, por não existirem ou não existirem em número suficiente para dar 

cumprimento ao estabelecido no presente decreto -lei, podem ser designados docentes 

segundo a seguinte ordem de prioridade: 

a) Docentes com experiência profissional, de pelo menos um ano, de supervisão 

pedagógica na formação inicial, na profissionalização ou na formação em exercício ou na 

profissionalização ou na formação em serviço de docentes; 

b) Docentes com experiência de pelo menos um mandato de coordenador de 

departamento curricular ou de outras estruturas de coordenação educativa previstas no 

regulamento interno, delegado de grupo disciplinar ou representante de grupo de 

recrutamento; 

c) Docentes que, não reunindo os requisitos anteriores, sejam considerados 

competentes para o exercício da função. 

O coordenador de departamento é eleito pelo respetivo departamento, de entre uma 

lista de três docentes, propostos pelo diretor para o exercício do cargo. 

Considera-se eleito o docente que reúna o maior número de votos favoráveis dos 

membros do departamento curricular. 

O mandato dos coordenadores dos departamentos curriculares tem a duração de quatro 

anos e cessa com o mandato do diretor. 
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Os coordenadores dos departamentos curriculares podem ser exonerados a todo o 

tempo por despacho fundamentado do diretor, após consulta ao respetivo 

departamento. 

Os Departamentos Curriculares desenvolvem o seu trabalho através de reuniões magnas 

plenárias e de reuniões sectoriais de subcoordenação, de ano e escola. 

Nos termos do Despacho 7/2013, de 11 de junho, alterado pelo Despacho Normativo 

n.º 7-A/2013, de 10 de julho, todos os coordenadores de departamento curricular para o 

desempenho do cargo beneficiam das reduções definidas pelos Diretor. 

Estas reduções, embora marcadas no horário semanal de trabalho, ao longo da semana, 

podem ser flexibilizáveis de forma a permitir que se possam realizar reuniões de 

articulação, uniformização de procedimentos e elaboração de propostas, troca de 

experiências e de conhecimentos à 4.ª feira. 

Nos termos do Decreto-lei n.º 75/2008, na redação dada pelo Decreto-Lei n.º 

137/2012 e do Regulamento Interno em vigor neste Agrupamento de Escolas são 6 os 

departamentos curriculares existentes, subdivididos em subcoordenações: 

Departamento Curricular do Pré-escolar:  

Jardim de Infância de Casais - Brito; 

Jardim de Infância de Poças – Airão Santa Maria; 

Jardim de Infância de Calçada – Vermil; 

Jardim de Infância de Roupeire – Airão S. João. 

Departamento Curricular do 1.º Ciclo 

EB1 de Gemunde - Ronfe; 

EB1 de Monte – Vermil; 

EB1/JI de Casais - Brito; 

EB1 de Ribeira – Brito; 

EB1/JI de Poças – Airão Santa Maria; 

EB1 de Roupeire – Airão S. João; 

EB1 de Barreiro – Leitões; 

Departamento Curricular de Línguas: 

Áreas Curriculares de Língua Portuguesa do 2.º e 3.º Ciclo; 

Áreas Curriculares de Inglês do 2.º e 3.º Ciclo; 

Área Curricular de Francês 3.º Ciclo. 

Departamento Curricular de Ciências Sociais e Humanas: 

Áreas Curriculares de História e Geografia de Portugal do 2.º Ciclo; 

Áreas Curriculares de Ed. Moral e Religiosa Católica do 2.º e 3.º Ciclo; 

Áreas Curriculares de História do 3.º Ciclo; 

Áreas Curriculares de Geografia do 3.º Ciclo; 

Áreas Curriculares de Economia do Secundário; 

Departamento Curricular de Ciências Exatas e Experimentais: 
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Áreas Curriculares de Matemática do 2.º e 3.º ciclo; 

Áreas Curriculares de Ciências do 2.º e 3.º Ciclo; 

Áreas Curriculares de Ciências Físico-Químicas do 3.º Ciclo; 

Áreas Curriculares de Tec. da Inf. e Comunicação do 3.º Ciclo; 

Departamento Curricular de Expressões: 

Áreas Curriculares de Educação Visual e Tecnológica do 2.º ciclo; 

Áreas Curriculares de Educação Musical do 2.º ciclo; 

Áreas Curriculares de Educação Tecnológica do 3.º ciclo; 

Áreas Curriculares de Educação Visual do 3.º ciclo; 

Áreas Curriculares de Educação Física do 2.º e 3.º ciclo; 

Departamento Curricular de Educação especial: 

Áreas Curriculares de 910; 

Áreas Curriculares de 920; 

Áreas Curriculares de 930; 

Sem prejuízo das competências atribuídas pela lei, compete aos 

departamentos curriculares: 

A articulação e gestão curricular na aplicação do currículo nacional, dos programas e 

orientações curriculares e programáticos a nível nacional; 

Promover a troca de experiências e cooperação entre todos os docentes que integram o 

departamento; 

Planificar e adequar à realidade do agrupamento de escolas a aplicação dos planos de 

estudo estabelecidos a nível nacional; 

Colaborar com o conselho pedagógico e com o diretor na elaboração, alteração ou 

atualização do projeto educativo, do projeto curricular e do regulamento interno; 

Colaborar na elaboração do plano anual de atividades; 

Colaborar na definição da orientação pedagógica do agrupamento; 

Propor ao conselho pedagógico os critérios de avaliação das crianças e dos alunos; 

Elaborar e aplicar medidas de reforço no domínio das didáticas específicas das 

disciplinas; 

Assegurar, de forma articulada com outras estruturas de orientação educativa, a 

adoção de metodologias específicas destinadas ao desenvolvimento quer dos planos 

de estudo quer das componentes de âmbito local do currículo; 

Analisar a oportunidade de adoção de medidas de gestão flexível dos currículos e de outras 

medidas destinadas a melhorar as aprendizagens e a prevenir a exclusão; 

Elaborar propostas curriculares diversificadas em função das especificidades de grupos de 

alunos; 

Assegurar a coordenação de procedimentos e formas de atuação nos domínios de aplicação 

de estratégias de diferenciação pedagógica e da avaliação das aprendizagens; 

Elaborar e avaliar planos, atividades e medidas de apoio educativo; 
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Analisar e refletir sobre as práticas educativas e o seu contexto; 

Elaborar e avaliar o plano anual de atividades do departamento tendo em vista a 

concretização do Projeto Educativo do Agrupamento; 

Definir e aprovar, no início do ano letivo, o regime das atividades a desenvolver pelas 

crianças e pelos alunos nas faltas dos professores titulares de cada turma; 

Colaborar com o conselho pedagógico na conceção de programas que proporcionem o 

aproveitamento integral dos tempos escolares dos alunos; 

Assegurar a articulação curricular vertical entre a educação pré-escolar e o 1° ciclo, 

entre o 1° e o 2° ciclos e entre o 2° e o 3° ciclos; 

Propor ao conselho pedagógico os manuais escolares a adotar; 

Identificar as necessidades de formação dos docentes; 

Colaborar na inventariação das necessidades de equipamento e material didático e 

promover a interdisciplinaridade; 

Cooperar com todas as escolas do agrupamento na partilha de recursos, na dinamização 

de projetos pedagógicos comuns e na articulação curricular; 

Propor ao conselho pedagógico a designação dos professores responsáveis pelo 

acompanhamento da profissionalização em serviço;  

Aprovar o regimento interno. 

Os departamentos curriculares reúnem, ordinariamente, uma vez por mês, 

imediatamente a seguir às reuniões de conselho pedagógico. 

Excetuam-se da periodicidade das reuniões referidas no ponto anterior os departamentos 

curriculares do 1.º ciclo e do pré-escolar, os quais reunirão obrigatoriamente no início do 

ano letivo e trimestralmente no final de cada período letivo para, entre outras matérias 

formalizar a avaliação dos alunos; 

Pode, ainda, realizar reuniões extraordinárias sempre que sejam convocadas por 

iniciativa do diretor, a requerimento de um terço dos membros do departamento, ou por 

iniciativa do conselho geral para emissão de parecer sobre matéria relevante; 

A ata deve ser informatizada e entregue, no prazo de uma semana, em suporte de 

papel; impressa frente e verso e cada página deve ser numerada e rubricada pelo 

secretário e pelo presidente da reunião; 

As demais regras de funcionamento deverão constar no regimento de funcionamento da 

estrutura. 

Sem prejuízo das competências atribuídas pela lei, compete aos coordenadores 

dos departamentos curriculares: 

Representar o departamento curricular no conselho pedagógico; 

Presidir as reuniões do departamento curricular; 

Organizar, orientar e coordenar o departamento curricular; 
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Assegurar a coordenação curricular e pedagógica; 

Promover a troca de experiências e a cooperação entre todos os docentes que integram o 

departamento curricular; 

Promover a articulação com outras estruturas ou serviços do agrupamento, com vista 

ao desenvolvimento de estratégias de diferenciação pedagógica; 

Propor ao conselho pedagógico o desenvolvimento de componentes curriculares 

locais e a adoção de medidas destinadas a melhorar as aprendizagens dos alunos; 

Assegurar a coordenação das orientações curriculares e dos programas de estudo, 

promovendo a adequação dos seus objetivos e conteúdos à situação concreta da escola; 

Assegurar a articulação curricular entre as disciplinas e ciclos que compõem o 

departamento; 

Assegurar, na medida do possível, a interdisciplinaridade, relacionando a atividade do 

seu departamento com a de outros departamentos; 

Coordenar a implementação do programa de desenvolvimento de Competências 

Sociais no 1° ciclo; 

Coordenar, articular e supervisionar as atividades de enriquecimento curricular do 1.º 

ciclo no contexto do agrupamento; 

Proceder à avaliação de desempenho do pessoal docente; 

Cooperar na elaboração, desenvolvimento e avaliação dos instrumentos de autonomia do 

agrupamento; 

Promover a realização de atividades de investigação, reflexão e de estudo, visando a 

melhoria da qualidade das práticas educativas; 

Elaborar a proposta de regimento interno do departamento; 

Apresentar ao diretor um relatório crítico, anual, do trabalho desenvolvido; 

Os coordenadores de departamento curricular, para o exercício das funções e competências 

previstas, beneficiam da redução da componente semanal de trabalhos nos termos e 

modos estabelecidos pelo Despacho n.º 5328/2011, de 28 de março. 
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1.1 DEPARTAMENTO CURRICULAR DO PRÉ-ESCOLAR 

 

- COORDENADOR: Maria das Dores O. Rafael Oliveira – (QA). 

N.º CARGO Jardim. NOME SITUAÇÃO ESCALÃO 

01 
Coordenador de Departamento  
Titular de Grupo 

JI de Calçada - Vermil Maria das Dores O. Rafael Oliveira QA 9.º 

02 Subdiretora Escola - Sede Maria Teresa S. F. Lima de Freitas QA  8.º 

03 
Enc. Estabelecimento  
Titular de Grupo 

JI de Calçada - Vermil Maria das Dores O. Rafael Oliveira QA 9.º 

04 Titular de Grupo EB1/JI de Poças - ASM Maria José Castro Ribeiro QA. 8.º 

05 Titular de Grupo EB1/JI de Poças - ASM Maria Alice Araújo Morais   

06 
Enc. Estabelecimento 

Titular de Grupo 
JI de Roupeire - ASM Joaquina de O. Rafael e Barbosa QA 8.º 

07 Titular de Grupo EB1/JI de Casais - Brito Maria Teresa de C. Abreu Salgado QA 8.º 

08 Titular de Grupo EB1/JI de Casais - Brito Maria de Fátima Alves Gomes QA  

09 Titular de Grupo EB1/JI de Casais - Brito Alice Cristina Morais Carneiro QA  

10 Apoio Sócio Educativo EB1/JI de Casais - Brito Anabela Cristina A. N. S. Fernandes IFD 1.º 

 

1.1.1 ATIVIDADES DE ANIMAÇÃO E APOIO À FAMÍLIA 

(Despacho n.º 9265-B/2013, 15 de julho) 

Consideram-se Atividades de animação e de apoio à família (AAAF) as que se destinam 

a assegurar o acompanhamento das crianças na educação pré-escolar antes e ou depois 

do período diário de atividades educativas e durante os períodos de interrupção destas 

atividades. 

As AAAF decorrem, preferencialmente, em espaços especificamente concebidos para 

estas atividades, sem prejuízo do recurso a outros espaços escolares, sendo obrigatória 

a sua oferta pelos estabelecimentos de educação pré-escolar. 

As AAAF são implementadas, preferencialmente, pelos municípios no âmbito do 

protocolo de cooperação, de 28 de julho de 1998, celebrado entre o Ministério da 

Educação, o Ministério do Trabalho e da Solidariedade Social e a Associação Nacional de 

Municípios Portugueses, no âmbito do Programa de Expansão e Desenvolvimento da 

Educação Pré -Escolar, sem prejuízo da possibilidade de virem a ser desenvolvidas por 

associações de pais, instituições particulares de solidariedade social ou outras entidades 

que promovam este tipo de resposta social. 

As AAAF são planificadas pelos órgãos competentes dos agrupamentos de escolas, 

tendo em conta as necessidades dos alunos e das famílias, articulando com os 

municípios da respetiva área a sua realização de acordo com o protocolo de cooperação 

referido no n.º 3 do artigo anterior. 
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É da responsabilidade dos educadores titulares de grupo assegurar a supervisão 

pedagógica e o acompanhamento da execução das AAAF, tendo em vista garantir a 

qualidade das atividades desenvolvidas. 

A supervisão pedagógica e o acompanhamento da execução das AAAF são 

realizados no âmbito da componente não letiva de estabelecimento e 

compreendem: 

a) Programação das atividades;  

b)Acompanhamento das atividades através de reuniões com os respetivos 

dinamizadores;  

c) Avaliação da sua realização;  

d) Reuniões com os encarregados de educação. 

CARGO NOME Público-Alvo 

Coordenador de Departamento  
Titular de Grupo 

Maria Teresa de C. Abreu Salgado 
Crianças inscritas 

 Vice Diretora Maria Teresa Sousa Ferreira Lima de Freitas 
Crianças inscritas 

Coordenador de Departamento  
Enc. Estab. de Calçada - Vermil 
Titular de Grupo 

Maria das Dores Oliveira Rafael Oliveira 
Crianças inscritas 

 Titular de Grupo Maria José Castro Ribeiro 
Crianças inscritas 

 Titular de Grupo Maria Alice Araújo Morais 
Crianças inscritas 

 Enc. Estab. de Ropeire - ASJ 
Titular de Grupo 

Joaquina de Oliveira Rafael e Barbosa 
Crianças inscritas 

Titular de Grupo Maria de Fátima Alves Gomes 
Crianças inscritas 

 Titular de Grupo Alice Cristina Morais Carneiro 
Crianças inscritas 

Educadora Apoio Sócio Educativo Anabela Cristina Aires Nobre Silva Fernandes 
Crianças inscritas 

Nesta conformidade, as atividades de animação e de apoio à família, foram 

planificadas pelas educadoras titulares de grupo, em observância do projeto educativo e 

dos princípios e objetivos consignados na Lei - Quadro da Educação Pré-escolar, Lei n.º 

5/1997, isto é, favorecendo a formação e o desenvolvimento equilibrado da criança.  

Em todo caso, sendo a primeira etapa da educação básica no processo de educação ao 

longo da vida, complementa a ação educativa da família que numa estreita colaboração 

deve favorecer a formação e o desenvolvimento equilibrado da criança. Por isso, estas 

atividades são organizadas na sua maioria pelas Juntas de Freguesia e pelos Centros 

Sociais, e obedecem ao protocolo de cooperação de 28 de julho de 1998, celebrado entre 

o Ministério da Educação, o Ministério do Trabalho e da Solidariedade Social e a 

Associação Nacional de Municípios Portugueses, no âmbito do Programa de Expansão e 

Desenvolvimento da Educação Pré-Escolar. 

Estas atividades constam de planificação específica, têm em conta as necessidades das 

famílias, numa articulação com o município e comunicadas aos pais no início de cada ano 
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letivo (Protocolo entre o ME, o MTSS, e a ANMP, de 1998), observam os princípios e 

objetivos do Projeto Educativo do Agrupamento e são planificadas e supervisionadas 

pelas educadoras titulares de grupo no âmbito da respetiva componente de 

estabelecimento (2 horas semanais). 

Estas atividades têm um caráter iminentemente lúdico, decorrem nas instalações dos 

respetivos jardim-de-infância, a partir das 15h30, com a duração de 2 horas, embora 

ajustadas às necessidades e conveniências das famílias, com recursos próprios atribuídos 

pelas Autarquia, e são organizadas pelas seguintes entidades: 

- JI de Casais – Brito – 53 crianças a frequentar – Centro Social de Brito. O custo 

destas atividades para a família é de € 30,99 para o escalão máximo. Estas crianças são 

acompanhadas por 3 animadores sem formação específica; 

- JI de Poças – Airão Santa Maria – 22 crianças a frequentar – Junta de Freguesia. O 

custo destas atividades para a família é de € 30,99 para o escalão máximo. Estas 

crianças são acompanhadas por 2 animadores sem formação específica; 

- JI de Calçada – Vermil – 16 crianças a frequentar – Junta de Freguesia. O custo 

destas atividades para a família é de € 30,99 para o escalão máximo. Estas crianças são 

acompanhadas por 1 animador COM formação específica; 

- JI de Roupeire – Airão S. João – 10 crianças a frequentar – Junta de Freguesia. O 

custo destas atividades para a família é de € 30,99 para o escalão máximo. Estas 

crianças são acompanhadas por 1 animadores com formação específica. 

Entretanto, e no que respeita ao apoio à família, é também prestada apoio no almoço às 

crianças. 

Finalmente, mensalmente as educadoras titulares e as animadoras reúnem para proceder 

à planificação destas atividades, e trimestralmente, procede-se à avaliação destas 

atividades as quais constam de ata. 
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1.2 Departamento Curricular do 1.º Ciclo 

 

COORDENADOR: Eunice Maria Faria Sampaio Cardoso (QA). 

N.º Serviço Letivo Escola NOME ANOS SIT. Cargo ESC. 

01 A. S. Educativo Escola - Sede Maria da Graça Lemos Vilas Boas AE QA Adj. do Diretor 9.º 

02 A. S. Educativo Agrupamento Domingos José Silva Esteves AE QA  6.º 

03 A. S. Educativo Agrupamento António Manuel Gonçalves AE QA  9.º 

04 A. S. Educativo Agrupamento Carla da Conceição Pereira Teixeira AE QA   

05 A. S. Educativo Agrupamento Nélia Maria C. S. G. Miranda AE QA   

06 A. S. Educativo Escola - Sede Ana Paula David F. Santos Lima AE QA Prof. Bib.  

07 A. S. Educativo EB1/JI de Casais - Brito Maria Ester C. Santos Monteiro AE QA. Cd. Estab. 3.º 

08 Titular de Turma EB1/JI de Casais - Brito Helena Maria Afonso Gonçalves 1.º QA  9.º 

09 Titular de Turma EB1/JI de Casais - Brito Ana Luísa Monteiro O. Figueiredo 1.º QA  1.º 

10 Titular de Turma EB1/JI de Casais - Brito Julieta Salgado Ferreira de Linhares 2.º QA 
Cd. 2.º Ano/ 

Cd 1.º Ciclo 2.º 

11 Titular de Turma EB1/JI de Casais - Brito Gorete Helena Vilar Gregório 2.º QA  1.º 

12 Titular de Turma EB1/JI de Casais - Brito Fernanda Maria R. Lopes Silva 3.º QA  1.º 

13 Titular de Turma EB1/JI de Casais - Brito Sandra Manuela Lopes Miguel 3.º QA  4.º 

14 Titular de Turma EB1/JI de Casais - Brito Carla Agostinha Rocha Gonçalves 4.º QA Cd. do 4.º Ano 1.º 

15 Titular de Turma EB1/JI de Casais - Brito Francisco Vítor da Costa Moura 4.º QA  2.º 

16 Titular de Turma EB1 de Ribeira - Brito Maria Augusta Gonçalves Ribeiro 1.º QA  1.º 

17 Titular de Turma EB1 de Ribeira - Brito Carla Maria de Lemos Costa 2.º QA  7.º 

18 Titular de Turma EB1 de Ribeira - Brito Eunice Maria Faria S. Cardoso 3.º QA 
Cd. Estab. 

Cd. D. Curricular 2.º 

19 Titular de Turma EB1 de Ribeira - Brito Rosalina Sousa de Castro 4.º QA  8.º 

20 Titular de Turma  EB1 de Gemunde - Ronfe Eduarda Maria Pereira de Sousa 1.º QA Cd. 1.º Ano 4.º 

21 Titular de Turma EB1 de Gemunde - Ronfe José Manuel dos Santos Ferreira 1.º /3.º QA Cd. 3.º Ano 3.º 

22 Titular de Turma  EB1 de Gemunde - Ronfe Maria Isabel Mesquita Fernandes 2.º QA Cd. Estab. 3.º 

23 Titular de Turma EB1 de Gemunde - Ronfe Olga Maria S. da Quelha Magalhães 2.º QA  9.º 

24 Titular de Turma EB1 de Gemunde - Ronfe Fernanda Maria Monteiro  3.º QA  3.º 

25 Titular de Turma EB1 de Gemunde - Ronfe Maria do Céu Ribeiro Ferreira 4.º QA  2.º 

26 Titular de Turma EB1 de Gemunde - Ronfe Orlanda Maria Ferreira Araújo 4.º QA  6.º 

27        

28 Titular de Turma EB1 de Monte - Vermil Ana Luísa B. Carrasco Marques 1.º/2.º QA Enc. Estab. 3.º 

29 Titular de Turma EB1 de Monte - Vermil Lúcia Marques T. Mendes 3.º/4.º QA  2.º 

30 Titular de Turma EB1/JI de Poças - ASM Patrícia Marlene M. Ferreira Costa 1,º QA  1.º 

31 Titular de Turma EB1/JI de Poças - ASM Sónia Maria Fernandes Esteves 2.º/4.º QA  1.º 

32 Titular de Turma EB1/JI de Poças - ASM Maria do Sameiro Ribeiro da Silva 3.º QA  2.º 

33 Titular de Turma EB1/JI de Poças - ASM Arminda da Assunção Costa Alves 4.º QA Cd. Estab. 6.º 

34 Titular de Turma EB1 de Barreiro - Leitões José Manuel Favaios Gregório  PC  2.º 

35 Titular de Turma EB1 de Barreiro - Leitões Anabel Silva Ribeiro Mendes  1.º/4.º QA Enc. Estab.  

36 Titular de Turma EB1 de Barreiro - Leitões Paula Maria Oliveira Cunha 2.º/3.º QA  3.º 

37        

38 Titular de Turma EB1 de Roupeire – ASJ Maria Natália Costa   1.º/3.º QA   

39 Titular de Turma EB1 de Roupeire – ASJ Sandra Sofia M. Nogueira Parreira 2.º/4.º PC Enc. Estab. 1.º 

       1.º 

As atividades pedagógicas no 1.° Ciclo, desenvolver-se-ão em duas vertentes: 

Reuniões de Departamento Curricular e em Reuniões de Ano, Conselho de Escola, nas 

quais serão tratados os assuntos a seguir apresentados: 

Planificação de todo o processo ensino-aprendizagem para o 1°, 2° 3° e 4° anos do 

1° Ciclo, adaptando cada planificação às condições específicas de cada turma; 

Preparação da avaliação diagnóstica e análise dos resultados da mesma; 

Análise, discussão e revisão dos critérios de avaliação; 

Análise dos resultados da avaliação nos três períodos; 
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Decidir, dentro dos limites legais e dos planos de orientação emanados pelo Conselho 

Pedagógico, Conselho Administrativo, Conselho Geral e órgão de direção sobre todas as 

questões que interessam à vida escolar; 

Proceder à análise e debate dos problemas didático - pedagógicos, inseridos numa 

perspetiva de política educacional; 

Promover e assegurar a articulação curricular entre anos e ciclos na aplicação dos planos 

de estudo; 

Identificar necessidades de formação dos docentes; 

Analisar e refletir sobre as práticas educativas e o seu contexto; 

Tendo em vista a promoção do sucesso escolar, que é a grande meta do PEA, os 

professores elaborarão de planos de ação para melhorar as competências sociais em 

5%; desenvolver hábitos e métodos de trabalho;  

Melhorar a taxa de sucesso a Língua Portuguesa em 10% e melhorar a taxa de sucesso a 

Matemática em 5%. 

1.2. 1 APOIO AO ESTUDO - 1.º CICLO 

APOIO EDUCATIVO 

  (Despacho 7/2013, de 11 de junho): 

 

O apoio prestado pelos docentes do apoio socioeducativo destina-se a apoiar os alunos 

com dificuldades na aprendizagem, de caráter temporário, através de medidas de apoio 

individualizado, não reclamando, por isso, uma intervenção especializada de educação 

especial. 

O  apoio socioeducativo traduz-se na disponibilização de medidas de apoio ao ensino e 

aprendizagem, de caráter pedagógico e didático, organizadas de forma integrada, para 

complemento e adequação do processo normal de ensino e aprendizagem, destinadas 

a suprir as dificuldades na aprendizagem. 

As medidas referidas no número anterior traduzem-se em atuações de diferenciação, 

individual ou em grupos de crianças ou jovens, dentro do grupo ou da sala de aula, 

nomeadamente o apoio de um segundo professor e a utilização de materiais didáticos 

adequados, ou sessões de apoio suplementar fora do grupo ou da sala de aula, 

devendo ficar registadas no processo individual da criança ou jovem. 

O  apoio educativo assegura, ainda, as condições essenciais para o desenvolvimento 

do sucesso do ensino e aprendizagem e para a integração na comunidade escolar das 

crianças e jovens estrangeiros residentes em Portugal, em especial daqueles que não 

falam português. 

Com vista a acompanhar os alunos com apoio socioeducativo adotam-se as seguintes 

metas e estratégias: 
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Trabalhar cooperativamente com o docente da turma na planificação individual, 

ajudando a preparar e a desenvolver estratégias, a resolver problemas e a procurar 

materiais que possam ajudar um aluno em particular, na sala de aula; 

Promover a igualdade de oportunidades que permita o sucesso para todos os alunos; 

Trabalhar de forma cooperativa com os docentes, com as famílias ou outros técnicos 

envolvidos no processo educativo dos alunos; 

Apoiar o órgão de gestão da escola na organização e gestão dos apoios educativos; 

Cooperar com todos os agentes educativos delineando percursos de aprendizagem dos 

alunos, de modo a regular a vida dos mesmos na escola; 

Apoiar direta ou indiretamente os alunos, mediante a estratégia mais adequada; 

Afetação de docentes conforme o número de horas de que a escola tenha necessidade. 

Em todo caso, as atividades de «Apoio ao Estudo», no âmbito do 1.º ciclo do ensino 

básico, são asseguradas por titulares de turma na componente não letiva de 

estabelecimento, por docentes da escola ou agrupamento sem horário letivo atribuído, 

por docentes do apoio educativo ou, quando não for possível, por qualquer outro docente 

da escola ou agrupamento no tempo da sua componente não letiva de estabelecimento 

ou por recurso ao tempo a que se refere o n.º 3 do artigo 8.º 

A organização das atividades de apoio ao estudo deve ter em conta a criação de salas de 

estudo, respeitando os ritmos de aprendizagem dos alunos bem como as suas 

necessidades de acompanhamento na aprendizagem mais recente, independentemente 

do ano de escolaridade de frequência. 

O agrupamento de escolas dispõe de um crédito semanal de horas resultante do produto: 

a) De 2 pelo número de turmas do 1.º ciclo de cada estabelecimento do agrupamento, 

quando o seu número de alunos for superior a 250;  

b) De 4 pelo número de turmas do 1.º ciclo de cada estabelecimento do agrupamento, 

quando o seu número de alunos for inferior a 250, traduzidos do seguinte modo: 

Escola N.º de Turma Fórmula Total de Horas 

para ASE 

Professor  

EB1/JI de Casais - Brito 8 8X2 16 (+17) 
17 

15 

Ester Monteiro 

António Gonçalves 

17 

5 

8 

Ester Monteiro 

Domingos Esteves 

A colocar 

EB1 de Ribeira Brito 5 4X4 16 17 Domingos Esteves 14 Domingos Esteves 

EB1 de Gemunde - Ronfe 8 7X4 28 25 Nélia Miranda 25 Nélia Miranda 

EB1 de Monte - Vermil 2 2X4 8 4 Carla Teixeira 6 A colocar 

EB1/JI de Poças – Airão Santa Maria 4 4X4 16 9 Paula Lima 
9 

5 

Paula Lima 

A colocar 

EB1 de Roupeire Airão S. João 2 2X4 8 4 António Gonçalves 6 A colocar 

EB1 de Barreiro - Leitões 2 2X4 8 8 Domingos Esteves 6 Domingos Esteves 

7 Escolas 29 Turmas 21X4 (84 horas)  100 h 95 6  
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8x2 (16 horas) 

 

 

Nesta conformidade, a distribuição daquelas horas far-se-á do seguinte modo: 

Professor Cargo Horas para ASE 

Ester Monteiro Coordenadora de Estab. da EB1 /JI de Casais - Brito 17 Horas 

Graça Vilas Boas Adjunta de Direção 16 Horas 

Paula Lima Professora Bibliotecária 9 Horas 

Domingos Esteves Professor de Apoio Sócio Educativo 25 Horas 

Nélia Miranda Professor de Apoio Sócio Educativo 25 Horas 

António Gonçalves Professor de Apoio Sócio Educativo 15 Horas 

Carla Teixeira Professor de Apoio Sócio Educativo 10 Horas 

Total de Horas 100 Horas 117 Horas 

 

Componente de apoio à família - 1.2.2 A 

(Despacho n.º 9265-B/2013, 15 de julho) 

 

Considera-se Componente de apoio à família (CAF) o conjunto de atividades destinadas a 

assegurar o acompanhamento dos alunos do 1.º ciclo do ensino básico antes e ou depois 

da componente curricular e de enriquecimento curricular, bem como durante os períodos 

de interrupção letiva. 

A CAF é implementada por autarquias, associações de pais, instituições particulares de 

solidariedade social ou por outras entidades que promovam este tipo de resposta social, 

mediante acordo com os agrupamentos de escolas ou escolas não agrupadas. 

A CAF deve desenvolver -se, preferencialmente, em espaços não escolares. 

Na ausência de instalações exclusivamente destinadas à CAF, podem ser utilizados para o 

seu desenvolvimento os espaços escolares, em termos a constar do acordo mencionado 

no n.º 2 do presente artigo. 

A disponibilização de espaços escolares para o desenvolvimento de atividades da CAF não 

pode condicionar o adequado e regular funcionamento das componentes do currículo e 

das AEC, a que se refere o anexo I ao Decreto -Lei n.º 139/2012, de 5 de julho, na sua 

redação atual. 

A supervisão das atividades da CAF é da responsabilidade dos órgãos competentes do 

agrupamento de escolas, em termos a definir no regulamento interno. 

No ato de matrícula ou de renovação de matrícula no 1.º ciclo do ensino básico, o diretor 

do agrupamento de escolas ou de escola não agrupada assegura a auscultação dos 

encarregados de educação no sentido de apurar a necessidade de oferta da CAF. 
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1.2.3 ATIVIDADES DE ENRIQUECIMENTO CURRICULAR 

(Despacho n.º 9265-B/2013, 15 de julho) 

O Programa das Atividades de Enriquecimento Curricular encontra-se 

regulamentado pelo Despacho n.º 9265-B/2013, 15 de julho.  

Consideram-se Atividades de Enriquecimento Curricular no 1.º ciclo do ensino básico 

(AEC) as atividades educativas e formativas que incidam na aprendizagem da língua 

inglesa ou de outras línguas estrangeiras e nos domínios desportivo, artístico, científico, 

técnico e das tecnologias da informação e comunicação, de ligação da escola com o meio 

e de educação para a cidadania. 

As AEC são de frequência gratuita, sendo a inscrição facultativa. Contudo, uma vez 

realizada a inscrição, os encarregados de educação comprometem-se a que os seus 

educandos frequentem as AEC até ao final do ano letivo, no respeito pelo dever de 

assiduidade consagrado no Estatuto do Aluno e Ética Escolar, aprovado pela Lei n.º 

51/2012, de 5 de setembro. 

A oferta das AEC deve ser adaptada ao contexto da escola com o objetivo de atingir o 

equilíbrio entre os interesses dos alunos e a formação e perfil dos profissionais que as 

asseguram. 

As AEC têm uma duração semanal de entre cinco a sete horas e meia, de acordo com o 

previsto no Decreto-Lei n.º 139/2012, de 5 de julho, na sua redação atual. 

A oferta da componente semanal das AEC só pode ser superior a 5 horas quando a carga 

horária semanal do currículo for inferior a 25 horas, sendo o somatório de ambas igual a 

30 horas semanais, sem prejuízo do disposto na alínea b) do anexo I ao Decreto -Lei n.º 

139/2012, de 5 de julho, na sua redação atual. 

A oferta das AEC aos alunos cujos encarregados de educação optem pela frequência da 

disciplina de Educação Moral e Religiosa (EMR) pode ser deduzida de uma hora semanal. 

Podem ser promotoras das AEC as seguintes entidades:  

a) Agrupamentos de escolas e escolas não agrupadas; 

b) Autarquias locais;  

c) Associações de pais e de encarregados de educação;  

d) Instituições particulares de solidariedade social (IPSS). 

Caso o agrupamento de escolas seja a entidade promotora das AEC e disponha de 

recursos docentes de quadro para as implementar, após cumprimento do disposto no n.º 

2 do artigo 8.º do Despacho Normativo n.º 7/2013, de 11 de junho, afeta 

obrigatoriamente esses recursos às AEC que promove. 

Quando o agrupamento de escolas, não sendo entidade promotora, dispõe de recursos 

docentes de quadro para a realização de uma ou mais AEC, após cumprimento do 

disposto no n.º 2 do artigo 8.º do Despacho Normativo n.º 7/2013, de 11 de junho, 



Plano Anual de Atividades/AEPAS (2013/2014)  

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

 
Agrupamento de Escolas Professor Abel Salazar - Guimarães |  58/347 

 

 

estabelece protocolo com a entidade promotora no sentido de estes serem 

obrigatoriamente afetos àquelas AEC. 

Nas situações em que não seja possível promover as AEC com os recursos identificados 

nos n.º 2 e 3 do artigo anterior, as entidades promotoras utilizam obrigatoriamente, em 

matéria de recrutamento e contratação dos respetivos profissionais, os mecanismos 

previstos no Decreto -Lei n.º 212/2009, de 3 de setembro. 

A entidade promotora, nos casos previstos nas alíneas b), c) e d) do n.º 1 do artigo 10.º, 

estabelece um protocolo de colaboração com o agrupamento de escolas ou escola não 

agrupada onde se identifiquem: 

a) A(s) atividade(s) de enriquecimento curricular;  

b) A duração semanal de cada atividade;  

c) O local ou locais de funcionamento de cada atividade;  

d) As responsabilidades e competências de cada uma das partes;  

e) Número de alunos em cada atividade;  

f) Os recursos humanos necessários ao funcionamento das AEC. 

As AEC são selecionadas de acordo com os objetivos definidos no projeto educativo do 

agrupamento de escolas ou escola não agrupada, atendendo ao disposto no n.º 1 do 

artigo 9.º, e devem constar no respetivo plano anual de atividades. 

A planificação das AEC deve:  

a) Salvaguardar o tempo diário de interrupção das atividades e de recreio;  

b) Considerar as condições de frequência das AEC pelos alunos com necessidades 

educativas especiais, constantes no seu programa educativo individual. 

A planificação das AEC deve envolver os departamentos curriculares e ser aprovada pelo 

Conselho Pedagógico. 

Na planificação das AEC devem, sempre que possível, ser tidos em consideração os 

recursos existentes na comunidade, nomeadamente através de autarquias locais, IPSS, 

associações culturais e outros. 

A supervisão e o acompanhamento das AEC são da responsabilidade dos órgãos 

competentes do agrupamento de escolas ou de escola não agrupada, em termos a definir 

no regulamento interno. 

As AEC são desenvolvidas, em regra, após o período curricular da tarde, sendo da 

responsabilidade do Conselho Geral, sob proposta do Conselho Pedagógico, decidir quanto 

à possibilidade de existirem exceções a esta regra. 

Cabe ao Conselho Geral do agrupamento de escolas deliberar sobre os domínios de oferta 

das AEC e fixar a respetiva duração semanal, sob proposta do Conselho Pedagógico. 



Plano Anual de Atividades/AEPAS (2013/2014)  

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

 
Agrupamento de Escolas Professor Abel Salazar - Guimarães |  59/347 

 

 

Nesta conformidade, na reunião ordinária de Conselho pedagógico n.º 12, de 10 de julho, 

aquele Conselho aprovou a planificação das AEC para o presente ano letivo, deliberando 

que estas teriam a duração semanal de 5 horas, distribuídas pela seguinte oferta: 

Ensino do Inglês – 2 horas semanais; 

Expressão Plástica – 2 horas semanais; 

Atividade Físico-Desportiva – 1 hora semanal. 

A planificação destas atividades, para além de considerar os pressupostos da adaptação 

dos tempos de permanência dos alunos na escola às necessidades da família, considera, 

ainda, a importância do desenvolvimento da aprendizagens dos alunos e 

consequentemente do sucesso escolar, conforme previsto no Decreto-lei n.º 139/2012 

Nesta conformidade, e na conformidade do princípio da escola a tempo inteiro, a oferta 

daquelas atividades e a respetiva planificação, tem como principais objetivos: 

Adaptar o tempo de permanência dos alunos na escola às necessidades das famílias, 

através de uma oferta pedagogicamente rica e complementar das aprendizagens 

associadas à aquisição de aprendizagens e desenvolvimento de capacidades;  

Promover a igualdade de oportunidades entre as crianças e alunos; 

Ocupação plena do tempo diário promovendo o desenvolvimento pessoal e social da 

criança/aluno com base em experiências de vida democrática, numa perspetiva de 

educação para a cidadania;  

Estimular o desenvolvimento global de cada criança/aluno, no respeito pelas suas 

características individuais, incutindo comportamentos que favoreçam aprendizagens 

significativas e diversificadas;  

Desenvolver a expressão e a comunicação através da utilização de linguagens múltiplas 

como meios de relação, de informação, de sensibilização estética e de compreensão do 

mundo; 

Promover sucesso educativo dos alunos; 

As atividades de enriquecimento curricular são selecionadas de acordo com os objetivos 

definidos no projeto educativo e devem constar do respetivo plano anual de atividades. 

Há regime de assiduidade, regulada em RI, através do registo de falta dos alunos e 

sumário das atividades em livro de ponto. 

As Atividades de Enriquecimento Curricular, desenvolvem-se essencialmente após as 

atividades curriculares e ocorre no período da tarde: 15:10h às 17h30. 

Na planificação das AEC foi salvaguardado o tempo diário de interrupção das atividades e 

de recreio. 

As faltas do professor devem ser registadas e comunicadas, no dia imediatamente 

seguinte através do e-mail oficial, e posterior entregue do registo em suporte de papel e 

modelo oficial nos serviços de administração escolar até ao 2.º dia de cada mês. 
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As atividades de enriquecimento curricular são propostas pelo departamento curricular 

do 1°ciclo, ouvido o conselho pedagógico: 

Do 1.º ao 4.º ano 

Inglês 2x45 minutos  

Atividade Física e Desportiva 1x45 minutos  

Expressão Plástica 2x45 minutos  

Para o efeito foram constituídas cerca de 29 turmas que, ou integram apenas alunos de 

um determinado ano de escolaridade, ou integram alunos de 2 anos de escolaridade 

(agrupados em 1.º e 2.º ou em 3.º e 4.º). Estas são planificadas em articulação e sob 

supervisão dos professores titulares de turma, constam do Plano Curricular de Turma, e 

cumprem com as orientações programáticas estabelecidas, são de oferta obrigatória mas 

de inscrição voluntária. 

Estas atividades são asseguradas por 18 professores (7 professores de Ensino do Inglês, 

7 de expressão Plástica e 4 de Atividade Física e Desportiva): 

 

Atividade Professor Escola Turmas Entidade 

1 

Ensino 
de Inglês 

Maria Benedita Santos EB1/JI de Casais - Brito E, D, G, J, K 

CMG 

2 João Paulo Fernandes C. Silva 

EB1/JI de Casais - Brito F, H, I  

EB1 de Ribeira - Brito C  

EB1 de Gemunde - Ronfe A 

3 Anabela Magalhães Silva 
EB1 de Gemunde - Ronfe B, D  

EB1 de Ribeira - Brito A, B, E 

4 Ana Raquel Simões D. Costa 
EB1 de Gemunde - Ronfe C, E, H  

EB1/JI de Poças – ASM F 

5 António Gonçalo Lobo Guise 

EB1/JI de Poças – ASM A  

EB1 de Monte - Vermil A  

EB1 de Gemunde - Ronfe F 

6 António Gonçalo Lobo Guise 
EB1/JI de Poças – ASM C, D 

EB1 de Monte - Vermil B 

7 Sílvia Alexandra G. Teixeira 
EB1 de Barreiro - Leitões A, B  

EB1 de Roupeire - ASJ A, B 

1 

Atividad
e Física e 

Desportiva 

Amélia Prazeres Malheiro Silva 

EB1 Ribeira – Brito B, E AEPAS 

EB1/JI Casais - Brito 
D, E, F, G, H, I, J, 

K,  
AEPAS 

2 Adriano do Nascimento Pereira 
EB1 de Gemunde – Ronfe A, D, H 

CMG 

EB1 Ribeira – Brito A, C 

3 Pedro Jorge R. de C. Ferreira 

EB1 de Gemunde – Ronfe B, C, F 

EB1/JI de Poças – ASM A, C, F 

EB1 de Monte - Vermil A, B 

4 Luís Miguel P. L. Dias Godinho 

EB1 de Roupeire – ASJ A, B  

EB1 de Barreiro – Leitões A, B 

EB1 de Gemunde – Ronfe E 

EB1/JI de Poças – ASM D 

1 

Expressã
o Plástica 

António Gonçalves EB1/JI de Casais - Brito D, E, F, J, K AEPAS 

2 Ana Isabel F. Guedes Pena 

EB1/JI de Casais – Brito G, H, I 

CMG 
EB1 de Gemunde – Ronfe H 

EB1 Ribeira – Brito A 

3 Mª Fernanda Teixeira Mota EB1 Ribeira – Brito B, C, E 
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EB1 de Gemunde – Ronfe C 

4 Maria Adília M. Gouveia 
EB1 de Monte – Vermil A 

EB1 de Gemunde – Ronfe A, B, E, F 

5 Alexandrina Ferreira Freitas 

EB1 de Barreiro – Leitões B 

EB1 de Monte – Vermil B 

EB1/JI de Poças – ASM C 

 EB1 de Gemunde – Ronfe D 

6 Por Colocar EB1/JI de Poças – ASM A, F 

7 Andreia M. F. Pereira Costa 
EB1 de Roupeire – ASJ A, B 

EB1 de Barreiro – Leitões A 

Para além dos objetivos definidos e que presidiram à implementação e justificam a 

existência da Atividade de Enriquecimento Curricular, são objetivos destas atividades: 

Expressão plástica 
Proporcionar aos alunos o desenvolvimento de 

atividades práticas de expressão plástica 

Desenvolvimento da atitude de interesse, 

apreciação e gosto pela ciência 

Atividade Física e 

Desportiva 

Fomentar a aquisição de hábitos e comportamentos e 

estilos de vida saudável 
Desenvolvimento das capacidades motoras  

Ensino do Inglês Estimular o gosto pela disciplina de inglês 
Sensibilizar para a diversidade linguística e 

cultural 

Apoio ao estudo Acompanhamento mais personalizado dos alunos Aquisição de hábitos e métodos de trabalho 

 

Coordenação das atividades de enriquecimento curricular 

A coordenação das atividades de enriquecimento curricular no 1.º ciclo é da competência 

do coordenador do respetivo departamento curricular.  

Compete ao coordenador das atividades de enriquecimento curricular: 

Fazer a supervisão global das mesmas, em conjunto com os coordenadores da Câmara 

Municipal de Guimarães, a fim de assegurar a articulação das atividades com o plano 

anual de atividades do agrupamento;  

Supervisionar a articulação entre os professores titulares de turma e os professores 

responsáveis pelas atividades;  

Apresentar sugestões ao diretor e ao conselho pedagógico sobre o funcionamento das 

atividades;  

Elaborar e apresentar relatórios ao conselho pedagógico, no final de cada período, sobre 

o funcionamento das mesmas.  

Competências dos professores das AEC: 

Planificar as atividades, conjuntamente com o professor titular de turma, 

promovendo a articulação de conteúdos; 

Acompanhar as ações e avaliar os resultados; 

Preencher trimestralmente uma ficha de avaliação qualitativa/descritiva para entregar 

aos encarregados de educação; 

Participar nas reuniões de avaliação. 
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Medidas disciplinares sancionatórias: 

A repreensão: 

Consiste na censura verbal ao aluno face à gravidade do seu comportamento, com 

vista a sua responsabilização e no sentido do cumprimento dos seus deveres; 

Pode ser aplicada pelo professor da AEC que dará conhecimento ao professor titular 

de turma e ao diretor. 

 A repreensão registada: 

Traduz-se por uma censura escrita que ficará arquivada no processo individual do aluno, 

com notificação ao encarregado de educação; 

Pode ser aplicada pelo professor da AEC, que dará conhecimento ao professor titular 

de turma e ao diretor; 

Após três repreensões registadas, haverá lugar a suspensão da frequência da AEC. 

Suspensão da frequência da AEC: 

A suspensão da AEC determina o impedimento da frequência do aluno na mesma, 

dando lugar a marcação das respetivas faltas; 

O período de suspensão e de cinco dias úteis, aplicado pelo diretor; 

Cumprida a suspensão, haverá lugar a expulsão da AEC, caso se verifique uma nova 

repreensão registada. 

Expulsão da AEC: 

A expulsão implica a proibição da frequência da AEC, durante esse ano letivo; 

Esta medida disciplinar e da responsabilidade do diretor. 

No âmbito do protocolo estabelecido com a Câmara Municipal de Guimarães, para além 

dos encargos resultantes da contratação dos professores para estas atividades, aquela 

autarquia atribui ainda a verba destinada a Apoiar às Atividades de Enriquecimento 

Curricular, nomeadamente material escolar para os 670 alunos que se inscreveram e 

frequentam aquelas atividades (Ofício n.º 1999/2009, de 12 de outubro da CMG). O 

Critério de distribuição desta verba pelas escolas do 1.º ciclo deste agrupamento resulta 

do número de alunos que em cada escola as frequentam a dividir pelo valor global 

atribuído. 

A referida verba, ainda, não foi comunicada a este agrupamento de escolas. 

AEC - Material 

Valor atribuído pela Autarquia €  

ESCOLA Alunos inscritos  Valor por aluno Total a atribuir por escola 
em 2013/2014 

EB1/JI de Casais - Brito 194   

EB1 de Ribeira - Brito 81   

EB 1 de Roupeire – A SJ 30   

EB 1 de Poças – A SM  90   

EB 1 de Barreiro - Leitões 28   

EB1 de Gemunde - Ronfe 144   
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EB1 de Monte - Vermil 31   

TOTAL 598   

Os Senhores Coordenadores de Estabelecimento em articulação com os Professores 

daquelas atividades, em função das planificações elaboradas, do número de alunos 

envolvidos determinarão o tipo de material a disponibilizar aos alunos. 

1.2.3 APOIO AO ESTUDO e  

SUPERVISÃO PEDAGÓGICA DAS AEC 

 

As atividades de Apoio ao estudo têm como principal objetivo auxiliar os alunos na 

realização dos trabalhos escolares, no estudo e, ainda, nos termos do Despacho Normativo 

n.º 24-A/2012, na implementação das medidas de apoio aí definidas. Relembramos que o 

apoio ao estudo, bem como a oferta complementar em conformidade com o estabelecido no 

Decreto-lei n.º 91/2013, de 10 de julho que alterou o Decreto-lei n.º 139/2012, de 2 de 

julho, passou a fazer parte do elenco das áreas curriculares disciplinares do 1.º ciclo. 

Acresce que competirá ao professor titular de turma, nos termos definidos na Lei, fazer a 

supervisão pedagógica das atividades de enriquecimento curricular 

N.º Escola NOME ANOS CARGOS ATIVIDADES 

01 EB1/JI de Casais - Brito Maria Ester C. Santos Monteiro  Coord. Estab. Ap. ao estudo Supervisão  

02 EB1/JI de Casais - Brito Helena Maria Afonso Gonçalves 1.º Ano  Ap. ao estudo Supervisão  

03 EB1/JI de Casais - Brito Ana Luísa Monteiro O. Figueiredo 1.º Ano  Ap. ao estudo Supervisão  

04 EB1/JI de Casais - Brito Julieta Salgado Ferreira de Linhares 2.º Ano C. Ano 2.º/Ciclo Ap. ao estudo Supervisão  

05 EB1/JI de Casais - Brito Gorete Helena Vilar Gregório 2.º Ano  Ap. ao estudo Supervisão  

06 EB1/JI de Casais - Brito Fernanda Maria R. Lopes Silva 3.º Ano  Ap. ao estudo Supervisão  

07 EB1/JI de Casais - Brito Sandra Manuela Lopes Miguel 3.º Ano  Ap. ao estudo Supervisão  

08 EB1/JI de Casais - Brito Carla Agostinha Rocha Gonçalves 4.º Ano Coord. Ano 4.º Ap. ao estudo Supervisão  

09 EB1/JI de Casais - Brito Francisco Vítor da Costa Moura 4.º Ano  Ap. ao estudo Supervisão  

10 EB1 de Ribeira - Brito Maria Augusta Gonçalves Ribeiro 1.º Ano  Ap. ao estudo Supervisão  

11 EB1 de Ribeira - Brito Carla Maria de Lemos Costa 2.º Ano  Ap. ao estudo Supervisão  

12 EB1 de Ribeira - Brito Eunice Maria Faria S. Cardoso 3.º Ano C. Dep C./C. Est. Ap. ao estudo Supervisão  

13 EB1 de Ribeira - Brito Rosalina Sousa de Castro 3.º Ano  Ap. ao estudo Supervisão  

14 EB1 de Gemunde - Ronfe Eduarda Maria Pereira de Sousa 1.º Ano Coord. Ano 1.º Ap. ao estudo Supervisão  

15 EB1 de Gemunde - Ronfe Fernanda Maria monteira 3.º Ano  Ap. ao estudo Supervisão  

16 EB1 de Gemunde - Ronfe Maria Isabel Mesquita Fernandes 2.º Ano Coord. Est. Ap. ao estudo Supervisão  

17 EB1 de Gemunde - Ronfe Olga Maria S. da Quelha Magalhães 2.º Ano  Ap. ao estudo Supervisão  

18 EB1 de Gemunde - Ronfe José Manuel dos Santos Ferreira 3.º Ano Coord. Ano 3.º Ap. ao estudo Supervisão  

19 EB1 de Gemunde - Ronfe Maria do Céu Ribeiro Ferreira 3.º Ano  Ap. ao estudo Supervisão  

20 EB1 de Gemunde - Ronfe Orlanda Maria Ferreira Araújo 4.º Ano  Ap. ao estudo Supervisão  

21 EB1 de Monte - Vermil Ana Luísa B. Carrasco Marques 1.º/2.º Ano Enc. Est. Ap. ao estudo Supervisão  

22 EB1 de Monte - Vermil Lúcia Marques T. Mendes 3.º/4.º Ano  Ap. ao estudo Supervisão  

23 EB1/JI de Poças - ASM Patrícia Marlene M. Ferreira Costa 1.º Ano  Ap. ao estudo Supervisão  

24 EB1/JI de Poças - ASM Rui Miguel Pinho Valente 1º Ano  Ap. ao estudo Supervisão  

25 EB1/JI de Poças - ASM Sónia Maria Fernandes Esteves 2.º/4.º Ano  Ap. ao estudo Supervisão  

26 EB1/JI de Poças - ASM Maria do Sameiro Ribeiro da Silva 3.º Ano  Ap. ao estudo Supervisão  

27 EB1/JI de Poças - ASM Arminda da Assunção Costa Alves 4.º Ano Coord. Est. Ap. ao estudo Supervisão  

28 EB1 de Barreiro - Leitões Anabel Silva Ribeiro Mendes  1.º/4.º Ano Enc. Est. Ap. ao estudo Supervisão  

29 EB1 de Barreiro - Leitões Paula Maria Oliveira Cunha 2.º/3.º Ano  Ap. ao estudo Supervisão  

30 EB1 de Barreiro - Leitões José Manuel Favaios Gregório 2.º/3.º Ano    

31 EB1 de Roupeire – ASJ Maria Natália Costa   1.º/3.º ano Enc. Est. Ap. ao estudo Supervisão  

32 EB1 de Roupeire – ASJ Sandra Sofia M. Nogueira Parreira 2.º/4.º ano  Ap. ao estudo Supervisão  
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1.3 Departamento Curricular de Línguas 

 

COORDENADOR: Luís Manuel C. G. de Miranda 

SUBCOORDENADOR DE PORTUGUÊS: Filipa Faria de Oliveira Gajo 

SUBCOORDENADOR DE FRANCÊS: Luís Manuel C. G. de Miranda 

SUBCOORDENADOR DE INGLÊS: Ana Cristina Matos Couto 

N.º CARGO G. R. NOME  SITUAÇÃO 

01 Subcoordenador de POR 210 - POR/FRC Filipa Oliveira Faria Gajo QA 

02 Diretor de Turma 5.º B 220 - POR/ING Celma Alexandra T. Carvalho QA 

03 Diretor de Turma 6.º B 220 - POR/ING Martinha Batista Machado QA 

04 Diretor de Turma 5.º D 220 - POR/ING Helena Maria Machado Silva QA. 

05 
Subcoordenador ING  

 Diretor de Turma 5.º C 
220 - POR/ING Ana Cristina M. Freitas Couto QA 

06 Diretor de Turma 6.º D 220 - POR/ING Clara Maria Cunha Alves QZP 

07 
Professor Bibliotecária/ 

Coordenadora da BE/CRE 

C. Proj. em Desenv. Educativo 
300 - POR Alcina Maria S. F Sousa QA 

08 Diretor de Turma 8.º A 300 - POR Maria Adelina M. Silva Barreto QA 

09 Professora do Curso Vocacional 300 - POR Lucília do Carmo A. Cunha QA 

10 Coordenadora da Sala de Estudo 300 - POR Marina de Fátima Vieira QA 

11   300 - POR Maria Rosa Domingues QZP 

12  Inapta para Funções Docentes 300 - POR Maria do Carmo Tinoco QA 

13 Diretor de Turma 8.º F 300 - POR Sílvia Dias de Carvalho QZP 

14 
 

300 - POR Paula Cristina Cunha Gonçalves PC 

15 
Coordenador do 3.º Ciclo /D. Turma 

Diretor de Turma 9.º A 
300 – POR/FRC Maria de Fátima O. Mendes QA 

16 
Coordenador de Departamento  

Subcoordenador de FRC 

Coordenador do Atelier Teatro 
320 - FRC/ING Luís Manuel C. G. de Miranda QA 

17   300 – POR/FRC Filipa Alexandra Ferreira Capa QZP 

18 Diretor de Turma 9.º C 330 - ING Mário Agostinho Gomes QA 

19 
Diretor de Turma 7.º B 

Professor do Curso Vocacional 
330 - ING Elisa Lurdes Almeida Silva QA 

20 Diretor de Turma 7º D 330 - ING Maria la Salete S. Torres QA 

 

Quanto ao serviço distribuído pelos professores que integram este grupo este 

departamento curricular nos diferentes grupos de recrutamento, é o que se pode 

observar na seguinte tabela: 

2.º Ciclo: 

Anos/Turmas 
GR DISC N.º HL 

5.º Ano 6.º Ano 
NT DT/SC Cargos 

Professores A B C D E F G A B C D E F 

Filipa Gajo 210 POR 22                   C   E F 3 SC 6C SC- POR 

Celma Carvalho 220 POR/ING 24 A B       F               3 DT 5B  

Martinha Machado 220 POR/ING 24              A B         2 DT 6B  

Helena Silva 220 POR/ING 24      D E   G             3 DT 5D  

Ana Crist Couto 220 POR/ING 24    C D   F               3 DT 5C SC- ING 

Clara Alves 220 POR/ING 24                  C D E F 4 DT 6D  
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3.º Ciclo 

Anos/Turmas 
GR DISC 

N.º 
HL 

7.º Ano 8.º Ano 9.º Ano CV NT 
DT/SC Cargos 

Professores A B C D E F G A B C D E F G A B C D E F A  

Alcina Sousa 300 POR 22  
             

A 
      

1 SC 9A C. BE/PDE 

Adelina Barreto 300 POR 20  
      

A B C 
           

3 DT 8A  

Lucília Cunha 300 POR 24 A B 
    

G 
             

A 4 SC 1A  

Marina Fernandes 300 POR 22  
 

C D E F 
               

4 SC 7D C. SE 

Rosa Domingues 300 POR 24  
            

G 
   

D E F 
 

4 SC 9D  

Sílvia Carvalho 300 POR 26  
          

E F 
  

B C 
    

4 SC 8F/9C  

Paula Gonçalves 300 POR 7  
         

D 
          

1 SC 8D  

Fátima Mendes  320 FRC 24  
       

B C 
    

A B C D E F 
 

8 DT 9A C. DT 

Luís Miranda  320 FRC 24  
      

A 
  

D E F G 
       

5 SC 8G CDC-L/ATT 

Filipa Capa 320 FRC 24 A B C D E F G 
              

7 DT 7C  

Elisa Silva 330 ING 24 A B 
    

G A 
 

C 
  

F G 
      

A 8 DT 7B  

Salete Torres 330 ING 24  
 

C D E F 
  

B 
 

D E 
         

7 DT 7D  

Mário Gomes 330 ING 24  
             

A B C D E F 
 

6 DT 9C  

 

 

 

Tendo em vista a promoção do sucesso escolar, os professores Departamento 

propõem-se realizar as atividades propostas no presente plano e abaixo 

insertas. 
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1.4 Departamento Curricular de Ciências Sociais e 

Humanas 

 

COORDENADOR: Maria do Carmo Magalhães Pereira 

SUBCOORDENADOR DE HGP: Maria do Carmo Magalhães Pereira 

SUBCOORDENADOR DE EMRC: João Manuel Marinho Teixeira da Silva 

SUBCOORDENADOR DE HISTÓRIA: Alexandre Manuel Gonçalves Trindade 

SUBCOORDENADOR DE GEOGRAFIA: José Paulo Sousa Neves.  

N.º CARGO G. R. NOME  SITUAÇÃO 

01 
Coordenadora do Departamento  

Subcoordenador de HGP 
200 - POR/HGP Maria do Carmo M. Pereira QA 

02 
Diretor de Turma 6.º F 

Equipa da BE/CRE 
200 - POR/HGP Manuela M. Mesquita Sousa QA 

03 
Diretor de Turma 5.º G 

Coordenador do Clube de História 
200 - POR/HGP Filomena da Graça G. Costa QA 

04 
Subcoordenador – EMRC 

Presidente do Conselho Geral 
290 - EMRC João Manuel M. Teixeira Silva QA 

05   290 - EMRC Ana Teresa C. B. Caridade QA (MI) 

06   400 - HST Adriano Esteves Afonso QA 

07 

Subcoordenador - HST   

Diretor de Turma 8.º C 

Professor do Curso Vocacional 
400 - HST  Alexandre Manuel Trindade QA 

08   
200 - HGP 

400 - HST 
Rita Maria Oliveira Vieira QA 

09  Coordenadora do Parlamento Jovem 400 - HST Maria Cristina Ramôa Dias QZP 

10 
Subcoordenador de GGF  

 Diretor de Turma 9.º F 
420 - GGF José Paulo Sousa Neves QA 

11 
Diretor de Turma 8.º F 

Professor do Curso Vocacional 
420 - GGF Júlia Edite Peixoto QA 

12 

Diretor de Turma 7.º G 

Coordenador do Clube de Geografia 

Professor do Curso Vocacional 
420 - GGF Carla Manuela C. G. Lopes QZP 

13 Professor do Curso Vocacional 430 - ECN Maria Antonieta M. R. Marques PC (Anual) 

 

Quanto ao serviço distribuído pelos professores que integram este grupo este 

departamento curricular nos diferentes grupos de recrutamento, é o que se pode 

observar na seguinte tabela: 

2.º Ciclo: 

Anos/Turmas 
GR DISC 

N.º 
HL 

5.º Ano 6.º Ano 7.º Ano 8.º Ano 
NT DT/SC CG 

Professores A B C D E F G A B C D E F A B C D E F G A B C D E F G 

Manuela Sousa  200 HGP 18               A B C D   F                             5 DT 6F BE 

Carmo Pereira 200 HGP 22 A B C D E F                                           6 SC 5F CD 

Filomena Costa 200 HGP 9             G         E                               2 DT 5G CH 

João Silva 290 EMRC 20 A B C D E F G A B C                                   10 SC 6A SC 

Ana caridade 290 EMRC 24                     D E F A B C D E F G A B C D E F G 23 SC 8C CA 
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3.º Ciclo: 

Anos/Turmas 
GR DISC 

N.º 
HL 

7.º Ano 8.º Ano 9.º Ano CV 
NT DT/SC Cargos 

Professores A B C D E F G A B C D E F G A B C D E F A 

Rita Vieira (2C) 200 HST 20 A B C D E   
   

D 
          

6 SC 7A  

Alexandre Trindade 400 HST 22 
       

A B C 
 

E F G 
      

A 7 DT 8C SC-HST 

Adriano Afonso 400 HST 20 
              

A B C D E F 
 

6 SC 9B  

Cristina Ramôa 400 HST 8 
     

F G 
              

2 SC 7G CPJ 

José P. Neves 420 GGF 24 
       

A B 
     

A B C D E F 
 

8 DT 9F SC-GGF 

Júlia Peixoto  420 GGF 24 A B C D 
  

G 
  

C D E F G 
      

 10 DT 8F  

Carla Lopes 420 GGF 8 
    

E F  
             

A 3 SC 7E CCE 

Antonieta Marques 430 ECN 6                     A 1 -- --  

 

Tendo em vista a promoção do sucesso escolar, os professores Departamento 

propõem-se realizar as atividades propostas no presente plano e abaixo 

insertas. 
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1.5. Departamento Curricular de Ciências Exatas e 

Experimentais 

 

COORDENADOR: Maria Clara da Silva Marques 

SUBCOORDENADOR DE MATEMÁTICA: Maria Clara da Silva Marques 

SUBCOORDENADOR DE CIÊNCIAS FÍSICO-QUÍMICAS: Felícia Paula Sampaio Lemos 

SUBCOORDENADOR DE CIÊNCIAS: Fernando Nunes Alves  

SUBCOORDENADOR DE TIC: Maria Albertina Alves Pinto. 

N.º CARGO G. R NOME SITUAÇÃO 

01 
Coordenadora de Departamento 

Subcoordenador de Matemática 
230 - MAT/CNA Maria Clara da Silva Marques QA 

02 
 

230 - MAT/CNA Teresa de Jesus G. Madureira QA 

03 
Equipa de Saúde Escolar 

Coordenado do P. Glutão Saudável 

Diretor de Turma 6.º C 
230 - MAT/CNA Sandra Odília M. F. Fernandes QA 

04   230 - MAT/CNA Odete Melo Alves QA 

05 Diretor de Turma 5.º E 230 - MAT/CNA Elsa Maria Rodrigues Bernardes QA 

06   230 - MAT/CNA Laura Anabela Castro Cunha QA (MI) 

07  230 - MAT/CNA Maria Edite M. J. Gomes Alves QA (MI) 

08  230 - MAT/CNA Miguel Antunes Alves PC (Temp.) 

09 Adjunta da Direção  500 - MAT Maria Augusta Campos Lopes QA 

10 Diretor de Turma 9.º D 500 - MAT Maria Conceição A. O. Machado QA 

11   500 - MAT Ana Paula C. Nunes Sousa QA 

12 
Professor do Curso Vocacional 

Coordenador do Clube da Matemática 
500 - MAT Carlos José de Oliveira Martins QA 

13   500 - MAT Rosa Alexandra Guimarães QA 

14 
 

500 - MAT Maria da Conceição R. Duarte QZP 

15  500 - MAT Paulo Jorge da Cruz Gil Cardoso PC (Temp.) 

16 
Coordenador Proj. Ciência na Escola 

Diretor de Turma 7.º E 
510 - CFQ José Carlos Monteiro Fernandes  QA 

17 
Diretor de Turma 9.º E 

Professora do Curso Vocacional 
510 - CFQ João Carlos Sousa da Cunha PC (Anual) 

18 
Subcoordenador de CFQ 

Diretor de Turma 8.º E 
510 - CFQ Felícia Paula Sampaio Lemos QA (MI) 

19 Diretor de Turma 7.º F 510 - CFQ Carla Sofia Vilas Boas Peixoto QA 

20 
Subcoordenador de CN / 

Diretor de Turma 9.º B 
520 - CNA Fernando Nunes Alves QA 

21 
Diretor de Turma 7.º A 

Professor do Curso Vocacional 
520 - CNA Fernanda Maria F. C. A. e Silva QA 

22 Diretor de Turma 8.º D 520 - CNA Ana Paula Oliveira Araújo QA 

23 
Coordenador da Saúde Escolar 

Diretor de Turma 7.º G 
520 - CNA Sérgio Agostinho Martins Silva QZP 

24 

Assessor do Diretor / PTE 

Coord. Ofertas Formativas 

Direto de Turma /Curso 1.º A 

Professor do Curso Vocacional 

550 - ITIC 

510 - CFQ 
Luís Manuel Teixeira da Silva QA 

25 Subcoordenador TIC 550 - ITIC Maria Albertina Teixeira Pinto QA (MI) 
 

Quanto ao serviço distribuído pelos professores que integram este grupo este 

departamento curricular nos diferentes grupos de recrutamento, é o que se pode 

observar na seguinte tabela: 

2.º Ciclo: 
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Anos/Turmas 
GR DISC N.º HL 

5.º Ano 6.º Ano 
NT DT/SC Cargos 

Professores A B C D E F G A B C D E F 

Teresa Madureira 230 MAT/CNA 24 A       E  G             3 SC 5E  

Miguel Antunes 230 MAT/CNA 24 A    E  G       3 SC 5E  

M.ª Clara Marques 230 MAT/CNA 24   B C                     2 SC 5B CDC - CEE 

Sandra Fernandes 230 MAT/CNA 24                   C D     2 DT 6C CESE 

Odete Alves 230 MAT/CNA 24       D   F G             3 SC 5G CM 

Elsa Bernardes 230 MAT/CNA 24               A B       F 3 SC 6A/B CCM 

Laura Cunha 230 MAT/CNA 24           F   A B     E F 5 SC 6E  
 

 

3.º Ciclo: 

Anos/Turmas 
GR DISC 

N.º 
HL 

7.º Ano 8.º Ano 9.º Ano CV NT 
DT/SC Cargos 

Professores A B C D E F G A B C D E F G A B C D E F A  

Ana Paula Sousa 500 MAT 24 A B C D                  4 SC 7C  

Augusta Lopes 500 MAT 6          C            1   ADD 

Conceição Machado 500 MAT 24           D  F    C D    4 DT 9D  

Carlos Martins 500 MAT 24     E F              F A 4 SC 9F  

Rosa Guimarães 500 MAT 24              G A B   E   4 SC 9E  

Paulo Cardoso 500 MAT 24              G A B   E   4 SC 9E  

Conceição Duarte 500 MAT 24       G A B   E          4 SC 8A  

Carlos Fernandes 510 CFQ 22 A B C D E                 5 DT 7E C - PCE 

João Cunha 510 CFQ 24               A B C D E  A 7 DT 9E  

Felícia Lemos 510 CFQ 24           D E F G      F  5 DT 8E SC-CFQ 

Carla Peixoto 510 CFQ 24      F G A B C            5 DT 7F  

Fernando Alves  520 CNA 20               A B C D E   5 DT 9B SC-CNA 

Fernanda Silva 520 CNA 24 A B C D E                A 6 DT 7A  

Ana Paula Araújo 520 CNA 24        A B C D         F  5 DT 8D  

Sérgio Silva 520 CNA 24      F G     E F G        5 DT 7G C-ESE 

Luís Silva   550 TIC/FTG 16 A B C D    A B C D          A 5 DT 1A AD 

Albertina Pinto 550 TIC 8     E F G               3 SC 7F SC-TIC 
 

 

 

 

 

 

 

Tendo em vista a promoção do sucesso escolar, os professores Departamento 

propõem-se realizar as atividades propostas no presente plano e abaixo insertas. 
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1.6 Departamento Curricular de Expressões 

 

COORDENADOR: Maria Amélia Miranda Cunha 

SUBCOORDENADOR DE EDV: Maria Amélia Miranda Cunha 

SUBCOORDENADOR DE EDM: Sandra Cristina Campos Costa 

SUBCOORDENADOR DE EDF: Fernando Lopes Ferreira. 

SUBCOORDENADOR DE ETL: Inácio Rosário C. V. Coelho. 

N.º CARGO G. R. NOME SITUAÇÃO 

01 
Coordenador de Departamento 

Subcoordenador de EDT 
240 - EVT Maria Amélia Miranda Cunha QA 

02  Professor do Curso Vocacional 240 - EVT Maria Paula T. P. Luz Oliveira QA. 

03 
Subcoordenador de ETL 

Diretor de Turma 5.º F 

Leciona ETL ao 3.º Ciclo 

240 – EVT 

530 - ETL 
Inácio Rosário C. V. Coelho QA 

04 
Diretor de Turma 6.º E 

Professor do Curso Vocacional 
240 - EVT Rosa Maria B. S. S. Pimentel QA 

05 Leciona EDV ao 3.º Ciclo 
240 - EVT  

600 – EDV 
Constantino João Q. Veiga QA 

06 Professor de AEC 1.º Ciclo 240 - EVT António de Oliveira Gonçalves QA  

07 
Subcoordenador EDM  

Diretor de Turma 5.º A 
250 - EDM Sandra Cristina Campos Costa QA 

08  Diretor de Turma 5.º E 250 - EDM Ana Cláudia S. S. M. Oliveira  QA (MI) 

09 
Subcoordenador EDF 

Coord. Desporto Escolar 

Desporto Escolar Externo/Interno 
260 - EDF Fernando Lopes Ferreira QA 

10 
Coordenador do 2.º Ciclo  

Diretor de Turma 6.º A 

Desporto Escolar Interno/Externo 
260 - EDF António Manuel Rito Félix QA 

11 
Professor de AEC 1.º Ciclo 

Desporto Escolar Interno 
260 - EDF Amélia Prazeres Malheiro Silva QZP 

12 
 

600 - EDV Guilherme E. C. Rodrigues QA 

13 Diretor de Turma 8.º B 600 - EDV Sónia Gulpilhares Santos Silva QA  

14 Diretor de Turma 8.º G 620 – EDF Sandra Lurdes N. Diogo QA. 

15 
Coordenador do PMD 

Professor do Curso Vocacional 
620 – EDF Alcino Domingos Carvalho QA 

16 Desporto Escolar Externo/Interno 620 – EDF Joana Pinheiro F. Barbosa QZP 
 
 

Quanto ao serviço distribuído pelos professores que integram este grupo este 

departamento curricular nos diferentes grupos de recrutamento, é o que se pode 

observar na seguinte tabela: 

2.º Ciclo: 

Anos/Turmas 
GR DISC 

N.º 
HL 

5.º Ano 6.º Ano 7.º/8.º Ano CV 
NT DT/SC CG 

Professores A B C D E F G A B C D E F A B C D E F G A 

Paula Teles  240 ETL/JDG 18 A B C       G                            A 5 SC 5A  

António Gonçalves 240 ETL/AEC 22 A B C    G                 4 SC 5A  

Amélia Cunha 240 ETL/EDV 20                B C D E F                 5 SC 6D CDC-E 

Constantino Veiga 240 ETL/EDV 20 A B C D  F G                        F G   8 SC 5D  

Inácio Coelho 240 ETL/EDV 22       D E F              A B C D E F G   10 DT 5F C-OFA 

Rosa Pimentel 240 ETL/EDV/JDG 20         E     A      E F                A 5 DT 6E  

Sandra Campos 240 EDM 24 A   C     F G A B C D E F                 10 DT 5A SC-EDM 

Ana Oliveira 240 EDM 8   B   D E                                 3 DT 5E  
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Fernando Ferreira 240 EDF 22 A B C D E                                 5 SC 5C SC-EDF 

António Félix 240 EDF 24               A B C D E                   5 DT 6A CDT 

Amélia Silva 240 EDF/AEC 24           F G           F                 3 SC 6F  

 

3.º Ciclo: 

Anos/Turmas 
GR DISC 

N.º 
HL 

7.º Ano 8.º Ano 9.º Ano CV NT 
DT/SC Cargos 

Professores A B C D E F G A B C D E F G A B C D E F A  

Guilherme Rodrigues 600 EDV 22 A B C D E F G   C D E          10 SC 8E  

Sónia Gulpilhares 600 EDV 22        A B      A B C D E F  8 DT 8B  

Sandra Diogo 620 EDF 24              G A B C D E F  7 DT 8G  

Alcino Carvalho 620 EDF 24 A B C D E F G              A 8 SC 7B C-PMD 

Joana Barbosa  620 EDF 24        A B C D E F         6 SC 8B DEE 
 

 

 

Tendo em vista a promoção do sucesso escolar, o Departamento propõe-se 

realizar as atividades propostas no presente plano e abaixo insertas. 
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1.7 Departamento Curricular de Educação Especial 

 

COORDENADOR: Júlia de Fátima Almeida 

SUBCOORDENADOR DE EE: Júlia de Fátima Almeida 

 

N.º CARGO G. R. NOME SITUAÇÃO 

01 Coordenador de Departamento 910 Júlia de Fátima Almeida QA 

02 Coord. da C.A. Avaliação Interna 910  José Carlos Oliveira Lopes QA 

03 1.º Ciclo e PE 910  Maria Aurora R. F. X. Silva QA 

04 2.º e 3.º Ciclo 910  Fátima Maria C. C. Poiares QA 

05 1.º Ciclo e PE 910  Ondina Fernandes QA 

06 1.º C/PE/3.º C 930 Ana Ferreira QA 

07 1.º C/PE/3.º C 930  Ana Isabel Mendes QA 
 

 

 

 

Tendo em vista a promoção do sucesso escolar, os professores Departamento 

propõem-se realizar as atividades propostas no presente plano e abaixo insertas. 
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1.7 SERVIÇOS TECNICO – PEDAGÓGICOS   

ORIENTAÇÃO PSICOLÓGICA 

 

COORDENADOR: Júlia de Fátima Almeida 

PSICÓLOGA: Aguarda autorização da tutela 

 

N.º CARGO G. R. NOME  ESCOLA SITUAÇÃO 

01 Coordenador  910 - 1C Júlia de Fátima Almeida EB2,3 Abel Salazar - Ronfe QA 

02 C. Avaliação Interna 910 - 3C José Carlos Oliveira Lopes EB2,3 Abel Salazar - Ronfe QA 

03 1.º , 2.º e 3.º Ciclo 910 - PE Fátima Maria C. C. Poiares EB2,3 Abel Salazar – Ronfe QA. 

04 1.º Ciclo e PE 910 - 2C Maria Aurora R. F. X. Silva 
EB1/JI de Casais – Brito 
EB1 de Ribeira - Brito 
EB1 de Roupeire - ASJ 

QA 

05 1.º Ciclo e PE 910 - 1C Ondina Fernandes 
EB1 de Gemunde - Ronfe,  
EB1 de Roupeire - ASJ 
EB1/JI de Poças ASM 

QA. 

06 PE 1.º  E 3.º Ciclo   930 Ana Ferreira 
EB1/JI de Poças – ASM 
EB1/JI de Casais – Brito 
EB2,3 Abel Salazar - Ronfe 

QA 

07 PE 1.º  E 3.º Ciclo   930 Ana Isabel da Silva Mendes 
EB1/JI de Poças – ASM 
EB1/JI de Casais – Brito 
EB2,3 Abel Salazar - Ronfe 

QA 

08 Psicóloga SPO Helena Isabel Azevedo Escola Sede Técnico 

 

Ao longo do ano letivo irão ser recebidas as referenciações de possíveis casos de 

alunos com necessidades educativas especiais, dos quais serão feitas as respetivas 

avaliações em conformidade com a Classificação Internacional de Funcionalidade da 

Organização Mundial de Saúde (CIF), e, de acordo com o resultado obtido, proceder-se-á 

nos termos do Decreto-lei n.º 3/2008, aos procedimentos aí previstos, com vista à inclusão 

dos alunos nas NEE e à determinação das medidas educativas a implementar. Para além 

disso, os serviços especializados de apoio educativo e os serviços de orientação psicológica: 

- Colaborarão com professores e restantes intervenientes no processo ensino-

aprendizagem, a fim de se implementar as adequadas medidas educativas especiais, nos 

termos e modos previstos no Decreto-lei n.º 3/2008 e por referência à CIF, e se assim se 

justificar o acompanhamento do aluno; 

- Encaminhamento desses casos para os outros serviços especializados; 

- Serão também acompanhados todos os casos de alunos com necessidades educativas 

especiais, cujos processos foram iniciados nos anos letivos anteriores, e que continuam a 

usufruir de medidas educativas especiais; 

- Os Serviços Técnico-pedagógicos manterão os processos dos alunos de NEE atualizados. 

Tendo em vista a promoção do sucesso escolar, os professores Departamento propõem-

se realizar as atividades propostas no presente plano e abaixo insertas. 
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2. RESPONSABILIDADE DOS DEPARTAMENTOS 

CURRICULARES 

 

Tendo por referência as metas e objetivos do Projeto Educativo do Agrupamento, 

nomeadamente a promoção do sucesso escolar, melhorar a qualidade das 

aprendizagens e prevenção do abandono escolar, é responsabilidade de todos os 

departamentos curriculares, e das respetivas subcoordenações, que os integram 

desenvolver um conjunto de atividades ao longo do corrente ano letivo que decorrem das 

obrigações próprias das tarefas, funções e objetivos do Departamento: 

A articulação e gestão curricular na aplicação do currículo nacional e dos programas e 

orientações curriculares e programáticos definidos a nível nacional, bem como o 

desenvolvimento de componentes curriculares por iniciativa do agrupamento de escolas 

ou escola não agrupada; 

A avaliação de desempenho do pessoal docente. 

A articulação e gestão curricular devem promover a cooperação entre os docentes do 

agrupamento de escolas, procurando adequar o currículo às necessidades específicas dos 

alunos. 

Planificação de todo o processo ensino-aprendizagem das respetivas disciplinas e área 

disciplinar e não disciplinar, promovendo a articulação pedagógica entre elas; 

Planificar o desenvolvimento programático nas vertentes do conhecimento, competências, 

atitudes e valores (planificações a constar em dossier próprio); 

Planificação por níveis de ensino, adaptando cada planificação às condições específicas 

de cada turma, selecionando criteriosamente os conteúdos programáticos; 

Realização de atividades para contribuir com atitudes e valores para a formação integral 

do aluno, para que possa participar de forma esclarecida e consciente na atividade 

social e cívica, desenvolver o espírito de tolerância, cooperação e respeito pela 

diferença, tornando-se um aluno civicamente responsável e democraticamente 

interveniente na vida comunitária; 

Promover a articulação vertical e horizontal das áreas curriculares ou disciplinares que 

integram o departamento; 

Desenvolver a transversalidade da Língua Portuguesa, da dimensão humana do trabalho 

e da utilização das tecnologias da informação e educação; 

Propor atividades diversificadas dentro e fora do espaço aula, que centrem o trabalho no 

aluno, para que o mesmo se sinta motivado pelas diferentes disciplinas (pertencentes ao 

departamento), tornando-se o estudo mais aliciante e assim tentar alcançar o sucesso, 

tendo sempre presente as diferentes características e necessidades das turmas / alunos; 
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Realização de testes diagnósticos para detetar possíveis dificuldades transitadas do ano 

anterior e serem colmatadas de início para que não haja implicações negativas no ano 

corrente; 

Utilização de estratégias diversificadas, adequados à diversidade das necessidades e 

das especificidades dos alunos; 

Promover a participação plena nas reuniões de departamento e de subcoordenador; 

Análise, discussão e revisão dos critérios de avaliação; 

Análise dos resultados da avaliação nos diferentes momentos (ao longo do ano); 

Análise das situações especiais de avaliação (ao longo do ano); 

Discussão e aferição de critérios para a elaboração de matrizes e provas de exame; 

Preparação da avaliação diagnóstica e análise dos resultados da mesma; 

Elaboração de orientações para os projetos curriculares de turma; 

Definição de estratégias para desenvolvimento do apoio pedagógico acrescido; 

Definição de estratégias para rentabilização do trabalho de sala de estudo; 

Atividades educativas de substituição; 

Análise dos resultados dos exames nacionais e provas de aferição; 

Propostas de atividades e planificação das mesmas no âmbito dos projetos relacionados 

com a BE/CRE, o Jornal do Agrupamento; 

Proceder à análise do Projeto Curricular do Agrupamento; 

Sugestão de aquisição de materiais para o departamento. 

Para além destas atividades propostas, o Departamento deverá definir e adotar de 

estratégias concertadas e articuladas de aprendizagem, de acordo com a realidade 

concreta e específica de cada turma. Deste modo poderá prevenir e evitar eventuais 

situações de insucesso escola. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Plano Anual de Atividades/AEPAS (2013/2014)  

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

 
Agrupamento de Escolas Professor Abel Salazar - Guimarães |  76/347 

 

 

XI - COORDENAÇÃO DE ANO/CICLO/ 

DIRETORES DE TURMA 

 

1. COORDENAÇÃO DE ANO 
 

 

Esta estrutura está agrupada coordenações, uma por cada ano de escolaridade. Cada 

coordenação de ano é composta por uma equipa educativa. 

As equipas educativas são constituídas por professores dos diferentes anos de 

escolaridade e das diferentes disciplinas que lecionam o mesmo ano, com base em 

projetos curriculares de turma comuns ou não. 

Os professores integram a equipa educativa do ano onde tenham o maior número de 

alunos. 

Ano Professor  Escola/Grupo Categoria 

1.º  Eduarda Sousa EB1 de Gemunde - Ronfe QA 

2.º Julieta Linhares EB1/JI de Casais - Brito QA 

3.º José Manuel Ferreira EB1 de Gemunde - Ronfe QA 

4.º Carla Agostinha EB1/JI de Casais - Brito QA 

5.º Filomena Costa 200 (HGP) QA 

6.º Filipa Gajo 210 (POR) QA 

7.º Cristina Dias 400 (HST) QA 

8.º Albertina Pinto 550 (TIC) QA 

9.º Adriano Afonso 400 (HST) QA 

Compete à coordenação de ano, através da respetiva equipa educativa: 

Acompanhar os alunos ao longo de um ciclo de escolaridade, assumindo a 

responsabilidade pela evolução das suas aprendizagens; 

Analisar o percurso escolar dos alunos; 

Elaborar os projetos curriculares de turma sob proposta dos conselhos de 

turma/professores titulares de turma, garantindo a sua articulação; 

Desenvolver a mais estreita articulação na planificação das atividades letivas, bem como 

nas de complemento e enriquecimento curricular e apoio educativo, de modo a 

prevenir a repetência e a promover o sucesso escolar; 

Proceder, no final do ano, a uma rigorosa avaliação do trabalho realizado. 
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2. COORDENAÇÃO DE CICLO E DE  
DIRETORES DE TURMA 

 
 - Coordenador das Ofertas Formativas: Luís Manuel Teixeira da Silva; 

 - Coordenador do 1.º Ciclo: Julieta linhares; 

 - Coordenador do 2.º Ciclo: António Félix; 

 - Coordenador do 3.º Ciclo: Fátima Mendes; 

 

O diretor de turma é um docente do conselho de turma, preferencialmente do quadro da 

escola/agrupamento, profissionalizado, designado pelo diretor considerando a sua 

capacidade de relacionamento e liderança para coordenar o desenvolvimento do plano de 

trabalho e atividades da turma. 

 

3. PROFESSORES TITULARES DE TURMA/ 

DIRETORES DE TURMA/CURSO - CV 

 
 

ANO TURMA PROF. TITULAR ESCOLA  ANO TURMA PROF. TITULAR ESCOLA 

1.º A Helena Gonçalves EB1/JI de Casais - Brito 2.º C Julieta Linhares EB1/JI de Casais - Brito 

1.º B Ana Luísa Figueiredo EB1/JI de Casais - Brito 2.º D Gorete Gregório EB1/JI de Casais - Brito 

1.º A Augusta Ribeiro EB1 de Ribeira Brito 2.º E Fernanda Silva EB1/JI de Casais - Brito 

1.º A Fernanda Monteiro EB1 de Gemunde Ronfe 2.º F Sandra Miguel EB1/JI de Casais - Brito 

1.º B Eduarda de Sousa EB1 de Gemunde Ronfe 2.º B Carla Lemos Costa EB1 de Ribeira Brito 

1.º A Ana Luísa Marques EB1 de Monte - Vermil 2.º A Augusta Ribeiro EB1 de Ribeira Brito 

1.º A Patrícia Costa EB1/JI de Poças - ASM 2.º B Isabel Fernandes EB1 de Gemunde Ronfe 

1.º A Anabel Mendes EB1 de Roupeire - ASJ 2.º C Olga Magalhães EB1 de Gemunde Ronfe 

1.º A Maria Natália Costa EB1 de Barreiro - Leitões 2.º B Sónia Esteves EB1/JI de Poças - ASM 

3.º E Fernanda Silva EB1/JI de Casais - Brito 2.º A Ana Luísa Marques EB1 de Monte - Vermil 

3.º F Sandra Miguel EB1/JI de Casais - Brito 2.º B Sandra Parreira EB1 de Roupeire - ASJ 

3.º C Eunice Cardoso EB1 de Ribeira Brito 2.º B Paula Cunha EB1 de Barreiro - Leitões 

3.º A Fernanda Monteiro EB1 de Gemunde Ronfe 4.º G Carla Agostinha EB1/JI de Casais - Brito 

3.º D José Ferreira EB1 de Gemunde Ronfe 4.º H Francisco Moura EB1/JI de Casais - Brito 

3.º B Lúcia Mendes EB1 de Monte - Vermil 4.º D Rosalina Castro EB1 de Ribeira Brito 

3.º C Sameiro Silva EB1/JI de Poças - ASM 4.º E Céu Ferreira EB1 de Gemunde Ronfe 

3.º A Natália Costa  EB1 de Roupeire - ASJ 4.º F Orlanda Araújo EB1 de Gemunde Ronfe 

3.º B Paula Cunha EB1 de Barreiro - Leitões 4.º B Lúcia Mendes EB1 de Monte - Vermil 

EE EE Ondina Ribeiro AEPAS 4.º B Sónia Esteves EB1/JI de Poças - ASM 

EE EE Aurora Xavier AEPAS 4.º D Arminda Alves EB1/JI de Poças - ASM 

EE EE Ana Ferreira AEPAS 4.º B Sandra Parreira EB1 de Roupeire - ASJ 

EE EE Ana Mendes AEPAS 4.º A Ana Luísa Marques EB1 de Barreiro - Leitões 

Coordenador de Ciclo/Conselho de PTT – Julieta Linhares  
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ANO TURMA DIRECTOR DE TURMA 

    
   SECRETÁRIOS 
 

 
Atendimento EE 

DIA HORA 

 
 
 

5º  
 

 

A Sandra Costa António Gonçalves 6.ª Feira 12:40 - 13:25 

B Celma Carvalho Clara Marques 2.ª Feira 10:15 - 11:00 

C Ana Couto Fernando Ferreira 2.ª Feira 11:00 - 11:45 

D Helena Silva Constantino Veiga 5.ª Feira 11:00 - 11:45 

E Ana Oliveira Miguel Alves 2.ª Feira 14:15 - 15:00 

F Inácio coelho Carmo Pereira 2.ª Feira 14:15 - 15:00 

G Filomena Costa Odete Alves 5.ª Feira 11:55 - 12:40 

 
 
 

6º  
 

A António Félix João Silva 4.ª Feira 10:15 - 11:00 

B Martinha Machado Elsa Bernardes 5.ª Feira 11:00 - 11:45 

C Sandra Fernandes Filipa Gajo 2.ª Feira 11:00 - 11:45 

D Clara Alves Amélia Cunha 6.ª Feira 11:55 - 12:40 

E Rosa Pimentel Laura Cunha 6.ª Feira 11:55 - 12:40 

F Manuel Sousa Amélia Silva 3.ª Feira 10:15 - 11:00 

 
 
 

7º  

 

A Fernanda Silva Rita Vieira 6.ª Feira 11:55 - 12:40 

B Elisa Silva Alcino Carvalho 3.ª Feira 14:15 - 15:00 

C Filipa Capa Ana Paula Sousa 6.ª Feira 16:55 - 17:40 

D Salete Torres Marina Fernandes 4.ª Feira 14:15 - 15:00 

E Carlos Fernandes Carla Lopes 2.ª Feira 15:10 - 15:55 

F Carla Peixoto Albertina Pinto 4.ª Feira 15:55 - 16:40 

G Sérgio Silva Cristina Ramôa 5.ª Feira 15:55 - 16:40 

 
 
 

8º  
 

A Adelina Barreto Conceição Duarte 2.ª Feira 16:55 - 17:40 

B Sónia Gulpilhares Joana Barbosa 3.ª Feira 15:10 - 15:55 

C Alexandre Trindade Ana Caridade 4.ª Feira 16:55 - 17:40 

D Ana Paula Araújo Paula Gonçalves 2.ª Feira 15:10 - 15:55 

E Felícia Lemos Guilherme Rodrigues 2.ª Feira 15:10 - 15:55 

F Júlia Peixoto Sílvia Carvalho 5.ª Feira 14:15 - 15:00 

G Sandra Diogo Luís Miranda 6.ª Feira 11:55 - 12:40 

 
 
 

9º  

A Fátima Mendes Alcina Sousa 6.ª Feira 16:55 - 17:40 

B Fernando Alves Adriano Afonso 5.ª Feira 15:10 - 15:55 

C Mário Gomes Sílvia Carvalho 2.ª Feira 15:55 - 16:40 

D Conceição Machado Rosa Domingues 2.ª Feira 14:15 - 15:00 

E João Cunha Paulo Cardoso 2.ª Feira 11:55 - 12:40 

F José Paulo Neves Carlos Martins 2.ª Feira 14:15 - 15:00 

CV 1.ºA Luís Silva Lucília Cunha 3.ª Feira 14:15 - 15:00 

Diretor de Curso Serviços Comerciais Luís Silva  

Educação Especial Júlia Almeida 

Educação Especial José Carlos Lopes 

Educação Especial Fátima Poiares 

Coordenador de Ciclo/DT 2.º Ciclo António Félix 

Coordenador de Ciclo/DT 3.º Ciclo Fátima Mendes 

 

Compete ao diretor de turma: 

Coordenar a elaboração do projeto curricular de turma; 

Assegurar a articulação entre os professores da turma e com os alunos, pais e 

encarregados de educação; 

Promover a comunicação e formas de trabalho cooperativo entre professores e alunos; 

Coordenar, em colaboração com os docentes da turma, a adequação de atividades, 

conteúdos, estratégias e métodos de trabalho à situação concreta do grupo e à 

especificidade de cada aluno; 
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Articular as atividades da turma com os pais e encarregados de educação promovendo a 

sua participação; 

Promover o diálogo com os professores, delegado de turma e representantes dos 

encarregados de educação, com vista à elaboração do projeto curricular da turma, 

onde podem constar estratégias de diferenciação pedagógica e adequação curricular 

destinadas a promover a melhoria das condições de aprendizagem e a articulação 

escola -família; 

Coordenar o processo de avaliação dos alunos garantindo o seu caráter globalizante e 

integrador; 

Divulgar junto dos alunos e encarregados de educação os critérios de avaliação; 

Presidir às reuniões do conselho de turma, liderando e dirigindo os trabalhos, exceto em 

reuniões de natureza disciplinar que são presididas pelo diretor, sem prejuízo de 

coordenar os trabalhos nestes casos; 

Sensibilizar os pais e encarregados de educação bem como outros familiares dos alunos 

para que estes apoiem e se envolvam no processo educativo, com vista a um maior êxito 

escolar dos alunos; 

Convocar e presidir as reuniões com os encarregados de educação quando se justificarem 

ou julgar conveniente; 

Organizar toda a informação útil e necessária sobre o grupo/turma para apresentar ao 

conselho de turma; 

Elaborar e conservar o “Dossier de turma” mantendo organizados os vários registos e 

informações biográficos ou avaliativas referentes aos alunos da turma e selecionar o que 

é relevante por incluir no processo individual do aluno; 

Controlar e registar a assiduidade dos alunos, bem como decidir da justificação ou não 

das respetivas faltas de acordo com a Lei n.º 3/2008, atuando junto da família, sempre 

que os alunos revelem falta de assiduidade; 

Informar os encarregados de educação das faltas de presença injustificadas dadas pelo 

aluno; 

Definir com os alunos regras de civismo e de comportamento específicas da turma, para 

além de os sensibilizar para o cumprimento das leis constantes no Regulamento Interno; 

Aplicar as medidas disciplinares de advertência, repreensão e repreensão registada ao 

aluno comunicando ao encarregado de educação (Lei n.º 3/2008); 

Promover a responsabilização dos alunos, encarregados de educação e professores na 

aplicação de medidas educativas decorrentes de situações de indisciplina; 

Facultar, no início do ano letivo, aos pais e aos encarregados de educação os 

currículos de cada disciplina e o número de aulas previstas, por disciplina, para cada 

turma. 



Plano Anual de Atividades/AEPAS (2013/2014)  

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

 
Agrupamento de Escolas Professor Abel Salazar - Guimarães |  80/347 

 

 

Informar, no final de cada período, os encarregados de educação sobre os conteúdos 

programados e lecionados em cada uma das disciplinas, bem como sobre o número de 

aulas previstas e dadas; 

Realizar reuniões com os encarregados de educação e sensibiliza-los para uma 

participação efetiva nas mesmas; 

Informar os encarregados de educação por contacto pessoal, telefónico ou escrito, 

dos sucessos ou dificuldades dos alunos, sempre que julgar conveniente ou por 

solicitação do encarregados de educação; 

Implementar as atividades de tutoria; 

Apresentar ao conselho de diretores de turma propostas, projetos e relatórios de 

atividades e ações inerentes às suas funções; 

Convocar e ouvir formalmente o encarregado de educação, nos primeiros trinta dias do 

terceiro período, quando há possibilidade de ocorrer uma retenção repetida, 

providenciando para que as suas opiniões sejam consideradas e debatidas em conselho 

de turma; 

Participar na atualização e divulgação do projeto curricular e do regulamento interno; 

Divulgar o regulamento interno junto dos alunos e encarregados de educação, no 

início do ano letivo, e fazer subscrever uma declaração anual de aceitação do mesmo; 

Colaborar na elaboração do plano anual de atividades; 

Colaborar com todas as instituições de apoio ao aluno;  

Organizar e manter atualizado o dossier individual do aluno à sua responsabilidade; 

Apresentar ao órgão de direção um relatório crítico, anual, do trabalho desenvolvido; 

Exercer as demais competências que lhe forem atribuídas por lei. 
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4. DELEGADOS E SUBDELEGADOS DE TURMA 

 

ANO TURMA DELEGADO (A) N.º SUBDELEGADO (A) N.º 

EB1/JI DE CASAIS - BRITO 

1.º J Diogo Alves Salgado  Patrícia Carmen Leanca  

1.º K Duarte Melo Vieira  Lourenço Freitas Oliveira  

2.º D Leonor Lima Pereira  Diana Pinheiro Silva  

2.º E André Ricardo F. de Linhares  Nádia Oliveira Sousa  

3.º F Martim Fernandes Teixeira  Helena Mª Peixoto Silva Salgado  

3.º G Rui Baía Ferreira  Inês Sousa Castro T. Rodrigues  

4.º H Tiago Alexandre R. Silva  Joana Silva Oliveira  

4.º I Ana Margarida S. Marques  Ângelo Renato A. Pinto  

EB1 DE RIBEIRA BRITO 

1.º A Rúben Filipe Lima Fernandes  Rafael Guimarães Carvalho  

2.º B Bárbara D. G. Fernandes  Luís Simão P. Carvalho  

3.º E Francisca Ribeiro Martins  Inês Balinha Miranda  

4.º C Inês Guimarães Carvalho  Gonçalo Reis Pereira  

EB1 DE BARREIRO - LEITÕES 

1.º/4.º A Inês Filipa Costa Bernardino  Pedro Miguel Vaz Pereira  

2.º/3.º B  Jorge André Costa Lopes  Mariana Faria Oliveira.  

EB1/JI DE ROUPEIRE 

Grupo A     

1.º/3.º A Ana Rita Machado Carvalho  Bárbara Filipa P. Carvalho  

2.º/4.º  B Cláudia Beatriz F. da Silva  Nuno M. da Costa Moreira  

EB1/JI DE POÇAS – AIRÃO SANTA MARIA 

1.º G Simão Gomes Dias  Daniela Sofia M. Silva  

 1º/4.º C Rafael Silva Ceriz de Carvalho  Ana Isabel Mendes Salazar  

3.º D Luciana Martins Azevedo  Ana Beatriz M. Araújo  

4.º F Ana Luísa Moura Mendes  Jorge de Azevedo Ribeiro  

EB1/JI DE MONTE E CALÇADA7VERMIL 

Grupo A     

1.º/2.º B Tiago Daniel S. Oliveira  Magda Tobias Á. Ferreira  

3.º/4.º A Rafael Dias Pereira  Regina A. Dias Peixoto  

EB1 DE GEMUNDE - RONFE 

1.º G Matilde Vaz Alves  Margarida Miranda Batista  

1.º/3.º D Vítor Hugo M. Teixeira  Diana de Oliveira Barros  

2.º A Raquel Ribeiro da Silva  Hugo Miguel A. Alves  

2.º B Francisca Machado Simões  José Luís F. Oliveira  

3.º C André Campos Gomes  Lara Machado Rodrigues  

4.º E Laura Faria  Nuno Miguel P. Oliveira  

4.º F Francisco Machado Oliveira  Bruna Filipa Queiroz Dias  

EB 2,3 ABEL SALAZAR - RONFE 

5.º A Ana João Rocha Oliveira Silva  Ana Francisco Gonçalves Santos  

5.º B Maria Inês Mendes Peixoto  Tiago André Rodrigues Silva  

5.º C Bruna Daniela Azevedo Pinheiro  Ana Catarina Lobo Costa  

5.º D António Oliveira Fernandes  Jorge Miguel Silva Araújo  

5.º E Pedro Rafael Silva Oliveira  Mariana Martins Marques  

5.º F Fernando João dos Santos Mendes  Tomás de Castro Oliveira  

5.º G Bruno Lima Carvalho  João Pedro Gomes Pereira  

6.º A Ana Leonor Lopes Machado  Ana Sofia Marques Pereira  

6.º B Ana Rita Gonçalves Rodrigues  Andreia Sofia Freitas Mendes  

6.º C Mariana Machado  João Pedro Batista  

6.º D Gonçalo Rodrigues  Rafael Gonçalves  

6.º E Fábio Manuel Gomes Alves  Catarina Maria Bandeira Ferreira  
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6.º F Francisca Alves  Daniela Machado  

7.º A Andreia Sofia Ferreira de Campos  Cátia Filipa Oliveira Freitas  

7.º B Gabriela Madeira Torres  Andreia Carina Silva Ramos  

7.º C Sara Monteiro Ribeiro  Luís Miranda Machado  

7.º D Érica Lemos  João Alves  

7.º E Ana Abreu  Luís Silva  

7.º F Paulo Saldanha  Helena Peixoto  

7.º G Rita Sofia Rodrigues Costa  Luís Henrique Oliveira Barros  

8.º A Joel Ricardo dias Mendes  Camila Gonçalves Silva  

8.º B Ana Filipa Soares Oliveira  Sara Daniela Ribeiro Marques  

8.º C Duarte Francisco Ferreira Freitas  Maria Eduarda Machado Salazar  

8.º D Catarina Isabel Mendes  Joana Inês Lobo  

8.º E Miguel Meira Martins  José Miguel Ribeiro  

8.º F Sara Ribeiro  José Mendes  

8.º G José Filipe Lima  Ana Patrícia  

9.º A Ana Matilde Pereira Tinoco  Rui Pedro Castro Costa  

9.º B Henrique Freitas Ferreira  João Manuel Cardoso Ribeiro  

9.º C Bruno Filipe Ribeiro da Silva  Catarina Isabel da Silva Morais  

9.º D Daniela Carvalho  Pedro Pereira  

9.º E Rita Manuela Novais Araújo  Bruno Miguel Dias Lobo  

9.º F Adriana Isabel Gonçalves Machado  Marco António Álvares Ferreira  

1.º A Adão José Mendes Barros  José pedro Antunes Ferreira  

 O delegado e subdelegado de turma São eleitos de entre os alunos da turma. O 

delegado e o subdelegado de turma têm o direito de solicitar a realização de reuniões da 

turma para apreciação de matérias relacionadas com o funcionamento da turma, sem 

prejuízo do cumprimento das atividades letivas; 

Por iniciativa dos alunos ou por sua própria iniciativa, o diretor de turma ou o professor 

titular de turma pode solicitar a participação dos representantes dos pais e encarregados 

de educação dos alunos da turma na reunião referida no número anterior.  

Compete ao delegado de turma: 

a) Representar a turma nos conselhos de turma, exceto nas reuniões de avaliação; 

b)  Dar conhecimento à turma dos assuntos tratados nas reuniões onde compareceu 

como seu representante; 

c)  Manter-se informado de todos os problemas que afetam a escola/agrupamento e, 

particularmente, a turma; 

d) Representar a turma na assembleia de delegados de turma; 

e)  Ser o porta-voz da turma perante os órgãos e estruturas da escola; 

f)  Promover uma ligação permanente entre a turma, o diretor de turma e os restantes 

professores; 

g)  Colaborar com o diretor de turma, professores e funcionários na criação de um 

ambiente de turma favorável ao 
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sucesso na aprendizagem dos alunos; 

h) Incentivar os colegas de turma ao cumprimento do regulamento interno; 

i) Reunir com a turma para apreciar matérias relacionadas com a turma e com a escola 

em geral. 

j) Informar a direção da escola e os auxiliares de ação educativa das anomalias relativas 

ao material e equipamentos, e ao asseio e higiene das instalações; 

Ao subdelegado compete: 

a)  Substituir o delegado nas suas faltas ou ausências; 

b)  Colaborar com o delegado na criação de um bom ambiente de aprendizagem na 

turma; 

c)  Apoiar o delegado no exercício das suas competências. 

Reunião geral de alunos 

As reuniões gerais de alunos podem ser convocadas pelo diretor, pela assembleia de 

delegados de turma ou por um mínimo de 2/3 dos alunos, devendo sempre evitar-se que 

a sua marcação prejudique o normal funcionamento das aulas. 

Em cada reunião será eleita uma mesa que a ela presidirá. 

De todas as reuniões será lavrada uma ata, em duplicado, assinada pelos elementos da 

mesa, sendo o original entregue ao diretor que dela dará conhecimento aos outros órgãos 

e estruturas do agrupamento. 

Composição da assembleia de turma 

 A assembleia de turma é composta por todos os alunos, encarregados de educação e 

professores da turma e é presidida pelo professor titular da turma, no 1°ciclo, e pelo 

diretor de turma, no 2. ° e 3.° Ciclos. 

Competências da assembleia de turma 

Sem prejuízo das competências atribuídas pela lei, compete a assembleia de turma: 

a) Analisar a situação escolar dos alunos da turma, individual ou coletivamente; 

b) Propor estratégias de superação de situações de indisciplina; 

c) Propor estratégias de melhoria das aprendizagens. 

Reuniões de turma 

Os delegados e subdelegados de turma têm o direito de solicitar ao respetivo diretor de 

turma a realização de reuniões de turma para apreciação de matérias relacionadas com o 

funcionamento da turma. 

As reuniões referidas no ponto anterior podem ainda ser solicitadas ao diretor de 

turma/professor titular de turma por dois terços dos alunos da turma. 

Para estas reuniões podem ainda ser solicitada a presença dos representantes dos pais e 

encarregados de educação. 
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A solicitação para a realização das reuniões de turma deverá ser apresentada por escrito 

pelo delegado ou subdelegado de turma ao diretor de turma / professor titular de turma. 

O diretor de turma/professor titular de turma designará a data, a hora e local da 

realização da reunião, no prazo de dois dias úteis, devendo esta ter lugar num dos cinco 

dias úteis seguintes à apresentação do pedido. 

Das reuniões de turma são lavradas atas que são gravadas em suporte eletrónico e 

entregue um exemplar, em suporte de papel, ao diretor. 

ASSEMBLEIA DE DELEGADOS DE TURMA 

A assembleia de delegados de turma é uma estrutura de consulta no âmbito da 

organização e funcionamento da escola sede. 

A assembleia de delegados de turma é constituída pelos delegados e subdelegados de  

A assembleia de delegados de turma reúne por iniciativa do diretor, do conselho 

pedagógico ou por solicitação de dois terços dos seus membros, em plenário ou por ciclos 

de escolaridade. 

As reuniões são convocadas e presididas pelo diretor e nelas podem participar outros 

elementos considerados oportunos. 

Nestas reuniões sempre que participe o diretor, ou outro membro da direção da escola, 

serão por estes dirigidas. 

As reuniões da assembleia de delegados e subdelegados de turma deverão ser 

convocadas e decorrer, sempre que possível, sem prejuízo das atividades letivas. 

Destas reuniões será lavrada ata que constará do processo anual a ser arquivado em 

dossier próprio na biblioteca da escola sede do agrupamento, para consulta dos alunos. 

A mesa da assembleia será constituída na primeira reunião de cada ano letivo e vigorará 

até final do mesmo. 

Competências 

Compete a assembleia de delegados de turma: 

a)  Identificar problemas de organização e funcionamento da escola que afetem a vida 

escolar; 

b)  Contribuir para a resolução de problemas detetados na escola; 

c)  Propor a realização de atividades extracurriculares; 

d)  Colaborar na atualização do regulamento interno. 
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5. REPRESENTANTES DOS PAIS E ENCARREGADOS 

DE EDUCAÇÃO 

 

 

 

 

ANO TURMA Representante (1) Representante (2) 

EB1/JI DE CASAIS - BRITO 

PE A Serafim Paulo Pinheiro Alves Sílvia Cláudia Ferreira da Costa 

PE B Carlos Manuel da Silva Guimarães António Miguel Pereira Henriques 

PE C Paula Cristina do Vale Cardoso Maria do Rosário Santos Cardoso 

1.º J Flora Susana Vaz Campos Susana Alexandra Machado Mendes 

1.º K Adélia Lopes Barbosa Carla Susana Pereira Pinto 

2.º D Teresa Maria Ribeiro Abreu Sónia Aurora Marques Ferreira Machado 

2.º E Alice Manuela Alves Cruz Sandra Manuela Melo Alves Cunha 

3.º F Susana Oliveira Lopes Célia Cristina Faria dos Santos 

3.º G Margarida de Sousa Ferreira Elisabete de Sousa Castro 

4.º H Carla Manuela Vides Gonçalves Carla Mª Fernandes Silva (Rep. de Escola) 

4.º I Rosalina Maria Peixoto Ribeiro Sónia Mª Oliveira Cruz Faria 

EB1 DE RIBEIRA BRITO 

1.º A Deolinda Manuela T. Machado Aurélie Fernandes Silva 

2.º B Maria da Conceição Oliveira Lopes Luís Carlos Couto Ribeiro 

3.º E Paulino Oliveira Mateus Elisabete Maria B. N. Martins (Rep. de Escola) 

4.º C Lucinda Arménia Pereira Reis Elisabete de Assunção P. Salazar 

EB1 DE BARREIRO - LEITÕES 

1.º/4.º A Maria Eduarda Silva Rocha Sérgio Filipe Antunes Dias (Rep. de Escola) 

2.º/3.º B  Fernanda Manuela Faria Fernanda Cristina Costa 

EB1/JI DE ROUPEIRE 

PE A Marco Paulo Sousa Correia Maria Teresa Silva Ferreira 

1.º/3.º A José Agostinho Mendes Moreira Maria Rosa Vieira Pereira 

2.º/4.º  B Ana Paula Dias (Representante de Escola) Cátia Liliana da Silva Monteiro   

EB1/JI DE POÇAS – AIRÃO SANTA MARIA 

PE A Carlos Alberto Lopes Gonçalves Liliana Marisa M. de Azevedo 

PE B Cláudia Lopes Rosa Marisa O. P. Teixeira 

1.º G Alcina Marta Martins Morais Maria La Salete S. Machado 

 2.º/4.º C Maria do Sameiro R. Oliveira Hélder Romeu Araújo Carvalho 

3.º D Sónia Maria da Silva Oliveira Manuel António Miranda Araújo 

4.º F Maria das Dores F. Abreu José Manuel Silva Costa (Rep. de Escola) 

EB1/JI DE MONTE E CALÇADA/VERMIL 

PE A Sandra Cristina Barbosa Faria (Rep. de Escola)  

1.º/2.º B Hermínia Eduarda Machado Cardoso Leandra Sofia Pinto Ribeiro (Rep. de Escola) 

3.º/4.º A Sandra Manuela Salazar Cardoso Helena da Conceição Marques Dias 

EB1 DE GEMUNDE - RONFE 

1.º G Sandra Manuela de Castro Faria Lina Manuela Lima Tavares Machado 

1.º/3.º D Sandra Cristina Barbosa F. Baptista  Alberta Maria Rodrigues Machado 

2.º A Elda Carina da Silva (Representante de Escola)  Victor Filipe Ferreira da Silva   

2.º B Felismina Fernandes   Sónia Manuela Antunes Silva Machado 

3.º C Alexandrina Maria Gonçalves  Cristina Maria R. Machado 

4.º E Ermelinda de Jesus Silva Lemos Sara Manuela F. Costa Gonçalves 

4.º F Cristiana Gonçalves Joaquim Alberto S. de Sousa 

EB 2,3 ABEL SALAZAR - RONFE 

5.º A Maria José Cardoso Silva Melo Paula Cristina Faria Caldas 

5.º B Maria Arminda Araújo Sampaio António Manuel Mota Barbosa 

5.º C Eugénia Maria P. Novais Sílvia Salgado Pereira 

5.º D Maria Joaquina Gonçalves Sá Sónia Cristina Lima Marques 

5.º E Luís Carlos de Castro Ribeiro Maria do Carmo Pinto Gonçalves 

5.º F Vítor Manuel Oliveira Peixoto Márcia Andreia Barroso de Lima 
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5.º G José Manuel Teixeira Couto Joaquina de Jesus Ribeiro da Silva 

6.º A Madalena Maria Leite Vaz Bartolomeu Osvaldo Almeida Ribeiro 

6.º B Sofia Beatriz Marques Batista Sousa Belmiro Gonçalves Salgado Alves 

6.º C Paula Alexandra Salgado Ribeiro Maria da Conceição Oliveira Fernandes 

6.º D Anabela Magalhães da Silva Cláudia maria Magalhães Freitas 

6.º E Maria Isabel Faria Santos Manuel José Pinheiro Pereira 

6.º F Eva Susana Silva Maria José Silva Costa 

7.º A Carminda Ferreira Machado José Agostinho Mendes Moreira 

7.º B Elda da Silva Fátima Maria da Silva Madeira 

7.º C Ana Maria Antunes Conceição Monteiro 

7.º D Joaquina da Silva Campos Maria de Fátima Vides Gonçalves 

7.º E Judite Leite Oliveira Dias Ana Sofia Abreu 

7.º F Luís Carlos Castro Ribeiro Amaro da Silva Ferreira 

7.º G Carlos Henrique Ribeiro de Barros Miguel Pereira de Oliveira 

8.º A Maria Arminda Oliveira Barros Pedro Miguel Ribeiro Barão da Luz 

8.º B Susana Maria Resende Faria Conceição Gonçalves Mendes Vidal 

8.º C Felismina Fernandes José Carlos Machado Barroso 

8.º D José Ângelo Vieira Ribeiro Diamantino Mendes P. Costa 

8.º E Maria Bernardete Costa Vieira Freitas Maria Gorete Cunha Cardoso 

8.º F Sónia Cristina Costa Azevedo Manuel Silva Ferreira 

8.º G Tânia Salgado Jacinto Oliveira Silva 

9.º A Eva da Silva Almeida Marques Maria Manuela Ribeiro Fernandes 

9.º B Vilete Fernandes Magalhães João Manuel Neves Ribeiro 

9.º C Miguel da Silva Araújo Armindo Oliveira Matos 

9.º D Maria Manuela Sousa Mendes José Carlos de Lemos Salgado 

9.º E Maria José Oliveira Azevedo Maria José Dias Saldanha 

9.º F Elisabete Maria da Silva Gonçalves Patrícia Alexandra Silva Gonçalves 

1.º A Maria Isabel Martins Dias Luísa Maria Mendes Dias 
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6. ORGANIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA TURMA 

 

 

A organização, o acompanhamento e a avaliação das atividades a desenvolver com os 

alunos e a articulação entre a escola e as famílias são asseguradas: 

a) Pelos educadores de infância, na educação pré-escolar; 

b) Pelos professores titulares das turmas, no 1.º ciclo do ensino básico; 

c) Pelo conselho de turma, nos 2.º e 3.º ciclos do ensino básico, com a seguinte 

constituição: 

i) Os professores da turma;  

ii) Dois representantes dos pais e encarregados de educação;  

iii) Um representante dos alunos, no caso do 3.º ciclo do ensino básico. 

Para coordenar o trabalho do conselho de turma,  

O diretor designa um diretor de turma de entre os professores da mesma, sempre que 

possível pertencente ao quadro do respetivo agrupamento de escolas ou escola não 

agrupada. 

Nas reuniões do conselho de turma em que seja discutida a avaliação individual dos alunos 

apenas participam os membros docentes. 

No desenvolvimento da sua autonomia, o agrupamento pode ainda designar professores 

tutores para acompanhamento em particular do processo educativo de um grupo de 

alunos. 

 

6.1. ACTIVIDAES A DESENVOLVER 

 

 

• Contribuir para a formação dos 

professores.  

 

• Rentabilizar a orientação letiva e a 

coordenação das atividades das 

turmas. 

 

• Melhorar a relação DT/aluno, 

através de um melhor conhecimento e 

acompanhamento da situação sócio-

económico-familiar do aluno.  

 

• Estabelecer com os E.E. um diálogo 

que permita um trabalho conjunto da 

Escola e da família.  

 

• Otimizar os recursos / materiais de 

Preparar e apoiar as reuniões de 

Conselho de Turma, sejam de 

avaliação, sejam de outra natureza 

Ao longo do 
ano 

D. Turma 

Professores 

E.E. 

Analisar, refletir e elaborar 

propostas de alteração dos critérios 

de avaliação, projeto educativo, 

plano anual de atividades 

Ao longo do 
ano 

Manter atualizado o acervo 

documental e informacional dos DT 

Ao longo do 
ano 

Apoio às Áreas Curriculares Não 

Disciplinares 

Ao longo do 
ano 

Trabalho de acompanhamento dos DT 

ao nível informático 

Ao longo do 
ano 
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apoio aos DT. 

 
 
 
 

Reuniões de Conselho de DT 
Ao longo do 

ano 

Produção / alteração de 

documentos 

Ao longo do 
ano 

 

 

6.2. REFORÇOS DE APRENDIZAGEM:  

 

 

6.2.1 APOIO AO ESTUDO:  

 

 

Por Atividades de Apoio ao Estudo entende-se: 

Projetos/Planos/conjunto de tarefas pedagógicas concebidas e propostas pelo Conselho 

de Docentes/Conselho de Turma e devidamente registadas no PCT, da responsabilidade 

de um professor ou de uma equipa de professores, que tem em vista facilitar o 

desenvolvimento de competências e de aprendizagens de um grupo de alunos ou de um 

aluno, respondendo a necessidades diagnosticadas. São exemplos o apoio específico a 

áreas curriculares disciplinares e a tutoria, mas muitas outras situações podem ser 

consideradas. 

No Apoio ao estudo incluem-se o tempo estabelecido pelo Despacho n.º 13-A/2012, a 

componente de estabelecimento, a redução da componente letiva ao abrigo do artigo 

79.º do ECD e as horas de crédito atribuídas para o efeito. 

Nos Objetivos do Apoio ao Estudo incluem-se todos os seguintes indicadores, ou parte 

deles, se devidamente justificados: 

- Conceção de projetos/planos/conjunto de tarefas para o apoio educativo que 

respondam às necessidades dos alunos e ao contexto em que este é desenvolvido; 

- Elaboração de relatório periódico, pelo menos um por período letivo;  

- Reformulação justificada dos projetos/planos/conjunto de tarefas; 

- Avaliação periódica das medidas de apoio educativo identificando os seus efeitos na 

melhoria das aprendizagens dos alunos. 

Considera-se Empenho no Apoio Educativo Individual a operacionalização de cada 

um dos seguintes indicadores ou parte deles se devidamente justificados: 

- Identificação das necessidades individuais de cada aluno; 

- Definição de estratégias de apoio de acordo com as necessidades de cada aluno e com 

as decisões tomadas no âmbito do PCT; 

- Desenvolvimento das estratégias; 

- Inclusão da avaliação dos efeitos do apoio individual nos registos do PCT. 

Cada professor deve considerar o apoio educativo na definição dos seus objetivos 

individuais e na autoavaliação e identificar as evidências do seu cumprimento. 
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Nos termos do Despacho Normativo n.º 50/2005, a escola oferece aulas de apoio 

pedagógico e educativo a todas as disciplinas para os alunos do ensino básico a quem 

foram diagnosticadas dificuldades que não podem ser superadas através das 

estratégias de ensino aprendizagem aplicadas na sala de aula. Este apoio é da 

responsabilidade do professor da disciplina. 

Os critérios e as prioridades para a frequência deste tipo de apoio estão definidos em 

sede de Conselho Pedagógico. 

Para o apoio às atividades escolares, o agrupamento dispõe de um conjunto de ações e 

recursos estruturados que funcionam de forma articulada de modo a dar resposta à 

diversidade de situações, necessidades e problemas com que os professores, na sala de 

aula, e os Conselhos de Turma, na coordenação pedagógica, se debatem. 

 

6.2.1.1 MODALIDADES:  

 

O apoio a prestar aos alunos visa garantir a aquisição, consolidação e desenvolvimento 

da aprendizagem consagrada nos currículos das disciplinas e áreas curriculares por ano 

de escolaridade e ciclo de ensino. 

 

Sala de Estudo 

Este espaço tem as seguintes finalidades: 

Sala de estudo, onde os alunos do ensino básico podem realizar os trabalhos de casa, 

de grupo, esclarecer dúvidas, contando sempre que possível com o apoio dos professores 

presentes; 

Sempre que algum professor preveja faltar e não for possível a permuta poderá os 

alunos ocuparão este espaço para realizarem estudo individual, em grupo, 

supervisionado por professores. 

Nos termos do Despacho no 13-A/2012 e do Decreto-Lei n.º 139/2012, sob proposta 

fundamentada dos conselhos de turma, o diretor da escola garante, no âmbito da sua 

autonomia, a prestação do «Apoio ao Estudo» aos alunos do 2.º ciclo. 

Este apoio é de oferta obrigatória por parte do agrupamento no que respeita ao 1.º e 2.º 

ciclo, e é de frequência obrigatória para os alunos para tal indicados pelo conselho de 

turma, desde que obtido o acordo dos encarregados de educação. 

Integrado nas atividades de enriquecimento curricular do 1.º ciclo, o apoio ao estudo é 

de frequência facultativa e tem uma duração semanal não inferior a 120 minutos. 

As atividades de apoio ao estudo destinam-se nomeadamente à realização de trabalhos 

de casa e de consolidação das aprendizagens, permitindo aos alunos o acesso a recursos 

escolares e educativos nas escolas como livros, computadores e outros instrumentos de 
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ensino bem como do apoio e acompanhamento por parte dos professores do 

agrupamento. 

A organização das atividades de Apoio ao estudo deve ter em conta a criação de salas de 

estudo, respeitando os ritmos de aprendizagem dos alunos bem como as suas 

necessidades de acompanhamento na aprendizagem mais recente, independentemente 

do ano de escolaridade de frequência. 

Sala de Estudo Orientado/Centro de Aprendizagem – Modalidade de apoio educativo 

que visa “a resolução de problemas de aprendizagem e o apoio à realização dos 

trabalhos escolares”. 

O apoio ao estudo na modalidade de “Sala de Estudo Orientado” dirige-se aos alunos 

propostos pelos respetivos docentes bem com àqueles que, a título individual ou em 

grupo, procurem apoio ao nível das várias disciplinas curriculares. A Sala de Estudo 

Orientado é, em todos os casos, uma modalidade de apoio de frequência facultativa. 

O acesso à sala de Estudo Orientado / Centro de Aprendizagem é livre, dentro do horário 

pré-definido. 

Apoio Sócio Educativo e Apoio Educativo 

Por outro lado, está integrado nos horários dos professores, horas destinadas ao apoio ao 

estudo, e que consoante os ciclos de ensino, revestem da modalidade de apoio 

socioeducativo ou apoio educativo   

Trata-se por isso de uma medida ou estratégia pedagógica que visa a recuperação das 

aprendizagens e a inclusão escolar destinada aos alunos: 

- Com necessidades educativas especiais de caráter prolongado, nos termos definidos 

no Decreto-Lei n.º 3/2008, de 7 de janeiro; 

- Que revelem dificuldades de integração e de adaptação escolar com consequências 

no rendimento escolar e progressão das aprendizagens, cujo diagnóstico deve ser 

realizado em sede de Plano Curricular de Turma; 

- Que revelem grandes dificuldades de progressão na aprendizagem em Matemática 

e Língua Portuguesa, mas também Língua Estrangeira; 

- Que revelem grandes dificuldades de progressão na aprendizagem por 

apresentarem lacunas ao nível da Língua Portuguesa, por esta não ser a sua língua 

materna: 

- Que revelem grandes dificuldades de progressão na aprendizagem noutras 

disciplinas que indiciem condicionamento na progressão dos alunos; 

O professor titular de turma no caso do 1.º ciclo, e o diretor de turma no caso do 2.º e 

3.º ciclo promove a reunião do respetivo conselho de ano/turma para análise da 

situação do aluno identificado, processo que será sempre articulado com o professor de 

apoio especializado que integra a EAE (Equipa dos Apoios Educativos); 
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No 1.º ciclo e na Educação Pré-escolar o processo é iniciado pelo educador/professor 

titular de turma. 

O apoio educativo não tem caráter permanente, excetuando-se aquele que é facultado a 

crianças e jovens que exigem recursos ou adaptações especiais no processo de ensino – 

aprendizagem - alunos que revelam graves insuficiências de natureza cognitiva e o seu 

comportamento adaptativo está afetado em mais que dois domínios. 

A aprovação da aplicação das medidas do regime educativo especial a aplicar compete 

ao órgão de direção, com base em critérios pedagógicos e também de caráter funcional, 

após parecer fundamentado do professor de apoio especializado. As situações menos 

complexas que afetem negativamente o rendimento escolar dos alunos devem ser 

sempre ponderadas, podendo dar lugar a uma proposta conjunta do professor titular de 

turma / diretor de turma e do professor de apoio especializado para a aplicação de outras 

medidas de apoio educativo, nomeadamente de adaptação curricular e/ou de 

diferenciação de critérios de avaliação, optando-se sempre, numa perspetiva de 

integração/inclusão, pela aplicação de medidas menos restritivas, mas que conduzam ao 

sucesso do ensino – aprendizagem. 

Cada aluno beneficia de sessões de apoio educativo na frequência e modalidade, em 

função da exigência da sua condição. 

De resto há um conjunto de indicadores relativos ao Apoio Educativo que devem 

estar incluídos e devidamente justificados nos Projetos Curriculares de Turma, a 

saber: 

- Conceção de projetos/planos/conjunto de tarefas para o apoio educativo que 

respondam às necessidades dos alunos e ao contexto em que este é desenvolvido: 

- Elaboração de relatórios periódicos (pelo menos um por período letivo); 

- Reformulação justificada dos projetos/planos/conjunto de tarefas; 

- Avaliação periódica das medidas de apoio educativo identificando os seus efeitos na 

melhoria das aprendizagens dos alunos. 

Por isso, devem ser operacionalizados os seguintes indicadores: 

- Identificação das necessidades individuais de cada aluno; 

- Definição de estratégias de apoio de acordo com as necessidades de cada aluno e com 

as decisões tomadas no âmbito do PCT; 

- Desenvolvimento das estratégias; 

- Inclusão da avaliação dos efeitos do apoio individual nos registos do PCT. 

Cada professor deve considerar o apoio educativo na definição dos seus objetivos 

individuais e na autoavaliação e identificar as evidências do seu cumprimento. 

Apoio Pedagógico Acrescido 

Quanto ao apoio ao estudo na modalidade de apoio pedagógico acrescido, a 
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desenvolver no âmbito das disciplinas do 2.º e 3.º ciclo, trata-se de um apoio sob a 

forma de aula ou de outra atividade adequada às dificuldades diagnosticadas ao aluno, 

que permita que ao (s) aluno (s) adquirir e desenvolver “os conhecimentos e as 

capacidades, atitudes e valores consagrados nos currículos em vigor”, individualmente ou 

em grupo. 

O apoio ao estudo na modalidade de Apoio Pedagógico Acrescido dirige-se aos alunos a 

quem, especificamente, foram detetadas lacunas e/ou dificuldades de aprendizagem, 

previsivelmente superáveis através desta medida de apoio. 

Para os alunos que, no momento da proposta, manifestem tais dificuldades que, sem o 

apoio pedagógico acrescido, dificilmente terão sucesso no final do ano letivo, 

nomeadamente os alunos que se encontram em situação de retenção repetida ou de 

retenção simples, ou para os quais tenha sido elaborado um dos planos previstos no 

despacho Normativo n.º 50/2005. 

Para os alunos com dificuldades nas disciplinas de Língua Portuguesa e de Matemática, 

ou em qualquer outra disciplina que comprometa o processo de aprendizagem dos alunos 

e a aquisição de conhecimentos ou desenvolvimento das capacidades, logo o sucesso 

educativo devem beneficiar desta modalidade de apoio ao estudo. 

Inclui-se nesta modalidade de apoio os alunos vindos do estrangeiro com manifestas 

dificuldades na Língua Portuguesa. 

As modalidades de apoio educativo “Apoio Pedagógico Acrescido” podem cessar se o 

docente proponente ou, sendo o caso, o professor do apoio verificar:  

a) Que as dificuldades diagnosticadas e que derem origem ao apoio ao aluno foram 

ultrapassadas e o aluno está em condições de obter sucesso educativo sem recurso a 

esta modalidade.  

B) Que é mais adequada para o aluno uma medida de apoio diferente da que está a ser 

disponibilizada.  

c) Que o aluno não está suficientemente empenhado, quer nas atividades propostas no 

âmbito da disciplina, quer na frequência e nas atividades propostas pelo professor de 

apoio.    

A proposta de inscrição dos alunos nas atividades de Apoio Educativo emana: 

a) Do Professor da respetiva disciplina em articulação com o Conselho de Turma; 

b) Do Núcleo de Apoio Educativo; 

c) Dos Serviços de Psicologia e Orientação; 

d) Dos Conselhos de Turma/Diretor de Turma; 

Em todo caso, se o aluno ou o Encarregado de Educação, no caso de aquele ser menor, 

autorizar a inscrição, a frequência passa a ser obrigatória sendo que, ultrapassado o 

limite de faltas injustificadas (3 vezes a carga semanal do apoio), o aluno pode ser 
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excluído da respetiva frequência. 

A proposta de inscrição dos alunos nas várias modalidades de apoio deve ser entregue 

pelo Diretor de Turma ao Coordenador do Núcleo de Apoio Educativo, em impresso 

próprio. Nela devem constar o nome, o número, a turma do (s) aluno (s) assim como as 

dificuldades diagnosticadas. 

As Aulas de Apoio Pedagógico Acrescido devem ser assegurados, por norma, pelos 

respetivos professores proponentes. 

O número de alunos inscritos em cada atividade de Apoio Pedagógico Acrescido não deve 

ser superior a oito. 

 O Professor proponente deve elaborar Plano de Apoio a desenvolver, do qual constarão 

os alunos aos quais o mesmo se aplica, bem como as medidas específicas a implementar. 

Toda e qualquer proposta de apoio educativo carecem de despacho de concordância do 

respetivo Diretor de Turma e da autorização do Órgão de Gestão. 

Por sua vez, o Diretor de Turma informará o Encarregado de Educação, a fim de obter o 

seu consentimento, do início da atividade de apoio e respetivo horário, usando o 

impresso destinado para o efeito. 

No momento de avaliação dos alunos, o professor responsável pelo apoio elabora 

relatório respeitante às prestações do (s) aluno (s), nomeadamente assiduidade, 

progressos e a necessidade de continuar/terminar o apoio, que será entregue ao Diretor 

de Turma e apresentado ao respetivo Conselho, fazendo parte integrante da ata da 

reunião. 

Tutoria 

Modalidade de apoio educativo personalizado e individual com vista a facilitar a 

integração harmoniosa, a nível comportamental, educativo, social e cultural, a alunos 

que apresentem um perfil de desenvolvimento pessoal que o justifique 

O apoio ao estudo na modalidade de “Tutoria” tem carácter individual e personalizado, 

carecendo cada proposta de parecer positivo do Conselho de Turma ou da Coordenadora 

do STP. 

Em todo caso, se o aluno ou o Encarregado de Educação, no caso de aquele ser menor, 

autorizar a inscrição, a frequência passa a ser obrigatória sendo que, ultrapassado o 

limite de faltas injustificadas (3 vezes a carga semanal do apoio), o aluno pode ser 

excluído da respetiva frequência. 

Aula Complementar 

Dirigida a todos os alunos da turma, sob a forma de aulas, destinada a assegurar o 

cumprimento dos programas curriculares numa dada disciplina. 

Embora a inscrição dos alunos nas aulas de complemento curricular, seja facultativa, não 

podem, em caso algum, ser imputadas responsabilidades ao AEPAS, relativas ao não 
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cumprimento dos programas, pelos alunos que não se inscrevam nessas aulas bem como 

por aqueles que não cumpram o dever de assiduidade. 

Assessoria Pedagógica 

Modalidade de apoio ao estudo prestado a toda a turma ou a um grupo de alunos da 

turma, por um docente externo ao Conselho de Turma, em simultâneo com as aulas de 

uma ou mais das disciplinas do plano curricular da turma e sob orientação de cada um 

dos respetivos docentes. 

Ocorre durante o tempo letivo estabelecido para cada disciplina, no todo ou em parte, 

pelo que tem carácter obrigatório e não carece de inscrição. 

7. PLANO DE OCUPAÇÃO PLENA  

DOS TEMPOS ESCOLARES 

 

O Despacho n.º 7/2013, mantém a obrigatoriedade da ocupação plena dos tempos 

escolares, e prevê que a escola decida sobre a melhor resposta a dar nas 

ausências pontuais dos docentes, nomeadamente através: 

- Da alteração pontual dos horários dos alunos para substituição da aula;  

- Da organização de atividades de natureza lúdica, desportiva, cultural ou 

científica,  

- Ou outras que o diretor considerar serem a melhor resposta para a sua escola. 

Nesta conformidade, o agrupamento de Escolas Professor Abel Salazar – Guimarães, 

aprovou, em reunião de Conselho Pedagógico um Plano de Ocupação Plena dos 

Tempos Escolares, adiante designado POTE, para o ano letivo 2012/2013. 

É objetivo deste plano ocupar plenamente os tempos livres dos alunos, em caso de 

ausência do professor da turma, criando condições para o cumprimento efetivo dos 

programas e garantindo a efetiva lecionação das aulas previstas para cada disciplina.  

II – OPERACIONALIZAÇÃO 

 

PERMUTAS 
 

A permuta é o primeiro e mais fundamental mecanismo a que o docente deve recorrer na 

situação de ausência. 

Assim, o docente que pretenda ausentar-se ao serviço deve, com a antecedência 

necessária à operacionalização da situação, seja para se proceder à operacionalização da 

permuta através do ajustamento pontual dos horários das turmas e professores, seja 

para a prestação atempada da informação aos alunos e respetivos pais e encarregados de 

educação, deve comunicar à direção a situação de ausência, com a respetiva data e, em 

simultâneo, apresentar uma proposta de permuta viável e funcional.  

Em todo caso, deve observar-se as seguintes prioridades:  
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1.ª A permuta de aulas entre professores do mesmo Conselho de Turma; 

2.ª A permuta de aulas entre professores do mesmo grupo de recrutamento; 

3.ª A permuta de aulas entre professores por ajustamento pontual dos horários. 

 - Os impressos para permuta estarão disponíveis na reprografia, devendo ser entregues 

devidamente preenchidos, com 3 dias uteis de antecedência, na Direção. 

- Os professores devem sumariar, assinar, marcar faltas e identificar a disciplina 

permutada, indicando-a entre parênteses no livro de ponto da respetiva turma:  

- Os professores envolvidos serão responsáveis por informar a turma acerca da permuta a 

efetuar, para que os alunos tragam o material necessário às atividades letivas. 

- Relembramos que, nos termos da legislação em vigor, a não comunicação da intenção 

de faltar e a não apresentação da proposta de permuta constituem fundamento bastante 

para a injustificação da falta dada sempre que a mesma dependa de autorização, ou 

possa ser recusada por conveniência ou necessidade de funcionamento do serviço.   

Significa isto que, neste enquadramento, a justificação da falta dependerá 

fundamentalmente do cumprimento daquelas orientações: comunicação prévia da falta e, 

simultaneamente, apresentação ao diretor de proposta de permuta. 

Nas situações de ausência imprevista, deve o professor comunicar a falta o mais célere 

possível, para que se possa fazer o encaminhamento dos alunos pra os projetos e 

atividades existentes na escola. 

ATIVIDADES DE EDUCATIVAS DE OCUPAÇÃO DOS ALUNOS 

Nas situações de ausência imprevista, deve o professor comunicar a falta o mais célere 

possível, para que se possa fazer o encaminhamento dos alunos pra os projetos e 

atividades existentes na escola. 

1. Na ausência de um docente, sem ter ocorrido permuta (com o Conselho de Turma 

ou com docentes do departamento), efetuar-se-á a ocupação dos tempos escolares 

redistribuindo os alunos da turma pelos diferentes clubes e projetos em desenvolvimento 

educativo. 

2. Compete ao Conselho de Turma fixar os critérios de distribuição dos alunos por aqueles 

projetos e clubes. 

3. Os projetos e clubes em desenvolvimento educativo no agrupamento devem na 

programação das suas atividades, conceber e planear projetos ocasionais para 

fazer face a esta situação, permitindo aos alunos o desenvolvimento de 

processos formativos de aprendizagem que contribuam para a 

complementaridade da sua formação. 

O professor responsável pelos clubes e projetos que acolham alunos por ausência do 

professor da turma deverá assinar, sumariar e marcar faltas no respetivo livro de 
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ponto do projeto, informando o respetivo diretor de turma quanto a estas faltas e para 

que este proceda ao seu registo no livro de ponto da turma.  

Assim, e tendo em conta a disponibilidade e pertinência do procedimento, os alunos com 

ausência de professor, em pequenos grupos, poderão ser encaminhados para qualquer dos 

projetos educativos em desenvolvimento, a saber: 

Atividades Educativas  Espaço 

Sala Estudo EDV2 

Biblioteca Escolar BE/CRE 

Projeto Glutão Saudável Cantina 

Eco Escolas/Oficina do Ambiente GAB/SALA DO ALUNO 

Atelier de Teatro PAV 

Jornal do Agrupamento BE/CRE 

Clube de Fotografia LAB INF 

Clube da Matemática GAB/SALA DO ALUNO 

Clube da Europa GAB/SALA DO ALUNO 

Clube de História GAB/SALA DO ALUNO 

Ciência na Escola GAB/SALA DO ALUNO 

Oficina de Artes ETL/SALA DO ALUNO 

Saúde Escolar GIA 

Desporto Escolar Pavilhão 

Projeto Mais Desporto Pavilhão 

Parlamento Jovem GAB/SALA DO ALUNO 

Clube de línguas Sala TIC 

Projeto de combate ao insucesso escolar SPO 

 
Nas horas indicadas os professores que integram estes projetos fazem o 

acompanhamento dos alunos que frequentem esses espaços organizando as 

atividades nos termos e modos definidos no Despacho Normativo n.º 7/2013 e em 

conformidade com os projetos específicos em desenvolvimento. (Confere grelha 

anexa). 

Finalmente, consideramos ainda a situação de reposição de aulas para cumprimento 

dos programas e das aulas previstas, embora aqui a falta do docente seja registada. 

Neste caso, a reposição de aulas só se verificará com a autorização expressa do 

Encarregado de Educação dos alunos e na presença de todos os alunos da turma. 

Pré-Escolar e 1.º Ciclo 

Verificada a escassez de recursos do Agrupamento para a substituição direta de 

professores e permutas, na situação de ausência imprevista de professor, (o qual, apesar 

disso, está obrigado à entrega do Plano de Aula), os procedimentos em caso de ausência 

do docente, de curta duração: 

No Pré-Escolar 

Por um docente do Agrupamento, sem turma atribuída;  

A distribuição das crianças sob a responsabilidade do professor em falta pelas outras 

salas nos jardins com mais de uma sala; 
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Como último recurso, as crianças poderão ficar com a Assistente Operacional que 

desenvolverá atividades previamente programadas pela Educadora para estas situações. 

Nota: Caso a ausência da Educadora titular seja prevista, os encarregados de 

educação deverão ter conhecimento disso, para decidirem quanto à 

permanência do educando no jardim-de-infância. 

No 1º CEB 

Bolsa de substituição de docentes, caso exista;  

Substituição pelo professor do apoio socioeducativo/Coordenador de Estabelecimento 

sem turma atribuída; 

Coordenador do Departamento Curricular do 1.º ciclo sem turma atribuída; 

Distribuição dos alunos pelas turmas dos restantes professores; 

Colaboração/apoio da Assistente Operacional (Informação e autorização do Diretor); 

Em qualquer das situações, e se as condições assim o permitirem, tendo em conta os 

perfis e competências profissionais, deslocar professor do 2.º e 3.º ciclo para aí assumir 

pontualmente os alunos da turma do professor em falta; 

Em todos os casos, deverão ser mobilizados todos os recursos da escola, nomeadamente 

a Biblioteca Escolar se, ou nas escolas onde esta estiver criada. 

Distribuição de serviço a docentes sem componente letiva 

Os docentes sem componente letiva, independentemente do seu ciclo de ensino, devem 

ser afetos, de acordo com as necessidades do Agrupamento / Escola, à: Dinamização de 

atividades de prolongamento de horário no 1º Ciclo; 

Lecionação de aulas e dinamização de atividades educativas por ausência do docente 

titular de turma / disciplina; Dinamização de atividades de apoio educativo; Dinamização 

de outras atividades. 
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8. CALENDARIZAÇÃO DOS CONSELHOS DE TURMA/ANO 
PERIÓDICOS 2013/2014 

 

DATAS PREVISTAS PARA OS PERÍODOS DA REUNIÕES: 
 

 

Conselhos de Turma Iniciais: 11 e 12 de setembro de 2013; 

- 1.º Período (68 dias), de 14 a 25 de outubro de 2013 

- 2.º Período (50 dias), de 10 a 21 de fevereiro de 2014 

- 3.º Período (32 dias para o 4.º, 6.º e 9.º ano e 36 dias restantes) de 12 a 23 de maio de 2014.  

 

No caso do 2.º e 3.º ciclo, observará o seguinte esquema de distribuição: 

1.º Semestre: 

 
Ano 7.º Ano  8.º Ano / 9.º Ano/  6.º Ano/  5.º Ano 

Dia 2.ª Feira 3.ª Feira 4.ª Feira 5.ª Feira 6.ª Feira 

Hora 1.ª S 2.ª S 1.ª S 2.ª S 1.ª S 2.ª S 1.ª S 2.ª S 1.ª S 2.ª S 

8:30/9:30 7.º A 7.º D 8.º A        

9:30/10:30 7.º B 7.º C 8.º B 8.º F 9.º A 9.º D     

10:30/11.30 7.º E 7.º F 8.º D 8.º G 9.º B 9.º E     

11:30/12:30 7.º G  8.º E 8.º C 9.º C 9.º F     

14:30/15:30       6.º B  5.º E  

15:30/16:30       6.º C  5.º D  

16:30/17:30       6.º D    

17:30/18:30           

18:30/19:30     CV 1.º A      

17:45/18:45       6.º E 6.º A 5.º A 5.º B 

18:45/19:45       6.º F 5.º F 5.º C 5.º G 

 

2.º Semestre: 

 
Ano 7.º Ano  8.º Ano / 9.º Ano/  6.º Ano/  5.º Ano 

Dia 2.ª Feira 3.ª Feira 4.ª Feira 5.ª Feira 6.ª Feira 

Hora 1.ª S 2.ª S 1.ª S 2.ª S 1.ª S 2.ª S 1.ª S 2.ª S 1.ª S 2.ª S 

8:30/9:30 7.º A 7.º D 8.º A        

9:30/10:30 7.º B 7.º C 8.º B 8.º F 9.º A 9.º D     

10:30/11.30 7.º E 7.º F 8.º G  9.º B 9.º E     

11:30/12:30 7.º G  8.º E  9.º C 9.º F     

14:30/15:30       6.º B  5.º E  

15:30/16:30       6.º C  5.º D  

16:30/17:30       6.º D    
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17:30/18:30           

18:30/19:30   8.º D 8.C CV 1.º A      

17:45/18:45       6.º E 6.º A 5.º A 5.º B 

18:45/19:45       6.º F 5.º F 5.º C 5.º G 

A duração de 60 minutos, e decorrerão todos no Gabinete de Trabalho junto da Sala 

dos Professores. 

Em cada período haverá convocatória que estabeleça a ordem de trabalhos e o dia exato 

da realização de cada Conselho de Turma. 
 

 

9. PLANOS CURRICULARES DE TURMA 

 

Objetivos fundamentais de todos os planos curriculares de turma do ensino básico: 

Motivar para a escola; 

Motivar para o sucesso escolar; 

Promover o sucesso escolar; 

Trabalhar ao nível das metas curriculares específicas de ano e ciclo definidas para o 

currículo do ensino básico; 

Incentivar a continuação da escolaridade; 

Preparar para o ensino persecução de estudos; 

Melhorar os comportamentos trabalhando atitudes e valores. 

Todas as turmas participarão em atividades dinamizadoras da escola em épocas 

festivas. 

Sempre que possível os Encarregados de Educação serão convidados a 

participar/assistir em atividades de final de período. 

Foram também definidos os modos de articulação horizontal entre as áreas curriculares 

disciplinares e não disciplinares e feita a análise às propostas de visitas de estudo 

ANÁLISE DA SITUAÇÃO DA TURMA 

Foi feita uma caracterização das turmas no início do ano letivo no que concerne a: 

Média etária; 

Percurso escolar; 

Agregado familiar; 

Meio sociocultural (necessidades/ motivações/ expectativas); 

Desenvolvimento cognitivo e sócio – afetivo. 

Ao longo do ano letivo será feita uma análise ao nível das aprendizagens: 

Competências essenciais: pré-requisitos; 

Dificuldades de aprendizagem; 

Necessidades educativas especiais; 

Atitudes e integração passíveis de interferência no processo ensino-aprendizagem. 
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DEFINIÇÃO DE CRITÉRIOS COMUNS DE ATUAÇÃO DO CONSELHO DE 

TURMA/ANO 

Definição de linhas orientadoras do trabalho pedagógico; 

Definição de critérios de atuação; 

Definição de dispositivos de apoio educativo. 

PLANIFICAÇÃO DA INTERVENÇÃO EDUCATIVA DE ACORDO COM O PERFIL DAS 

TURMAS 

Definição das prioridades educativas: metas de aprendizagem; 

Contextualização das aprendizagens: 

(As metas curriculares estabelecem aquilo que pode ser considerado como a 

aprendizagem essencial a realizar pelos alunos, em cada um dos anos de escolaridade ou 

ciclos do ensino básico. Constituindo um referencial para professores e encarregados de 

educação, as metas ajudam a encontrar os meios necessários para que os alunos 

desenvolvam as capacidades e adquiram os conhecimentos indispensáveis ao 

prosseguimento dos seus estudos e às necessidades da sociedade atual). 

Plano anual de atividades; 

Formas de enriquecimento curricular (atividades de enriquecimento curricular) 

• Explicitação do trabalho a desenvolver na Área de Projeto (1.º Ciclo): 

Planificação; 

Definição de competências a desenvolver; 

Colaboração nos trabalhos das festividades e trabalhos práticos de acordo com os 

temas definidos. 

Elaboração/criação de um dossier com diversos materiais. 

• Explicitação do trabalho a desenvolver em Educação para a Cidadania (1.º Ciclo): 

Planificação; 

Definição de competências a desenvolver; 

Temas definidos pelos Conselhos de Turma: 

Segurança 

Alimentação; 

Higiene; 

Comportamento em sala de aula e fora; 

Outros definidos pelos Conselhos de Turma de acordo com a especificidade de cada uma 

delas. 

 Elaboração/criação de um dossier com diversos materiais. 

• Explicitação do trabalho a desenvolver em Estudo Acompanhado (1.º Ciclo): 

Planificação; 

Definição de competências a desenvolver; 
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Algumas atividades; 

Trabalho ao nível da expressão/compreensão oral e escrita; 

Desenvolvimento do raciocino lógico – dedutivo; 

Organização do trabalho; 

Orientação do estudo; 

Utilização de diferentes formas de comunicação escrita na produção narrativa, 

sínteses, relatórios e pequenos trabalhos temáticos; 

Resolução de fichas autocorretivas das diferentes áreas curriculares disciplinares 

• Explicitação do trabalho de diferenciação pedagógica: 

Adaptações curriculares; 

Atividades de reforço e de apoio educativo; 

Definição das prioridades educativas dos alunos com ensino especial; 

Definição de estratégias de avaliação. 

IDENTIFICAÇÃO DE PROBLEMAS RESULTANTES DO DIAGNÓSTICO DA 

SITUAÇÃO: ALUNOS E CONTEXTO ESCOLAR 

• Tomada de decisões para a resolução de problemas; 

• Definição com os alunos de regras, valores e atitudes. 

DEFINIÇÃO DE MODOS DE TRABALHO EM EQUIPA 

Concretização dos Planos Curriculares de Turma; 

Modos de articulação curricular entre as várias áreas disciplinares e não disciplinares; 

Articulação com a equipa dos apoios educativos; 

Intervenção para a resolução dos problemas identificados; 

Acompanhamento e análise dos projetos. 

DESENVOLVIMENTO DE MODOS DE AVALIAÇÃO 

Diversificação de estratégias, atividades e processos de avaliação; 

Processos de avaliação contínua, formativa e autoavaliação; 

Avaliação diferenciada (educação especial); 

Preenchimento e análise de uma ficha de avaliação e de estratégias individual por aluno. 

PLANO CURRICULAR DE TURMA 

Ao longo do ano letivo os Planos Curriculares de Turma serão reajustados e 

reformulados sempre que houver necessidade e de acordo com a avaliação contínua 

realizada pelos Conselhos de Turma e para o qual contribuirá a participação da turma 

(Relatos, observação e debate). 
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XII - CONSELHO PEDAGÓGICO 2013-2014  

 

O conselho pedagógico é o órgão de coordenação e supervisão pedagógica e 

orientação educativa do agrupamento de escolas ou escola não agrupada, 

nomeadamente nos domínios pedagógico -didático, da orientação e 

acompanhamento dos alunos e da formação inicial e contínua do pessoal docente. 

É composto pelas seguintes estruturas de orientação educativa, supervisão pedagógica e 

comunidade educativa: 

a) Plenário 

N.º Estrutura de Orientação Educativa  Representantes 

01 Departamento Curricular do Pré-Escolar Dores Oliveira 

02 Departamento Curricular do 1.º Ciclo Eunice Cardoso 

03 Departamento Curricular de Línguas Luís Miranda 

04 Departamento Curricular de Ciências Sociais e Humanas Carmo Pereira 

05 Departamento Curricular de Ciências Exatas e Experimentais Clara Marques 

06 Departamento Curricular de Expressões Amélia Cunha 

07 Coordenador de Ciclo (1.º Ciclo) Julieta Linhares 

08 Coordenador de Ciclo (2.º Ciclo) António Félix 

09 Coordenador de Ciclo (3.º Ciclo) Fátima Mendes 

10 Coordenador das ofertas formativas Luís Silva 

11 Coordenador de projetos em desenvolvimento educativo Alcina Sousa 

12 Serviços técnico-pedagógicos Júlia Almeida 

13 Diretor Silvério Silva 

Elementos de outras estruturas convidadas 

01 Psicóloga  Psicóloga 

02 Coordenador da Avaliação Interna José Carlos Lopes 

03 Associação de pais e Encarregados de Educação Virgílio Gonçalves 

Sem prejuízo das competências que lhe sejam cometidas por lei ou regulamento 

interno, ao conselho pedagógico compete: 

a) Elaborar a proposta de projeto educativo a submeter pelo diretor ao conselho geral; 

b) Apresentar propostas para a elaboração do regulamento interno e dos planos anual e 

plurianual de atividade e emitir parecer sobre os respetivos projetos; 

c) Emitir parecer sobre as propostas de celebração de contratos de autonomia; 

d) Elaborar e aprovar o plano de formação e de atualização do pessoal docente; 

e) Definir critérios gerais nos domínios da informação e da orientação escolar e 

vocacional, do acompanhamento pedagógico e da avaliação dos alunos; 

f) Propor aos órgãos competentes a criação de áreas disciplinares ou disciplinas de 

conteúdo regional e local, bem como as respetivas estruturas programáticas; 

g) Definir princípios gerais nos domínios da articulação e diversificação curricular, dos 

apoios e complementos educativos e das modalidades especiais de educação escolar; 

h) Adotar os manuais escolares, ouvidos os departamentos curriculares; 

i) Propor o desenvolvimento de experiências de inovação pedagógica e de formação, no 
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âmbito do agrupamento de escolas ou escola não agrupada e em articulação com 

instituições ou estabelecimentos do ensino superior vocacionados para a formação e a 

investigação; 

j) Promover e apoiar iniciativas de natureza formativa e cultural; 

k) Definir os critérios gerais a que deve obedecer a elaboração dos horários; 

l) Definir os requisitos para a contratação de pessoal docente, de acordo com o disposto 

na legislação aplicável; 

m) Propor mecanismos de avaliação dos desempenhos organizacionais e dos docentes, 

bem como da aprendizagem dos alunos, credíveis e orientados para a melhoria da 

qualidade do serviço de educação prestado e dos resultados das aprendizagens; 

n) Participar, nos termos regulamentados em diploma próprio, no processo de avaliação 

do desempenho do pessoal docente.  

 

B) Comissões de Trabalho do Conselho Pedagógico 

I Secção de avaliação do desempenho docente  

N.º Nome: Estrutura de Orientação/Qualidade: Cargo 

1.º Silvério Afonso Silva Presidente do Conselho Pedagógico Presidente  

2.º Eunice Cardoso  Coordenador do Departamento C. do 1.º Ciclo  

3.º Dores oliveira  Coordenadora do Departamento Pré-escolar  

4.º Carmo Pereira Coordenador do D. C. de Ciências Sociais e Humanas  

5.º Alcina Sousa Coordenador dos projetos em Desenvolvimento Educativo  

 

Esta comissão resulta do estabelecido pelo Decreto regulamentar n.º 2/2010, 

relativamente à avaliação de desempenho dos professores, e apesar de constituída a 

partir do Conselho Pedagógico, tem regimento, funcionamento e competências próprias 

que resultam do processo de avaliação dos professores.  

Em todo caso, é esta comissão que tem a responsabilidade de estabelecer diretivas e 

orientações relativamente ao processo de avaliação dos professores e validar 

formalmente as propostas de avaliação de mérito e excelência.  

II Secção de Acompanhamento e revisão do Regulamento Interno: 

N.º Nome: Estrutura de Orientação/Qualidade: Presidente 

1.º Carmo Pereira Coordenadora do D. C. de Ciências Sociais e Humanas  

2.º Amélia Cunha Coordenadora do Departamento C. Expressões  

3.º Dores Oliveira Coordenador do Departamento C. do Pré-escolar  

4.º Julieta Linhares Coordenador do do 1.º Ciclo  

5.º Júlia Almeida Coord. do Dep. Curricular da Educação Especial  

6.º Fátima Mendes Coordenadora do 3.º Ciclo  
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7.º Luís Silva Coordenador das ofertas Educativas e Formativas  

8.º Helena Azevedo Serviço de Psicologia  

9.º Virgílio Gonçalves Representante dos Pais e Encarregados de Educação  

10 Silvério Silva Diretor  

Esta comissão não substitui nem se sobrepõe ao Conselho Geral, nem à comissão 

permanente ou especializada que no âmbito daquele Conselho venha a ser constituída. 

Esta Secção, no entanto, terá a responsabilidade apresentar propostas de alteração 

do regulamento interno e analisar as propostas que sejam apresentadas a Conselho 

Pedagógico pelas diferentes estruturas de orientação educativa. 

III Secção de Revisão do Projeto Educativo e Plano Curricular do agrupamento 

N.º Nome: Estrutura de Orientação/Qualidade: Cargo 

1.º Alcina Sousa Coord. dos Projetos Educativos em Desenvolvimento Presidência 

3.º Luís Miranda Coordenadora do Departamento Curricular de Línguas  

4.º Ester Monteiro Coord. de Estabelecimento da EB17JI de Casais - Brito  

5.º Clara Marques Coord. do Dep. C. de Ciências Exatas e Experimentais  

6.º António Félix Coordenador do 2.º Ciclo  

7.º José Carlos Lopes Coord. da Secção de M. e Acomp. da Avaliação Interna  

8.º Luís Silva Coordenador das ofertas Educativas e Formativas  

9.º Helena Azevedo Serviço de Psicologia  

10.º Virgílio Gonçalves Associação de Pais e Encarregados de Educação  

11 Silvério Silva Diretor  

Esta Secção, terá a responsabilidade de elaborar a proposta de projeto educativo a 

submeter pelo diretor ao conselho geral, bem como as propostas de Projeto Curricular. 

Para além disso procede à análise das propostas apresentadas pelas diferentes 

estruturas de orientação educativa. Procede ainda à análise dos Projetos Curriculares 

de Turma. 

IV Secção do Plano de Atividades e de Outros Projetos e Atividades: 

N.º Nome: Estrutura de Orientação/Qualidade: Cargo 

1.º Alcina Sousa Coord. dos Projetos em Desenvolvimento Educativo  Presidência 

2.º ----------------------- Coordenadores dos Projetos em desenvolvimento   

3.º Ana Teresa Caridade Coord. da Oficina do Ambiente  

4.º Adriano Afonso Professor do Grupo de Recrutamento 400  

5.º Cristina Dias Professor do Grupo de Recrutamento 400  

6.º ------------------------ Coordenadores de Departamento  

Esta Secção, terá a responsabilidade de elaborar as propostas de Plano Anual de 

Atividades. Para além disso, acompanha e monitoriza a execução das atividades 

aprovadas. 
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V 
Secção de Avaliação e de Acompanhamento da Organização Curricular e de 

Articulação entre Ciclos e Anos de Escolaridade: 

N.º Nome: Estrutura de Orientação/Qualidade: Cargo 

1.º Dores Oliveira Coord. do Dep. Curricular do Pré-escolar  

2.º Eunice Cardoso Coordenadora do 1.º Ciclo  

3.º António Félix Coordenador do 2.º Ciclo  

4.º Fátima Mendes Coordenadora do 3.º Ciclo  

5.º Luís Silva Coordenadora das Ofertas Formativas  

6.º Helena Azevedo Psicóloga  

7.º  Júlia Almeida Coord. do Dep. Curricular da Educação Especial  

Esta Secção, terá a responsabilidade avaliar e acompanhar a Reorganização Curricular e 

de supervisionar a Articulação, vertical e horizontal dos Ciclos de Ensino e Anos de 

Escolaridade, elaborando propostas de articulação, avaliação e reorganização.  

VI Comissão de Coordenação das ofertas formativas: 

N.º Nome: Estrutura de Orientação/Qualidade: Cargo 

1.º Luís Silva Coord. das Ofertas Formativas e Educativas Presidência 

2.º Julieta Linhares Coord. de 1.º Ciclo  

3.º Helena Azevedo Serviços de Psicologia e Orientação Vocacional  

4.º Júlia Almeida Coord. do Dep. Curricular da Educação Especial  

5.º Alcina Sousa Coord. dos Proj. Educativos em Desenvolvimento  

6.º Virgílio Gonçalves Associação de Pais e Encarregados de Educação  

7.º António Félix Coord. do 2.º Ciclo  

8.º Sandra Diogo Professora do Grupo 620  

Esta Secção, terá a responsabilidade avaliar e acompanhar as ofertas formativas e de 

supervisionar a o seu funcionamento, elaborando propostas formação.  

VI Secção de Formação Contínua do Pessoal Docente e Não Docente: 

N.º Nome: Estrutura de Orientação/Qualidade: Cargo 

1.º Luís Miranda Coord. do Departamento Curricular de Línguas Presidência 

2.º Carmo Pereira Coord. do Dep. Curricular C. Sociais e Humanas  

3.º Eunice Cardoso Coordenadora do Dep. Curricular do 1.º Ciclo  

4.º Amélia Cunha Coordenadora do Dep. Curricular de Expressões  

5.º Clara Marques Coord. Dep. C. C. Exatas e Experimentais  

6.º Dores Oliveira Coordenadora do Dep. Curricular Pré-escolar  

 Júlia Almeida Coord. do Dep. Curricular da Educação Especial  

7.º Madalena Vaz Representante do Pessoal Não docente  

8.º Silvério Silva Diretor  

Esta Secção, terá a responsabilidade diagnosticar as necessidades de formação do 
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agrupamento, bem como do pessoal docente e não docente, apresentar propostas de 

formação e de avaliar o plano de formação do Agrupamento. 

VIII Comissão de Avaliação Interna do Agrupamento: 

N.º Nome: Estrutura de Orientação/Qualidade: Cargo 

1.º José Carlos Lopes Educação Especial Presidência 

2.º Helena Azevedo Serviços de Psicologia e Orientação Vocacional Vice-Presidente 

3.º Alcina Sousa Coord. Proj. Educativos em Desenvolvimento  

4.º Carmo Pereira Coord. do Dep. C.Ciências Sociais e Humanas  

5.º Joaquina Barbosa Pré-escolar  

6.º Ester Monteiro 1.º Ciclo  

7.º Augusta Lopes Adjunta de Direção  

8.º Sandra Diogo Professora do 3.º ciclo  

9.º Henrique Barros Associação de Pais e Encarregados de Educação  

10.º Madalena Leite Representante dos funcionários  

11.º Silvério Silva Diretor  

Esta secção terá a responsabilidade de promover, elaborar e executar a avaliação interna 

do agrupamento.  

A comissão de acompanhamento e avaliação interna é parte integrante do agrupamento 

no sentido de acompanhar eficazmente o projeto educativo do agrupamento, na 

perspetiva de promoção da qualidade educativa. Caracteriza-se pela idoneidade, 

competência, isenção, responsabilidade e autonomia. 

A comissão de acompanhamento e avaliação interna é nomeada pelo diretor. Esta 

comissão integra docentes dos vários ciclos, desde o pré-escolar até ao 3º ciclo. É 

constituída por elementos de diferentes departamentos curriculares, um elemento do 

pessoal não docente e um elemento da associação de pais/encarregados de educação. 

O coordenador da comissão de acompanhamento e avaliação interna é nomeado pelo 

diretor de entre os professores nomeados, no final do ano letivo anterior ao do início do 

mandato, coincidente com o do conselho geral, após um processo em que são ouvidos o 

conselho pedagógico e o conselho geral. 

O  coordenador da avaliação interna deve ser docente do quadro do agrupamento, em 

exercício de funções e, preferencialmente, qualificado para o exercício de outras 

funções educativas, nos termos do artigo 56° do Estatuto da Carreira Docente. 

Compete à comissão de acompanhamento e da avaliação interna: 

Acompanhar o Projeto Educativo de Agrupamento; 

Avaliar a operacionalização das prioridades de desenvolvimento pedagógico; 

Propor, sempre que necessário, aspetos a melhorar no Projeto Educativo de 

Agrupamento; 
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Avaliar o desempenho das diferentes Estruturas de Orientação Educativa; 

Coordenar uma equipa de avaliação interna do agrupamento; 

Elaborar um projeto de avaliação interna para aprovação em conselho pedagógico; 

Garantir a execução do projeto de avaliação interna; 

Elaborar um relatório anual de autoavaliação do trabalho desenvolvido; 

Divulgar, atempadamente, o relatório das atividades no conselho pedagógico e conselho 

geral. 

A comissão de acompanhamento e avaliação interna reunirá ordinariamente na primeira 

quarta-feira de cada mês, convocada pelo seu coordenador. 

A comissão de acompanhamento e avaliação interna reunirá extraordinariamente, sempre 

que seja convocada pelo seu coordenador, por sua iniciativa, a requerimento de um terço 

dos respetivos membros, ou solicitado pelo conselho geral, diretor ou conselho 

pedagógico. 

Em caso de ausência sempre que tal se revele necessário, o coordenador da comissão 

será substituído nas suas funções pelo subcoordenador. 

O coordenador, subcoordenador e docentes da comissão marcarão no seu horário dois 

tempos da componente não letiva, comunicando ao diretor o respetivo horário. 

Compete à comissão de acompanhamento e avaliação interna aprovar ou rever o seu 

regime de funcionamento nos trinta dias subsequentes à primeira reunião de cada ano 

letivo. 

1. CALENDARIZAÇÃO DAS REUNIÕES 
 

O conselho pedagógico reúne ordinariamente uma vez por mês e extraordinariamente 

sempre que seja convocado pelo respetivo presidente, por sua iniciativa, a 

requerimento de um terço dos seus membros em efetividade de funções ou sempre que 

um pedido de parecer do conselho geral ou do diretor o justifique. 

Por de conveniência de horários e de serviço, a proposta do Órgão de Gestão da Escola é 

para que estas se realizem às primeiras 4.ªs feiras de cada mês a partir das 15.45 horas. 

Podendo, em qualquer dos casos, serem antecipadas sempre que, por conveniência de 

serviço, ou sempre que colidam com a preparação das Avaliação, o final dos períodos e 

ano letivo. Ou por razões de urgência e interesse. Em todo caso, e tendo em conta o 

calendário anual, o calendário escolar e as conveniências da organização do ano escolar, 

estas reuniões realizar-se-ão nas seguintes datas:  

ANO MÊS DIA HORA SALA Justificação 

2013 

setembro 6 14h30 BE/CRE Início dos Trabalhos 

outubro 2 15h45 BE/CRE Preparação do C. Turma Periódicos 1.º período 

novembro 6 15h45 BE/CRE  

dezembro 4 15h45 BE/CRE Preparação das Avaliações 1.º p.  
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2014 

janeiro 15 15h45 BE/CRE Análise do Resultados Escolares 

fevereiro 5 15h45 BE/CRE Preparação das Avaliações Intercalares  

março 12 15h45 BE/CRE Preparação das Avaliações 2.º p. 

abril 2 15h45 BE/CRE Preparação das Avaliações Intercalares  

maio 7 15h45 BE/CRE Preparação das provas Finais de Ciclo 

junho 4 15h45 BE/CRE Preparação das Avaliações 3.º p. 

julho 2 15h45 BE/CRE Análise do Resultados Escolares 

julho 17 15h45 BE/CRE Análise do Resultados Escolares/Final do Ano 
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XIII - PROJETOS DE DESENVOLVIMENTO  

EDUCATIVO 

 

 

A Coordenação de projetos de desenvolvimento educativo destina-se a acompanhar 

e apoiar a elaboração, execução e a avaliação dos projetos em desenvolvimento 

educativo no agrupamento; 

A Coordenação dos projetos educativos em desenvolvimento no agrupamento, e em 

conformidade com o estabelecido em RI, estará a cargo do Coordenadora da BE/CRE, a 

saber: 

- Alcina Maria Fernandes Sousa - Professor do Grupo 300 – LPO, Professora 

Bibliotecária 

 O Núcleo dos Projetos é constituído pelos professores coordenadores e/ou responsáveis 

de projetos/clubes em desenvolvimento no agrupamento e outros elementos da 

comunidade escolar que neles colaborem. 

 Compete à Coordenação de Projetos de Desenvolvimento Educativo: 

Executar as atividades dos diferentes projetos; 

Rentabilizar os recursos humanos, materiais e físicos; 

Manter constantemente informada toda a comunidade educativa do desenvolvimento dos 

projetos; 

Apresentar anualmente um relatório sobre o trabalho desenvolvido pelos diferentes 

projetos, bem como a sua reformulação, caso seja do interesse de todos a continuação 

dos mesmos. 

 São competências do coordenador de projetos de desenvolvimento educativo:  

Participar nas reuniões de conselho pedagógico; 

Elaborar o respetivo regimento interno; 

Colaborar na elaboração do plano anual de atividades; 

Colaborar na definição da orientação pedagógica do agrupamento; 

Supervisionar os projetos em desenvolvimento e incluídos no Plano Anual de Atividades, 

de acordo com as diretrizes do conselho pedagógico;  

Apresentar ao conselho pedagógico novas modalidades de projetos que promovam a 

integração e o sucesso educativo dos alunos;  

Biblioteca 
 

          

1889- 

1946 
Aepas 2013/2014 
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Assegurar que os projetos se integram dentro das linhas orientadoras do projeto 

educativo e das orientações para que foram concebidos; 

Assegurar a articulação entre os vários projetos em desenvolvimento; 

Coordenar a área disciplinar não curricular de área de projeto;  

Avaliar o impacto, em termos de sucesso educativo e de repercussões na comunidade, 

dos diferentes projetos desenvolvidos pelo Agrupamento; 

Colaborar na atualização do projeto educativo, do projeto curricular e do regulamento 

interno; 

Elaborar e apresentar ao diretor um relatório crítico anual sobre o trabalho desenvolvido;  

A coordenação de Projetos de Desenvolvimento Educativo reúne, ordinariamente, no 

lançamento do ano letivo, no final de cada período e no encerramento do ano letivo. 

Reúne, ainda, extraordinariamente, sempre que seja convocado pelo seu coordenador ou 

a requerimento de dois terços dos seus membros. 

 

PROJETO COORDENADOR: PLANO TECNOLÓGICO DA EDUCAÇÃO 

CM Matemática  

PES/ESE Sérgio Silva Professor do Grupo 520 – CNT 

PGS Sandra Fernandes Professor do Grupo 230 – MAT/CNA 

ECO ESCOLA Ana Teresa Caridade Professor do Grupo 290 – EMRC 

ATT Luís Miranda Professor do Grupo 320 – FRC 

JCP Alcina Sousa Professor do Grupo 300 – LPO 

CIE Helena Azevedo Psicóloga 

DE Fernando Ferreira Professor do Grupo 620 – EDF 

PMD Alcino Carvalho Professor do Grupo 620 – EDF  

OFA Rosa Pimentel Professor do Grupo 240 – ETL 

CE Carlos Lopes Professor do Grupo 420 - GGF 

PCE J. Carlos Fernandes Professor do Grupo 510 - CFQ 

CH Filomena Costa Professor do Grupo 200 - HGP 

SE Marina Vieira Professor do Grupo 300 - POR 

CF Luís Silva Professor do Grupo 510 - CFQ 

PJ Cristina Dias  Professor do Grupo 400 - HST 

CL Luís Miranda Professor do Grupo 320 – FRC 

 

PROJETO COORDENADOR: SITUAÇÃO 

Plano Tecnológico 

Luís Manuel Silva Professor do Grupo 510/550 – CFQ, certificado com ECDL 

Albertina Pinto Professor do Grupo 550 – TIC 

Alcina Sousa Professor do Grupo 300 – POR 

José Paulo Neves Professor do Grupo 420 – GGF 

Biblioteca Escolar/Centro de 
Recursos Educativos 

Alcina Sousa Professor do Grupo 300 – POR, Professora Bibliotecária 

Paula Franqueira Professor do Grupo 110 – 1.º Ciclo, Professora Bibliotecária  

Manuela Sousa Assessor - Professor do Grupo 200 – HGP/LPO 

Ana Oliveira Assessor Professor do Grupo 250 - EDM 

Albertina Pinto Professor do Grupo 550 – TIC 

Plano Nacional de Leitura 
Programa de Português 

Alcina Sousa Professor do Grupo 300 – POR, Professora Bibliotecária - 3.º Ciclo  

Filipa Gajo  Coordenadora Departamento Curricular de Línguas - 2.º Ciclo 

Paula Franqueira Professor do Grupo 110 – 1.º Ciclo - Professora Bibliotecária  

Eunice Cardoso Coordenador Departamento Curricular Do 1.º Ciclo 

Dores Oliveira Coordenador Departamento Curricular Do Pré-escolar 

Educadores Titulares de Grupo Pré-Escolar 

Professores titulares de turma 1º ciclo 
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Professores de Português do 2.º e 3.º ciclo 

Projeto Compreensão leitora 
 

Helena Azevedo Psicóloga 

Alcina Sousa Professor do Grupo 300 – POR, Professora Bibliotecária 

Clube da Matemática 
“Tira-Dúvidas” 

Programa de Matemática 
 

Elsa Bernardes Professor do Grupo 230 – CNA/MAT – 2.º Ciclo 

Odete Alves Professor do Grupo 230 – CNA/MAT – 2.º Ciclo 

Educadores Titulares de Grupo Pré-Escolar 

Professores titulares de turma1º ciclo 

Professores de Português do 2.º e 3.º ciclo 

Saúde Escolar 
Projeto Glutão Saudável 
Educação Sexual 

Sérgio Silva Professor do Grupo 520 – CNA – 3.º Ciclo  

Sandra Fernandes Professor do Grupo 230 – CNA/MAT – 2.º Ciclo 

Helena Azevedo Psicóloga 

Professores Titulares de Turma do 1.º Ciclo 

Professores de ECC do 2.º e 3.º ciclo 

Desporto Escolar  
 

Fernando Ferreira Professor do Grupo 260 – EDF 2.º Ciclo (Coord.) (DEI/DEE) 

António Félix Professor do Grupo 260 – EDF 2.º Ciclo (DEI) 

Joana Barbosa Professor do Grupo 620 – EDF 3.º Ciclo (DEI/DEE) 

Projeto Mais Desporto 

Alcino Carvalho Professor do Grupo 620 

Sandra Diogo Professor do Grupo 620 – EDF 3.º Ciclo (DEI/DEE) 

Fernando Ferreira Professor do Grupo 260 – EDF 2.º Ciclo (DEI/DEE) 

António Félix Professor do Grupo 260 – EDF 2.º Ciclo (DEI) 

Amélia Silva Professor do Grupo 260 – EDF 2.º Ciclo (DEI) 

Helena Azevedo Psicóloga 

Oficina do Ambiente 
ECO ESCOLA 

Ana Caridade Professor do Grupo 290 – EMRC 

Atelier de Teatro 
 “Ator das Palavras” 

Luís Miranda Professor do Grupo 320 – FRC – 3.º Ciclo (Coordenador) 

Inácio Coelho Professor do Grupo 240 – EVT 2.º Ciclo (colaborador) 

Ana Oliveira Professor do Grupo 250 – EDM 2.º Ciclo (colaborador) 

Jornal do Agrupamento 
“A Cor das Palavras” 

Alcina Sousa Professor do Grupo 300 – LPO – 3.º ciclo 

Manuela Sousa Professor do Grupo 200 – LPO7HGP – 2.º ciclo (Assessora) 

Clube da Europa 

José Paulo Neves Professor do Grupo 420 – GGF - 3.º Ciclo (Coordenador) 

Carla Lopes Professor do Grupo 420 – GGF - 3.º Ciclo (Assessor) 

Júlia Peixoto Professor do Grupo 420 – GGF - 3.º Ciclo (colaborador) 

Clube de História 

Filomena Costa Professor do Grupo 200 – HGP - 2.º Ciclo (Coordenador) 

Adriano Afonso Professor do Grupo 400 – HST - 3.º Ciclo (colaborador) 

Cristina Dias Professor do Grupo 400 – HST - 3.º Ciclo (colaborador) 

Rita Vieira Professor do Grupo 200 – HGP/ HST - 3.º Ciclo  

Professores de HGP e HST do 2.º e 3.º ciclo 

Ciência na Escola 

Carlos Fernandes Professor do Grupo 510 – CFQ - 3.º Ciclo (Coordenador) 

João Cunha Professor do Grupo 510 – CFQ - 3.º Ciclo 

Felícia Lemos Professor do Grupo 510 – CFQ - 3.º Ciclo  

Carla Peixoto Professor do Grupo 510 – CFQ - 3.º Ciclo 

Fernando Alves Professor do Grupo 520 – CNA - 3.º Ciclo 

Fernanda Silva Professor do Grupo 520 – CNA - 3.º Ciclo 

Ana Paula Araújo Professor do Grupo 520 – CNA - 3.º Ciclo 

Professores de CNA e CFQ do 2.º e 3.º ciclo 

Oficina de Artes 

Inácio Coelho Professor do Grupo 530 – ETL - 3.º Ciclo (Coordenador) 

António Gonçalves Professor do Grupo 240 – EVT 2.º Ciclo (colaborador) 

Constantino Veiga Professor do Grupo 240/600 – EVT 2.º Ciclo (colaborador) 

Paula teles Professor do Grupo 240 – EVT 2.º Ciclo (colaborador) 

Rosa Pimentel Professor do Grupo 240 – EVT 2.º Ciclo (colaborador) 

Guilherme Rodrigues Professor do Grupo 600 – EVT 2.º Ciclo (colaborador) 

Sónia Gulpilhares Professor do Grupo 600 – EVT 2.º Ciclo (colaborador) 

Clube de Fotografia 
Luís Silva Professor do Grupo 510/550 – CFQ - 3.º Ciclo (Coordenador) 

Albertina Pinto Professor do Grupo 550 – TIC 

Combate ao Insucesso Escolar 
Projeto Compreensão Leitora 
Testes Intermédios 

Helena Azevedo Psicóloga 

Julieta Linhhares Professor do Grupo 110 – 1.º Ciclo (Coordenador 1.º ciclo) 

António Félix Professor do Grupo 260 – 2.º Ciclo (Coordenador 2.º ciclo) 

Fátima Mendes Professor do Grupo 300 – 3.º Ciclo (Coordenador 3.º ciclo) 
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Diretores de Turma 2.º e 3.º ciclo 

Professores Titulares de turma 

Educadores titulares de grupo 

Professores Titulares de Disciplina 

Coordenadores de Departamento Curricular 

Sala de Estudo Marina Vieira Professor do Grupo 300 – POR 3.º Ciclo (Coordenador) 

Parlamento Jovem Cristina Dias Professor do Grupo 400 – HST - 3.º Ciclo (Coordenador) 

Clube de Línguas 

Luís Miranda Professor do Grupo 300/320 – FRC - 3.º Ciclo (Coordenador) 

Fátima Mendes Professor do Grupo 300/320 – FRC - 3.º Ciclo  

Filipa Capa Professor do Grupo 300/320 – FRC - 3.º Ciclo 
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COMBATE AO INSUCESSO ESCOLAR 
 

 

Coordenação: - Psicóloga  

 

Equipa de Colaboradores: 

 
 PROJETO DE COMBATE AO INSUCESSO ESCOLAR 

EQUIPA Eunice Cardoso Coordenadora do Departamento 1.º Ciclo 

EQUIPA António Félix Coordenador do 2.º Ciclo 

EQUIPA Fátima Mendes Coordenadora do 3.º Ciclo 

EQUIPA Júlia Almeida Coordenadora do Ensino Especial 

EQUIPA Alcina Sousa BE/CRE 

EQUIPA Filipa Gajo PNL 

EQUIPA Luís Silva PTE 

 

O objetivo deste projeto é combater o insucesso escolar e prevenir o abandono 

escolar.  

Trata-se de um projeto a ser aplicado a todos os níveis de ensino, desde o pré-

escolar ao 9.º ano de escolaridade, passando pelos Cursos Novas Oportunidades, 

CEF.  

Procura intervir em duas frentes fundamentais, a da prevenção e a da remediação. A 

prevenção mais vocacionada ou localizada no pré-escolar e 1.º ciclo, a da remediação nos 

restantes anos de escolaridade. 

O objetivo primordial deste projeto é o de delinear um conjunto de estratégias que 

visam diminuir as taxas de insucesso escolar através do desenvolvimento de um 

conjunto de competências nos alunos, professores e pais e encarregados de 

educação com um propósito intuitivo, proactivo e preventivo, e através de uma 

pronta intervenção no sentido de resolver os fatores que condicionam e 

projetam no aluno insucesso escolar. 

Assim, procurar-se-á logo no pré-escolar, e junto das crianças de 5 anos, iniciar um 

processo de sinalização relativamente às dificuldades que possam condicionar o 

desempenho ulterior e em particular a transição e integração no percurso escolar. Esta 

sinalização lançará recurso de um conjunto de instrumentos preditores do 

sucesso na aprendizagem da leitura e da escrita. A intervenção será no sentido do 

desenvolvimento das estruturas indispensáveis à aquisição de competências 

académicas e sociais. Este processo implicará em paralelo consultas periódicas com 

as educadoras de forma a monitorizar as atividades realizadas e receber feedback 

Aepas 2013/2014 
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acerca da evolução das crianças. Este processo será desenvolvimento ao longo do 

ano letivo. 

No 1.º Ciclo a deteção e intervenção precoce nos problemas de aprendizagem, 

far-se-á junto dos alunos do 1.º e 2.º ano de escolaridade. Esta intervenção a médio 

prazo será extrapolada aos problemas de aprendizagem da leitura e escrita. Assim, 

far-se-á um levantamento dos alunos que apresenta estes problemas, os quais serão 

sujeitos a uma avaliação em diferentes domínios, nomeadamente na capacidade 

de manipular a fala, perceber a relação entre fonemas e grafemas, leitura e 

escrita. Sinalizar-se-á assim, os alunos com problemas de aprendizagem iniciais na 

leitura e escrita e delinear uma intervenção específica sistemática. Este processo 

implicará em paralelo reuniões periódicas com pais e encarregados de educação e 

professores titulares de turma e professores de apoio socioeducativo. Este processo 

será desenvolvimento ao longo do ano letivo. 

O apoio psicológico e psicopedagógico visará dar resposta ao conjunto de situações 

expressamente sinalizadas pela comunidade educativa, através de consulta psicológica 

educacional individual ou em pequenos grupos. O pedido de atendimento pode ser 

efetuado pelo próprio aluno, pelo professor titular/diretor de turma ou pelos pais e 

encarregados de educação tendo em conta as diversas problemáticas que 

condicionam o sucesso escolar do aluno, problemas de aprendizagem, ansiedade em 

relação ao contexto escolar, problemas comportamentais, atenção/concentração, 

adaptação/integração, ao nível do estudo e da autorregulação da aprendizagem. Este 

processo será desenvolvido ao longo do ano letivo. 

Este projeto estende-se ainda aos cursos novas oportunidades, quer aos CEF, quer 

aos EFA, mantendo a mesma preocupação com as motivações e expectativas, as 

dificuldades de aprendizagem e o sucesso escolar/validação de competências. 

Os objetivos, estratégias e atividades deste projeto constam de planificação própria 

denominada de Projeto de Combate ao insucesso e abandono escolar, aprovado em sede de 

Conselho Pedagógico e que é parte integrante deste Plano Anual de Atividades.  

A ata deve ser informatizada e entregue, no prazo de uma semana, em suporte de papel; 

impressa frente e verso, cada folha deve ser numerada e rubricada pelo secretário e pelo 

presidente da reunião. 

Elaborar e aprovar a proposta de regimento interno. 

Apresentar à direção executiva um relatório crítico, anual, do trabalho desenvolvido 
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PLANO TECNOLÓGICO DA EDUCAÇÃO  

 

COORDENAÇÃO: Luís Manuel Teixeira da Silva – Assessor da Direção; 

Protocolo: PTE 

A equipa PTE é a estrutura de coordenação e acompanhamento dos projetos tecnológicos 

e de tecnologias da informação e comunicação ao nível do agrupamento. 

É uma equipa multidisciplinar, à qual compete genericamente conceber, desenvolver, 

concretizar e avaliar iniciativas mobilizadoras e integradoras no domínio do uso das 

tecnologias e dos recursos educativos digitais no agrupamento e nos processos de ensino 

-aprendizagem, incluindo, designadamente, as seguintes áreas de intervenção: 

a)Desenvolvimento da integração curricular das Tecnologias de Informação e 

Comunicação;  

b)Promoção e dinamização do uso dos computadores, de redes e da Internet nas escolas;  

c)Concepção, produção e disponibilização dos recursos educativos digitais;  

d)Orientação e acompanhamento da atividade de apoio às escolas. 

A equipa referida no número anterior poderá ser constituída por: 

A equipa PTE é designada pelo diretor, tendo em conta as competências pedagógicas, 

técnicas e de gestão dos elementos que a integram, devendo ser constituída pelos 

seguintes elementos: 

O coordenador TIC; 

O subdiretor ou adjunto do diretor; 

O chefe de serviços de administração Escolar ou que o substitua;  

O coordenador da BE/CRE; 

Um docente do grupo de recrutamento 550; 

Equipa de Colaboradores:  

PLANO TECNOLÓGICO DA EDUCAÇÃO 

ASSESSOR José Paulo Neves Professora do Grupo 420 – GGF - 3.º C 

ASSESSOR Albertina Pinto Professora do Grupo 550 – TIC - 3.º C 

ASSESSOR Alcina Sousa Professora do Grupo 300 – LPO - 3.º Ciclo 

LOGÍSTICA Sónia Leite Vaz Assistente Operacional 
 

No âmbito do Plano Tecnológico para a Educação, a finalidade deste Projeto visará 

prioritariamente a integração curricular das TIC, ou seja, a utilização educativa dos 

computadores, quadros interativos e da internet em contexto de sala de aula. 

 A equipa PTE exerce as seguintes funções: 

Aepas 2013/2014 
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Elaborar um plano de ação anual para as TIC. Este plano visa promover a integração da 

utilização das TIC nas atividades letivas e não letivas, rentabilizando os meios 

informáticos disponíveis e generalizando a sua utilização por todos os elementos da 

comunidade educativa; 

O plano TIC referido na alínea anterior deverá ser concebido em conjunto com o órgão 

de administração e gestão e em articulação com o Centro de Formação e Associação de 

Escolas Francisco de Holanda e de outros parceiros a envolver, no quadro do projeto 

educativo do agrupamento, integrar o respetivo plano anual de atividades e em 

estreita articulação com o Plano de Formação; 

Contribuir para a elaboração dos instrumentos de autonomia definidos no artigo 9.º do 

Decreto-Lei n.º 75/2008, de 22 de abril, integrando a estratégia TIC na Estratégia global 

do agrupamento; 

Promover e apoiar a integração das TIC no ensino, na aprendizagem, na gestão e na 

segurança ao nível do agrupamento; 

Colaborar no levantamento de necessidades de formação e certificação em TIC de 

docentes e não docentes;  

Fomentar a criação e participação dos docentes em redes colaborativas de trabalho com 

outros docentes ou agentes da comunidade educativa; 

Zelar pelo funcionamento dos equipamentos e sistemas tecnológicos instalados, sendo o 

interlocutor junto do centro de apoio tecnológico às escolas e das empresas que prestem 

serviços de manutenção aos equipamentos; 

Articular com os técnicos das câmaras municipais que apoiam as escolas do 1.º ciclo do 

ensino básico dos respetivos agrupamentos de escolas. 

Compete aos serviços regionais de educação promover a coordenação das redes de 

parceiros regionais que apoiam as escolas em matéria de TIC na Educação, 

nomeadamente as estruturas responsáveis pela formação de professores, as equipas de 

apoio às escolas e outras estruturas e entidades parceiras. 

 O Coordenador PTE/TIC deve orientar a sua atividade no cumprimento das 

seguintes tarefas: 

a) A nível pedagógico: 

Elaborar um plano de ação para as TIC (Plano TIC); 

Colaborar no levantamento de necessidades de formação e certificação em TIC do 

pessoal docente e do pessoal não docente do agrupamento; 

Identificar as suas necessidades de formação disponibilizando-se para frequentar as 

ações de formação desenvolvidas; 

Proceder à certificação de competências TIC do pessoal docente e não docente; 
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Incrementar o acesso e o uso da tecnologia pela comunidade educativa, na perspetiva 

de que estamos perante uma comunidade de aprendizagem; 

Promover uma efetiva utilização das TIC nos processos de ensino, aprendizagem, na 

avaliação e nas tarefas administrativas e de gestão escolar; 

Estimular e consolidar atitudes e metodologias de trabalho colaborativo ao nível 

docente e discente desenvolvendo novas competências e partilhando recursos e boas 

práticas; 

Promover o uso das TIC em contextos inter e transdisciplinares, fomentando o 

desenvolvimento de projetos educacionais colaborativos e comunidades virtuais de 

aprendizagem; 

Disponibilizar recursos organizados e produzidos na rede, prolongando os momentos de 

aprendizagem no tempo e no espaço; 

Promover o acesso de toda a comunidade escolar ao sítio do agrupamento na Internet 

(http://www.aepas.org), bem como o e-mail oficial do agrupamento 

(http://correio.aepas.org);  

Promover o reforço da utilização das TIC, nas práticas letivas das diferentes áreas 

curriculares disciplinares e não disciplinares; 

Respeitar as questões éticas relacionadas com as TIC, tais como direitos de autor, 

obrigações legais relacionadas com software e manifestar preocupação com questões 

pedagógicas relacionadas com a segurança no uso das TIC, em particular da Internet, 

com as competências de utilização crítica da informação a que se acede na Internet, 

com o desenvolvimento da compreensão dos mecanismos comerciais em TIC e com 

uma cultura de acesso às TIC; 

Elaborar, no final de cada ano letivo, e em conjunto com os parceiros envolvidos, o 

balanço e a avaliação dos resultados obtidos, a apresentar aos órgãos de administração 

e gestão do agrupamento e à direção regional de educação do norte.  

A nível técnico: 

Zelar pelo funcionamento dos computadores e das redes no agrupamento, em especial 

das salas TIC; 

Usar o serviço do centro de apoio TIC às escolas (Call Centre) de forma sistemática 

para os problemas de ordem técnica; 

Ser o interlocutor junto dos serviços centrais e regionais de educação para todas as 

questões relacionadas com os equipamentos, redes e conectividade, estando 

disponível para receber a formação necessária proposta por aqueles serviços; 

Articular com os técnicos da câmara municipal que apoiam o 1 ° ciclo do ensino básico; 

Articular com as empresas que, eventualmente, prestem serviço de manutenção ao 

equipamento informático; 

http://www.aepas.org/
http://correio.aepas.org/
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Estudar e implementar soluções pedagógicas e técnicas que sejam consideradas 

pertinentes pela comunidade educativa, servindo-se de recursos próprios ou 

contratando serviços informáticos a fornecedores externos, nomeadamente para 

reparação, manutenção e aquisição de hardware e software; 

Proporcionar aos colegas educadores e professores o apoio técnico de que venham a 

necessitar na utilização das diversas aplicações informáticas e sistemas de tecnologia 

educativa, na diversificação de estratégias, no desenvolvimento de projetos e na 

produção de recursos educativos, contemplando mecanismos presenciais e à 

distância. 

 

Os objetivos, estratégias e atividades deste projeto constam de planificação 

própria denominada de Plano Tecnológico, aprovado em sede de Conselho 

Pedagógico e que é parte integrante deste Plano Anual de Atividades.  

A ata deve ser informatizada e entregue, no prazo de uma semana, em suporte de 

papel; impressa frente e verso, cada folha deve ser numerada e rubricada pelo 

secretário e pelo presidente da reunião. 

Elaborar e aprovar a proposta de regimento interno. 

Apresentar à direção executiva um relatório crítico, anual, do trabalho desenvolvido 
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BIBLIOTECA ESCOLAR /  

CENTRO DE RECURSOS EDUCATIVOS 

 

 

 

COORDENAÇÃO: Alcina Maria Fernandes Sousa – Professora Bibliotecária 

ASSESSOR: Paula Franqueira Lima – Professora Bibliotecária  

 

Protocolo: Rede Bibliotecas Escolares 

 

A organização e gestão da biblioteca escolar (BE/CRE), incumbe a uma equipa 

educativa com competências nos domínios pedagógico, de gestão de projetos, de 

gestão da informação e das ciências documentais cuja composição não deve exceder 

o limite de quatro docentes, incluindo o respetivo coordenador. 

A equipa da biblioteca é constituída por um coordenador, três professores e dois 

assistentes operacionais (AO); esta equipa integra ainda um professor responsável 

pela secção da BE da EB/JI de Casais – Brito e da EB/JI de Poças – Airão Santa Maria. 

A equipa da biblioteca deve ter no seu horário/semanal um tempo comum para se 

encontrarem nesse espaço pedagógico. 

Os elementos que constituem a equipa da biblioteca devem apresentar um perfil 

funcional e/ou experiência comprovada que facilite o planeamento e a gestão desta 

estrutura (planificação e implementação de atividades, gestão do fundo documental, 

organização da informação, gestão de recursos humanos, materiais e financeiros).  

 

Equipa de Colaboradores: 

 

 BIBLIOTECA ESCOLAR/CENTRO DE RECURSOS EDUCATIVOS 

Coadjuvante Manuela Sousa Professora do Grupo200 – LPO/HGP 

Coadjuvante Luís Miranda Professor do Grupo 320 – FRC/ING 
Equipa Ana Oliveira Professora do Grupo 250 - EDM 

Equipa Albertina Pinto Professora do Grupo 500 - TIC 

AJUDANTE 
Susana Machado 
Paula Silva 

Assistentes Operacionais 

 

Aepas 2013/2014 
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Competências gerais: 

 Compete à equipa coordenadora da biblioteca: 

Gerir, organizar e dinamizar a BE/CRE (biblioteca escolar/centro de recursos educativos); 

Elaborar e executar no quadro do projeto educativo do agrupamento de escolas o plano de ação e, 

consequentemente, um plano de atividades próprio; 

Colaborar com as escolas do agrupamento na organização e dinamização de atividades de incentivo à 

leitura, aprendizagem e ao conhecimento; 

Coordenar as atividades e iniciativas decorrentes do Plano Nacional de Leitura. 

 

Competências do coordenador: 

 Sem prejuízo das competências atribuídas pela lei, compete ao coordenador da biblioteca 

escolar/centro de recursos educativos, auxiliado pela sua equipa: 

Propor a aplicação de critérios de organização e funcionamento dos serviços; 

Selecionar, classificar e indexar documentos sob a forma textual, sonora, visual ou outra, 

desenvolvendo e adaptando sistemas de tratamento automático ou manual, de acordo com as 

necessidades, mantendo em dia um ficheiro por títulos, assuntos e autores das obras da biblioteca; 

Definir procedimentos de recuperação e exploração de informação; 

Apoiar e orientar os utilizadores da BE/CRE; 

Promover ações de difusão, a fim de tornar acessíveis as fontes de informação; 

Dinamizar a utilização de instrumentos e suportes informáticos, desenvolvendo as competências 

relacionadas com as TIC; 

Articular ações com a rede pública de leitura e propor o estabelecimento de parcerias; 

Organizar e dinamizar atividades pedagógicas, sobretudo de incentivo à leitura, contemplando-as no 

Plano Anual de Atividades (PAA) da BE e articulando-as com escolas do agrupamento de forma a 

colaborar na concretização do projeto educativo; 

Articular e colaborar com os docentes em atividades de ensino e aprendizagem; 

Planear as aquisições anuais de obras, mediante a colaboração dos colegas das várias disciplinas; 

Orientar o trabalho na biblioteca, assegurando a gestão dos recursos humanos e materiais a ela afetos; 

Manter em dia um livro de registo de entradas, onde conste, pelo menos, a data de entrada da 

obra, o título, o autor e o editor; 

Participar nas reuniões do conselho pedagógico, como membro de pleno direito; 

Avaliar em conjunto com o diretor o trabalho desenvolvido durante o ano letivo, de acordo com a 

legislação em vigor. 

Elaborar um relatório de avaliação do trabalho desenvolvido, que deverá ser remetido as 

entidades competentes. 

Gerir as verbas afetas a BE/CRE, em colaboração com o diretor; 
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Promover a valorização da biblioteca nos documentos orientadores do agrupamento (projeto 

educativo, projeto curricular, regulamento interno); 

Favorecer o desenvolvimento das literacias, designadamente da leitura e da informação, e 

apoiar o desenvolvimento curricular; 

Participar nas reuniões do grupo de trabalho das bibliotecas da rede concelhia, do SABE e de outras 

agendadas pela RBE e criar condições de parceria técnico-pedagógica com essas instituições; 

Estimular nos alunos a apetência para a aprendizagem, criando as condições para o prazer de ler, o 

interesse pelas ciências, pela arte e pela cultura; 

Oferecer aos utilizadores, em especial aos alunos, recursos para ocupação dos tempos livres; 

Apoiar institucional e pedagogicamente o agrupamento de escolas. 

 

Competências dos elementos docentes: 

Colaborar na seleção e classificação de documentos sob a forma textual, sonora, visual 

ou outra, desenvolvendo e adaptando sistemas de tratamento automático ou manual, de 

acordo com as necessidades, mantendo em dia um ficheiro por títulos, assuntos e 

autores das obras da biblioteca; 

Orientar a apoiar os utilizadores da BE/CRE; 

Colaborar na dinamização e na utilização de instrumentos e suportes informáticos, 

desenvolvendo as competências relacionadas com as TIC; 

Apoiar e dinamizar atividades pedagógicas, sobretudo de incentivo à leitura; 

Participar nas reuniões do grupo de trabalho da biblioteca; 

Avaliar, em conjunto com o coordenador, o trabalho desenvolvido durante o ano letivo, 

de acordo com a legislação em vigor; 

Favorecer o desenvolvimento das literacias, designadamente da leitura e da informação, 

e apoiar o desenvolvimento curricular; 

Estimular nos alunos a apetência para a aprendizagem, criando as condições para o 

prazer de ler, o interesse pelas ciências, pela arte e pela cultura; 

Oferecer aos utilizadores, em especial aos alunos, recursos para ocupação dos tempos 

livres. 

Competências dos elementos Não docentes: 

Os elementos não docentes pertencentes a equipa da BE/CRE, na escola sede, atendendo às 

funções e formação específica neste domínio, deverão ficar vinculados a esse espaço pedagógico, 

considerando a especificidade do conteúdo funcional requerido. 

Esses assistentes operacionais (AO) orientam a sua ação conforme as indicações do coordenador e 

têm como principais funções: 

Atender personalizadamente os utilizadores; 

Controlar a requisição do fundo documental para empréstimo domiciliário e para as aulas; 
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Gerir o funcionamento do espaço da BE/CRE, designadamente a utilização das impressoras, 

scanners e de todos os equipamentos audiovisuais; 

Colaborar com o coordenador no tratamento técnico dos documentos (registo, carimbagem, cotação, 

arrumação, catalogação e informatização); 

Organizar e manter limpas e organizadas as zonas funcionais do espaço; 

Conservar e restaurar materiais. 

Nas escolas EB/JI de Casais – Brito e da EB/JI de Poças – Airão Santa Maria, estas 

funções são orientadas pelo docente responsável por cada uma destas bibliotecas, nos termos de 

regulamento interno próprio. 

A Biblioteca, tendo em vista a sensibilização para a leitura, tratamento e veiculação da 

informação, tem como objetivos: 

Adquirir obras de acordo com as opções dos alunos; 

Motivar os alunos para trabalhos nas Bibliotecas e incentivar o gosto pela leitura (PNL); 

Dar a conhecer aos alunos, professores, funcionários, a organização das Bibliotecas e 

sensibilizá-los para o seu uso correto; 

Disponibilizar material informático e respetivo software para pesquisa de 

informação/tratamento e elaboração de documentos, que habilitem os alunos para as 

Novas Tecnologias de Informação. 

É, ainda, objetivo deste projeto: 

a)Promover a integração da biblioteca na escola (Projeto Educativo, Projeto 

Curricular, Regulamento Interno); 

b)Assegurar a gestão da biblioteca e dos recursos humanos e materiais a ela afetos; 

c)Definir e operacionalizar, em articulação com a direção executiva, as estratégias e 

atividades de política documental da escola; 

d)Coordenar uma equipa, previamente definida com a direção; 

e)Favorecer o desenvolvimento das literacias designadamente da leitura e da 

informação e apoiar o desenvolvimento curricular; 

d)Promover o uso da biblioteca e dos seus recursos dentro e fora da escola; 

e)Representar a biblioteca escolar no conselho pedagógico, sempre que o Regulamento 

Interno o preveja. 

 

Atividades a desenvolver pela biblioteca ao longo do ano 

Apoiar as atividades curriculares e extra curriculares e ocupar os tempos livres:  

Atividades curriculares e extracurriculares: 

 Serviço informativo; 

 Apoio na pesquisa; 

 Apoio / Realização /impressão de trabalhos nos computadores da Biblioteca; 
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 Digitalização de documentos. 

Atividades de promoção de leitura / cultura: 

 Divulgação de obras e de autores; 

 Divulgação de eventos culturais; 

     Feira do livro.  

Participação nos projetos da escola: 

 Exposição. 

Tratamento dos periódicos: 

 Seleção de artigos; 

 Arquivo dos periódicos mais antigos; 

 Enriquecimento dos dossiers temáticos; 

 Seleção de periódicos para uso/recortes dos alunos; 

Ocupação dos tempos livres: 

 Leitura de periódicos; 

 Leitura recreativa; 

 Visionamento de vídeos e DVD; 

 Audição de CD; 

 Jogos educativos. 

São Estratégias da BE/CRE: 

Dissertações sobre determinados temas; 

Concursos de leitura e poesia; 

Feiras do livro; 

Clube de leitura; 

Exposições de trabalhos; 

Convites a escritores; 

Animação de placards; 

Hora do Conto; 

Animação; 

Leitura recreativa; 

Leitura Domiciliária. 

AVALIAÇÃO: 

No que respeita à avaliação da Biblioteca Escolar, e de acordo com as orientações 

emanadas pela RBE, o plano de ação estabelecido para o quadriénio 2009/2013 e o 

processo de autoavaliação das bibliotecas escolares em curso, a Escola Sede e a EB1 de 

Poças - Airão Santa Maria deverão dar continuidade ao referido processo e, este ano 

letivo, avaliar o Domínio C. 
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Pretende-se aferir a qualidade e eficácia do trabalho desenvolvido, devendo a avaliação 

ser encarada como um processo pedagógico e regulador, inerente à gestão e procura de 

uma melhoria contínua da BE. A escola deverá, por isso, encarar todo o processo como 

uma necessidade própria e não como algo que nos é imposto pelo exterior, atendendo a 

que os nossos propósitos têm como objetivo único o sucesso escolar dos alunos.  

Espera-se, por isso, que o processo de autoavaliação mobilize a escola, como tem 

acontecido, melhorando-a através da consolidação de um conceito central: o de que a 

biblioteca escolar constitui um contributo essencial para o sucesso educativo, sendo um 

recurso fundamental para o ensino e para a aprendizagem. 

 

. 

Os objetivos, estratégias e atividades deste projeto constam de planificação própria 

denominada de Anual da BE/CRE, aprovado em sede de Conselho Pedagógico e que é parte 

integrante deste Plano Anual de Atividades.  

A ata deve ser informatizada e entregue, no prazo de uma semana, em suporte de 

papel; impressa frente e verso, cada folha deve ser numerada e rubricada pelo 

secretário e pelo presidente da reunião. 

Elaborar e aprovar a proposta de regimento interno. 

Apresentar à direção executiva um relatório crítico, anual, do trabalho desenvolvido 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Plano Anual de Atividades/AEPAS (2013/2014)  

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

 
Agrupamento de Escolas Professor Abel Salazar - Guimarães |  125/347 

 

 

                                                     

 

PLANO NACIONAL DE LEITURA 

 

 

COORDENAÇÃO:  

- Alcina Sousa (3.º Ciclo); 

- Filipa Gajo (2.º Ciclo);  
- Paula Franqueira Lima (1.º Ciclo);  

- Dores Oliveira (Pré-escolar); 
 

Protocolo: Plano Nacional de Leitura 

 

Equipa de Colaboradores: 

 PLANO NACIONAL DE LEITURA 

Assessora Manuela Sousa Professor do Grupo 200 – LPO/HGP 

 Professores de POR  

Professores Titulares de Turma  

Diretores de Turma  
 

O Plano Nacional de Leitura tem como objetivo central elevar os níveis de literacia 

dos portugueses e colocar o país a par dos nossos parceiros europeus. 

O Plano Nacional de Leitura está implementado na escola e tem como objetivo 

desenvolver nos alunos, e nas respetivas famílias, o gosto pela leitura através de 

várias atividades que, em articulação com o PNL, serão desenvolvidas. O projeto está 

implementado a nível do pré-escolar do 1°, 2° e 3° ciclos do agrupamento.  

As atividades decorrerão das atividades e programas lançados pelo  

Projeto/Programa LER+ 

No 5° ano o PNL será posto em prática nas aulas de Língua Portuguesa e no tempo 

45min. Nos restantes anos de escolaridade, deverá ser desenvolvido nas aulas de estudo 

acompanhado e no âmbito das atividades extracurriculares, com exceção do 9.º ano de 

escolaridade que fica fora deste plano. 

No 1° ciclo está será trabalhado na hora diária prevista para a leitura e no âmbito da 

Biblioteca de sala de aula. No Pré-escolar através do projeto “Vai e vem” 

O Plano Nacional de Leitura visa os seguintes objetivos: 

Promover a leitura, assumindo-a como fator de desenvolvimento individual e de 

progresso nacional;  

Criar um ambiente social favorável à leitura;  

Biblioteca 
 

          

1889- 

1946 
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Inventariar e valorizar práticas pedagógicas e outras atividades que estimulem o prazer 

de ler entre crianças, jovens e adultos;  

Criar instrumentos que permitam definir metas cada vez mais precisas para o 

desenvolvimento da leitura;  

Enriquecer as competências dos atores sociais, desenvolvendo a ação de professores e de 

mediadores de leitura, formais e informais;  

Consolidar e ampliar o papel da Rede de Bibliotecas Públicas e da Rede de Bibliotecas 

Escolares no desenvolvimento de hábitos de leitura;  

Atingir resultados gradualmente mais favoráveis em estudos nacionais e internacionais de 

avaliação de literacia. 

Linhas de Estratégia  

Um Plano que assuma o desenvolvimento da leitura como uma prioridade política e um 

desígnio nacional deverá desdobrar-se em várias linhas estratégicas: 

 Alargar e diversificar as ações promotoras de leitura em contexto escolar, na família e 

em outros contextos sociais 

 Lançar programas de promoção da leitura para os diferentes sectores dos públicos-alvo 

Estimular nas crianças e nos jovens o prazer de ler, intensificando o contacto com o livro 

e a leitura na escola, designadamente nas salas de aula, nas bibliotecas e na família  

Criar oportunidades de leitura para as crianças, os jovens e os adultos que requerem 

meios especiais de leitura 

Reforçar a promoção da leitura em espaços convencionais de leitura, designadamente nas 

bibliotecas públicas 

Criar oportunidades de leitura e contacto com os livros em espaços não convencionais de 

leitura. 

 Contribuir para criar um ambiente social favorável à leitura  

Disponibilizar informação, alargar o conhecimento e o debate públicos sobre as questões 

da leitura e da literacia 

Mobilizar a comunidade literária, a comunidade científica e os órgãos de comunicação 

para a questão da leitura e para os objetivos do Plano 

Reforçar a cooperação e a conjugação de esforços entre a escola, a família, as bibliotecas 

e outras organizações sociais 

Valorizar, tornar visível e apoiar o esforço de profissionais e instituições com intervenção 

na área da leitura 

Estabelecer parcerias e procurar desenvolver ações concertadas, mobilizando entidades 

públicas e privadas 

 Assegurar formação e instrumentos de apoio  
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Definir parâmetros para a formação de educadores, professores e mediadores de leitura, 

de acordo com os princípios do Plano Nacional de Leitura 

Facultar instrumentos, conteúdos e metodologias orientadores da formação de 

professores e mediadores de leitura 

Disponibilizar orientação e apoio direto e on-line a práticas promotoras de leitura na 

escola, na biblioteca escolar, na família, na biblioteca pública e noutros contextos 

culturais 

Mobilizar instituições de formação para ampliarem a oferta na área da leitura  

Coordenar e divulgar ações de formação para mediadores de leitura, organizadas por 

diferentes instituições. 

 Inventariar e otimizar recursos e competências  

Inventariar, descrever e divulgar programas, iniciativas e experiências que têm 

contribuído para criar hábitos de leitura 

Ter em conta os resultados da experiência nacional e as experiências de outros países na 

organização de novas iniciativas 

Proporcionar às escolas livros e outros recursos de informação 

Recorrer às novas tecnologias de comunicação para promover o acesso ao livro, estimular 

a diversificação das atividades de leitura e a informação sobre livros e autores 

Angariar e otimizar financiamentos e cofinanciamentos 

 Criar e manter um sistema de informação e avaliação  

Inventariar e divulgar os resultados de investigação já realizada e as iniciativas bem-

sucedidas, tanto em Portugal como noutros países 

Disponibilizar informação atualizada sobre literacia e hábitos de leitura dos portugueses 

Criar modelos de avaliação que permitam efetuar balanços de situação 

Criar instrumentos de avaliação utilizáveis em contexto escolar que permitam aos 

docentes dos vários níveis de escolaridade monitorizar o desenvolvimento da leitura e da 

escrita dos seus alunos 

Avaliar políticas e ações a desenvolver no âmbito do Plano Nacional de Leitura 

Os objetivos, estratégias e atividades deste projeto constam de planificação própria que será 

desenvolvida em articulação com as iniciativas e desafios lançados e promovidos pelo 

DGE/RBE/PNL aprovado em sede de Conselho Pedagógico e que é parte integrante deste 

Plano Anual de Atividades. A ata deve ser informatizada e entregue, no prazo de uma 

semana, em suporte de papel; impressa frente e verso, cada folha deve ser 

numerada e rubricada pelo secretário e pelo presidente da reunião. 

Elaborar e aprovar a proposta de regimento interno. 

Apresentar à direção executiva um relatório crítico, anual, do trabalho desenvolvido 
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PROGRAMA DE PORTUGUÊS  
ENSINO BÁSICO 

   
 

COORDENAÇÃO: Filipa Gajo - Professor do Grupo 210 – LPO – 2.º Ciclo; 

 

Protocolo: DGIDC 

Equipa de Colaboradores: 

Equipa Professores de Titulares de Turma  

Equipa Professores Português do 2.º e 3.º ciclo 

 
O Objetivo é o de preparar a operacionalização dos novos textos programáticos, através 

de formação e acompanhamento.   

É fundamental que a preparação da entrada em vigor do programa seja acompanhada 

por formadores qualificados e por recursos didáticos validados, com o apoio permanente 

dos autores e de especialistas, para a construção de percursos adequados ao contexto do 

agrupamento. Este acompanhamento será garantido pela DGIDC, mediante inscrição 

pelos órgãos de gestão.  

 

I. Organização da formação e do acompanhamento: 

II.  

1. O agrupamento indicou 1 professor de Língua Portuguesa para cada um dos ciclos (2.º 

e 3.º), para receber formação. Estes professores ficarão responsáveis por coordenar a 

implementação do programa no agrupamento/escola não agrupada. 

2. O agrupamento indica o coordenador de departamento para estas funções, e outro 

professor de Língua Portuguesa que considerem ter condições para o fazer, no caso de o 

coordenador não ser professor de Língua Portuguesa.  

3. O coordenador da implementação do Programa será acompanhado por um formador 

da sua área geográfica em sessões de formação presenciais (mensais) e a distância (50 

horas). 

 ECD). Em caso de insuficiência da componente não letiva, poderá haver lugar a redução 

letiva. 

4. Os agrupamentos criam as condições necessárias para a frequência da formação, 

disponibilizando tempo em comum para sessões de trabalho semanais ou quinzenais, 

Aepas 2013/2014 
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entre o coordenador da implementação e os restantes professores do grupo de Língua 

Portuguesa dos dois ciclos. 

5. A formação para implementação do Programa no 1.º ciclo será assegurada pelo 

Programa Nacional de Ensino do Português (PNEP) – 1.º ciclo. 

 

Os objetivos, estratégias e atividades deste projeto constam de planificação própria que será 

desenvolvida em articulação com as iniciativas e desafios lançados e promovidos pelo DGE 

aprovado em sede de Conselho Pedagógico e que é parte integrante deste Plano Anual de 

Atividades.  

A ata deve ser informatizada e entregue, no prazo de uma semana, em suporte de 

papel; impressa frente e verso, cada folha deve ser numerada e rubricada pelo 

secretário e pelo presidente da reunião. 

Elaborar e aprovar a proposta de regimento interno. 

Apresentar à direção executiva um relatório crítico, anual, do trabalho desenvolvido 
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PROJETO DE INTERVENÇÃO PEDAGÓGICA  
DE MELHORIA DOS NÍVEIS DE  

COMPREENSÃO LEITORA  
 

 

Coordenação: Helena Azevedo – Psicóloga 

Alcina Sousa – Professora Bibliotecária/Grupo de Recrutamento 300 

 

Equipa de Colaboradores: Professores Titulares de Turma do 3.º e 4.º Ano e 

Professores titulares de Português do 5.º e 6.º ano- 
 

Protocolo: Universidade do Minho 

 

 

 

No âmbito do processo de melhoria das aprendizagens e promoção do sucesso 

educativo, por proposta do projeto de combate ao insucesso escolar em articulação 

com a equipa da Biblioteca Escolar e a envolvência dos Departamentos 

Curriculares de Línguas/Subcoordenação de Português e do 1.º Ciclo aderimos ao 

programa de intervenção pedagógica, a desenvolver em parceria com a Universidade 

do Minho, e que tem com vetor principal a Melhoria dos Níveis de Compreensão 

Leitora.  

Com efeito, de acordo com as reflexões realizadas pelos departamentos curriculares, 

conselho pedagógico e outras estruturas de orientação educativa, a compreensão leitora 

é frequentemente apontada como uma das áreas em défice nos alunos do agrupamento, 

tratando-se, por isso, de um dado preocupante se se tiver em consideração o papel 

transversal desta competência na aprendizagem dos alunos. 

Assim sendo, melhorar a compreensão leitora e compreender o que se lê são um dos 

caminhos diretos para se ser bem-sucedido na vida de estudante e são determinantes 

para o sucesso escolar e pessoal de cada um.  

O projeto aqui apresentado visa implementar dois programas de intervenção, 

especialmente concebidos para ajudar os alunos a melhorar a compreensão leitora, a 

torná-los leitores eficientes, isto é, leitores que saibam usar as estratégias mais 

adequadas para compreender os textos que leem. Será desenvolvido em parceria com a 

equipa da Universidade do Minho. Os professores responsáveis pela implementação 

Aepas 2013/2014 
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do programa beneficiarão de uma formação inicial sobre o mesmo, bem como de 

acompanhamento ao longo do projeto. 

Nesta conformidade, estes programas destinam-se a todos os alunos do 3º, 4º, 5º 

e 6º anos de escolaridade que querem alcançar níveis superiores de compreensão em 

leitura, e tem como objetivo aprender a compreender. (Em estudos efetuados verifica-se 

que muitos jovens/alunos pensam que a compreensão do que se lê resulta apenas da 

inteligência ou da maior ou menor dificuldade dos textos, o que não é verdade. Pelo 

contrário, deve-se aprender a compreender). 

Pretende-se, assim, que os alunos aprendam: 

Estratégias para compreender os textos (Para ajudar nesta tarefa foi criada a Família 

Compreensão, constituída por seis personagens, empenhadas e diligentes, que serão 

ajudas preciosas). 

Estratégias para produzir respostas corretas e completas (um dos problemas mais 

frequentes dos alunos é não lerem com cuidado as perguntas que são apresentadas e, 

por isso, respondem de forma incorreta, desacertada. E, quando fazem uma leitura da 

resposta que deram, nem acreditam que responderam daquela forma). 

Este programa inclui avaliação para que se possa ver se os alunos estão a evoluir. É 

importante que tomem conhecimento, professores e alunos, dos progressos efetuados e 

das dificuldades que persistem. 

 A Área curricular para implementação do programa, atendendo à transversalidade 

das atividades apresentadas no programa, a área que melhor se adequa à sua aplicação 

é a área curricular não disciplinar de Estudo Acompanhado. O programa será 

implementado semanalmente, durante um período de 45m. 

Como material para a sua implementação, exige o livro do aluno e o livro do professor, 

ambos publicados pela editora Almedina. 

O livro do aluno contém as atividades que serão realizadas em âmbito de sala de aula 

com o apoio do professor.  

O livro do professor ajuda-o “a ensinar os seus alunos a compreender textos. Ao 

aprender a compreender, os alunos, por sua vez, serão capazes de compreender para 

aprender, no sentido de entenderem os conteúdos das mais diversas áreas do 

conhecimento; pois, como dito pelas autoras: aprender a compreender torna mais fácil o 

saber.” (in prefácio).  

Neste livro, destinado a professores e disponibilizado apenas em formato eletrónico, 

apresenta-se um programa de promoção da compreensão leitora destinado ao 3.º, 4º, 5º 

e 6º anos de escolaridade do Ensino Básico e tem como objetivos principais o 

desenvolvimento das competências de compreensão leitora, de estratégias de leitura e 

da meta-compreensão. Compreende três partes articuladas entre si. A primeira inclui a 
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fundamentação teórica que serviu de suporte à construção do programa “Aprender a 

Compreender Torna Mais Fácil o Saber”; a segunda é dedicada à apresentação do 

programa; a terceira parte inclui o programa propriamente dito: os materiais, a 

apreciação dos textos selecionados, considerando a sua dificuldade, tipo e número de 

palavras, as propostas de operacionalização e a justificação de algumas das atividades 

sugeridas.  

Nos anexos encontram-se as bases de dados relativas às provas de aferição incluídas no 

manual do aluno e que permitem gerar gráficos de desempenho individuais, grelhas de 

correção das respostas, apresentação em PowerPoint da Família Compreensão e ainda 

tabelas com a quantificação dos processos, perguntas/tarefas e propostas de 

operacionalização.  

 

 

 

Os objetivos, estratégias e atividades deste projeto constam de planificação própria 

denominada de Projeto de Intervenção Pedagógica, aprovado em sede de Conselho 

Pedagógico e que é parte integrante deste Plano Anual de Atividades.  

A ata deve ser informatizada e entregue, no prazo de uma semana, em suporte de papel; 

impressa frente e verso, cada folha deve ser numerada e rubricada pelo secretário e pelo 

presidente da reunião. 

Elaborar e aprovar a proposta de regimento interno. 

Apresentar à direção executiva um relatório crítico, anual, do trabalho desenvolvido 
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JORNAL DO AGRUPAMENTO  
(“ A cor das Palavras”) 

 
 

 

Coordenação: Alcina Sousa - Professor do Grupo 300 – LPO 

Coordenadora Adjunta: Manuela Sousa - Professora do Grupo 200 - LPO/HGP 

Equipa de Colaboradores: Professores de Língua Portuguesa 

   Os objetivos do Projeto são os seguintes: 

O jornal em geral é um importante meio de comunicação. É através dele que tomamos 

conhecimentos de fatos importantes que acontecem no lugar onde moramos, no nosso 

Estado, no país e no mundo, sendo também um excelente, instrumento para o 

desenvolvimento e a prática dos conteúdos contidos nas áreas do conhecimento 

transmitido através das atividades escolares, motivando os alunos na produção que 

estiverem envolvidos. 

 

Objetivo Geral: 

Envolver a comunidade escolar e local veiculando as informações e acontecimentos mais 

importantes ocorridos tanto na escola quanto na comunidade local. 

 

Objetivos Específicos: 

- Realizar com os alunos, transversalmente nas diferentes disciplinas e áreas curriculares, 

o projeto e execução do jornal escolar do agrupamento “A Cor das Palavras”. 

- Redigir matérias que serão aplicadas no Jornal Escolar a partir das informações 

adquiridas com visitas, pesquisas, coletas de reportagens, observando a importância das 

normas gramaticais e sua estrutura ao digitá-los nas plataformas digitais e suportes 

informáticos. 

- Realizar pesquisas na internet com objetivos de tornar o jornal mais rico em 

informações mais criativo. 

- Vincular por toda a comunidade escolar os trabalhos pedagógicos realizados na escola. 

 

Para além disso, adquirir métodos e técnicas de trabalho individual e em grupo que 

contribuam para a construção das aprendizagens com recurso às novas tecnologias; 

Experimentar percursos pedagógicos que proporcionem o prazer da escrita e da leitura; 
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Praticar a escrita como meio de desenvolver a compreensão da leitura; 

Promover a divulgação trabalhos com o objetivo de valorizar a sua produção; 

Experimentar, no âmbito de projetos de trabalho, diferentes tipos de escrita com 

finalidades e destinatários diversos; 

Tomar consciência progressiva de diferentes modelos de escrita; 

Divulgar informação. 

 

Sugestões de Matérias e Manchetes  

- Editorial. 

- Atualidades e notícia atual 

- Acontecimentos importantes: notícias produzidas pelos alunos sobre os eventos e 

atividades pedagógicas desenvolvidas na escola. 

- Entretenimentos: caça – palavras, palavra cruzadas, 7 erros, tirinhas, piadinhas, dicas 

etc. 

- Desporto Escolar – eventos desportivos que os alunos participam no âmbito do 

Desporto Escolar. 

- Especial – espaço reservado para divulgação de matérias relacionadas a historia escolar 

ou o que esta relacionado a escola. 

 

Resultados Esperados: 

• Edição e publicação de duas edições anuais do jornal. 

• Produções jornalísticas focalizada as temáticas da escola e da vida da escola.  

 

Os objetivos, estratégias e atividades deste projeto constam de planificação 

própria denominada de Jornal do Agrupamento (“A Cor das Palavras), aprovado 

em sede de Conselho Pedagógico e que é parte integrante deste Plano Anual de 

Atividades.  

A ata deve ser informatizada e entregue, no prazo de uma semana, em suporte de 

papel; impressa frente e verso, cada folha deve ser numerada e rubricada pelo 

secretário e pelo presidente da reunião. 

Elaborar e aprovar a proposta de regimento interno. 

Apresentar à direção executiva um relatório crítico, anual, do trabalho desenvolvido 

 

 

 

 



Plano Anual de Atividades/AEPAS (2013/2014)  

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

 
Agrupamento de Escolas Professor Abel Salazar - Guimarães |  135/347 

 

 

 

                                                                               

                                  
 
 

ATELIER DE TEATRO  
(“ Ator das Palavras”) 

 
 

Este Atelier, apesar de se tratar de um projeto autónomo é parte integrante do projeto 

BE/CRE, faz parte do Plano de Atividades da BE/CRE. Integra uma equipa composta pelo 

seu coordenador e um conjunto de alunos, cerca de 20, dos diferentes anos de 

escolaridade. 

Tem como objetivo levar a cena uma peça de teatro, original ou adaptada, que é 

apresentada publicamente à escola e comunidade escolar, para se seguir um conjunto de 

apresentações pelas mais diversas escolas e instituições do Concelho e do País. 

COORDENAÇÃO: Luís Manuel Miranda - Professor do Grupo 320 - FRC 

 

Equipa de Colaboradores: 

COADJUVANTES Inácio Coelho Professora do Grupo 240 - EVT 

COADJUVANTES Ana Oliveira Professora do Grupo 250 - EDM 

COADJUVANTES Fátima Rodrigues Assistente Operacional 

 
O Teatro na Escola tem uma importância fundamental. Ele proporciona ao aluno uma 

enorme “gama” de aprendizagens podendo citar como exemplos, a socialização, a 

criatividade, a coordenação, a memorização ou o enriquecimento vocabular, entre muitos 

outros.  

É de salientar a importância cada vez maior de utilizarmos este recurso como estratégia 

educacional, já que permite transmitir mensagens positivas e eruditas aos alunos e, ao 

mesmo tempo, ajudá-los a enfrentar os desafios da vida. Através do teatro, eles podem 

expressar palavras, vontades próprias, sentimentos, incrementar a capacidade de 

articulação da voz, identificar-se com as personagens, ter prazer em reproduzir histórias 

ou situações que os encantam, formar espectadores e, quem sabe, futuramente, poderá 

aflorar algum talento que faça surgir um ator. Tudo isto e muito mais, pois para os 

jovens, dramatizar é explorar. Além disso, poderão enfrentar com menos dificuldades as 

situações do seu quotidiano, exteriorizando, sentindo e tendo uma maior liberdade de 

expressão em todos os seus atos. 
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 Primordial é o objetivo de demonstrar que é possível criar e interpretar com muito 

pouco, divertir e ensinar a todos.  

   Objetivos explícitos do Atelier de Teatro "O Ator das Palavras":  

1. Desenvolvimento das potencialidades pessoais dos Alunos pela expressão dramática 

mediante a aquisição de conhecimentos teóricos e técnicos.  

2. Desenvolvimento de uma metodologia de aquisição de competências e ação mediante 

a realização de varias atividades que visem a apresentação de uma peça de teatro.  

3. Desenvolvimento de atividades alternativas e enriquecedoras das atividades 

curriculares e extracurriculares, estimulando o prazer de estar na Escola. 

4. Fomentação do trabalho de grupo, desenvolvendo a responsabilidade individual e 

coletiva.  

5. Incentivo ao gosto pela prática de atividades culturais, ajudando a criar cidadãos 

empenhados.  

6. Apresentação de peças de teatro e outras atividades de expressão dramática. 

7. Dinamização da Escola e abertura à comunidade exterior. 

 

Os objetivos, estratégias e atividades deste projeto constam de planificação 

própria denominada de Atelier de Teatro (“Ator das Palavras), aprovado em sede 

de Conselho Pedagógico e que é parte integrante deste Plano Anual de Atividades.  

A ata deve ser informatizada e entregue, no prazo de uma semana, em suporte de 

papel; impressa frente e verso, cada folha deve ser numerada e rubricada pelo 

secretário e pelo presidente da reunião. 

Elaborar e aprovar a proposta de regimento interno. 

Apresentar à direção executiva um relatório crítico, anual, do trabalho desenvolvido 
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CLUBE DA MATEMÁTICA 
“Tira-Teimas” 

PROGRAMA DA MATEMÁTICA 
 

 

COORDENAÇÃO: Elsa Bernardes - Professor do Grupo 230 – MAT/CNA. 

 

O Clube de Matemática cumpre o desígnio de procurar dar resposta ao elevado insucesso 

escolar que se verifica na disciplina de Matemática, principalmente no 3.º ciclo, e 

concretamente no 7.º ano de escolaridade. Crê-se que as dificuldades de aprendizagem 

demonstradas pelos alunos a esta disciplina, resultam da inexistência de um trabalho 

sistemático e organizado por parte dos alunos. 

 Acredita-se que, através deste Clube, se pode complementar o trabalho de sala de aula 

e contribuir de forma significativa para a superação daquelas dificuldades de 

aprendizagem levando os alunos à consciencialização de que a Matemática é uma 

disciplina que se constrói de forma sólida, através de um trabalho metódico e persistente 

desde o início da aprendizagem à disciplina. 

A superação dos problemas de aprendizagem a matemática implica um estudo constante, 

dedicação e persistência, pois só assim se poderá progredir e crescer com as próprias 

aprendizagens. 

A ideia é oferecer aos alunos, um espaço onde estes possam expor sem timidez as suas 

dúvidas, de forma a eliminar o fracasso normalmente associado a esta disciplina e 

melhorar a sua autoestima para conduzi-los pelos caminhos do sucesso educativo. 

Pretende-se também trabalhar com os alunos, que não convivem com o insucesso 

matemático, para que estes desenvolvam e consolidem de forma ainda mais evidente as 

várias competências inerentes ao ensino da Matemática, permitindo-lhes desta forma ir 

mais além nas suas aprendizagens. 

Em todo caso, pareceu apropriado chamar a este Clube “Tira Dúvidas” 

O Clube da Matemática visa, assim, dar continuidade ao trabalho realizado no âmbito do 

Plano da Matemática, e apoiar o desenvolvimento de um projeto do agrupamento que 

tem como objetivo central a melhoria das aprendizagens em Matemática. 
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O projeto prevê várias estratégias de modo a proporcionarem experiências de 

aprendizagem diversificadas aos alunos que passam, entre outras, pelo reforço do tempo 

dedicado ao trabalho em Matemática. 

Pretende-se que os alunos tenham oportunidade de esclarecimento de dúvidas sobre o 

conteúdo teórico e resolução de problemas que não puderem ser resolvidas em sala de 

aula e propiciar a oportunidade de aprofundar e desenvolver aptidões para a 

aprendizagem da matemática.  

O objetivo principal deste projeto é de desenvolver aptidões para melhorar a 

aprendizagem da Matemática e o objetivo específico é alcançar um aprofundamento no 

conhecimento da Matemática alusiva ao nível em que se encontra o aluno, que lhe 

permita ser capaz de resolver os exercícios de nível mais avançado, de identificar as suas 

aplicações no contexto da resolução de problemas, de redigir textos claros e precisos 

sobre o assunto, de forma a melhorar a expressão e comunicação Matemática, para 

posteriormente ser capaz de apresentá-los oralmente num contexto sala de aula.  

Conteúdo e Metodologia de trabalho 

 Atendimento aos alunos em horários previamente divulgados em quadro de avisos para 

os alunos e Encarregados de Educação, para: 

- Esclarecer as dúvidas dos alunos, 

- Propor a resolução de exercícios e problemas que permitam solidificar as 

aprendizagens dos mesmos,  

- Propor a resolução de exercícios e problemas que permitem aos alunos ir mais 

além nas suas aprendizagens. 

Metodologia de acompanhamento e avaliação  

Disponibilização de uma lista de presença dos alunos que comparecem ao atendimento.  

5.2. Verificação da assiduidade e cumprimento do horário de atendimento aos alunos.  

Número de alunos participantes 

O número máximo de alunos a apoiar dependerá da capacidade física da sala onde se 

desenvolverá o projeto.  

Número de professores envolvidos 

Todos os professores de Matemática. Na medida do possível seria conveniente estar 

presente pelo menos dois professores na sala aquando de cada momento de 

esclarecimento de dúvidas. 

Equipa de Colaboradores: 

 PLANO DE AÇÃO DA MATEMÁTICA 

EQUIPA Maria Augusta Campos Lopes Professor do Grupo 500 – MAT 

EQUIPA Conceição Duarte Professor do Grupo 500 – MAT 

EQUIPA Carlos José de Oliveira Martins Professor do Grupo 500 – MAT 

EQUIPA Conceição A. O. Machado Professor do Grupo 500 – MAT 

EQUIPA Paulo Cardoso/Rosa Guimarães Professor do Grupo 500 – MAT 

EQUIPA Clara Marques Professor do Grupo 230 – MAT/CNA 
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EQUIPA Teresa Madureira Professor do Grupo 230 – MAT/CNA 

EQUIPA Sandra Fernandes Professor do Grupo 230 – MAT/CNA 

EQUIPA Odete Alves Professor do Grupo 230 – MAT/CNA 

EQUIPA Laura Cunha Professor do Grupo 230 – MAT/CNA 

EQUIPA Miguel Alves Professor do Grupo 230 – MAT/CNA 

EQUIPA Ana Paula Sousa Professor do Grupo 500 – MAT 

EQUIPA Professores Titulares de Turma Professor do Grupo 110 

 
Os objetivos do Projeto são os seguintes: 

A melhoria das aprendizagens e dos desempenhos na disciplina ou área curricular da 

Matemática; 

Em cada ano de implementação melhorar as aprendizagens da disciplina de 

matemática e, por essa via, promover o sucesso educativo da disciplina  em todos os 

anos de escolaridade; 

Desenvolver a capacidade de resolução de problemas; 

Melhorar questões relacionadas com a interpretação de textos; 

Motivar e incentivar os alunos para o estudo da matemática; 

Promover o gosto pela Matemática; 

Conferir à aprendizagem da matemática um caráter lúdico e recreativo; 

Acompanhar os alunos com grandes problemas disciplinares. 

Estratégias: 

Garantir a continuidade pedagógica aos docentes de Matemática, acompanhando os alunos 

ao longo de todo o ciclo; 

Dinamizar a Sala de Matemática, constituindo um observatório/laboratório de aprendizagens e 

desenvolvimento das mesmas; 

Constituição de assessorias para o desenvolvimento do processo de ensino-aprendizagem 

da Matemática; 

Utilização do estudo acompanhado e de área de projeto para trabalho de apoio a 

Matemática na sua característica mais lúdica; 

Utilização das tecnologias da educação e informação nos processos de aprendizagens de 

Matemática; 

Articulação horizontal e vertical desta área curricular; 

Participação nos mais diversos desafios, campeonatos e jogos de matemática, seja 

SuperTMatic”, seja o MaisMat, seja o EquaMat. 

 

MOMENTOS DE AVALIAÇÃO 

FINAL DO 1.º PERÍODO INÍCIO DO 2° PERÍODO ELABORAÇÃO DE UM RELATÓRIO 

INÍCIO DO 3° PERÍODO ELABORAÇÃO DE UM RELATÓRIO 

FINAL DO ANO LETIVO ELABORAÇÃO DE UM RELATÓRIO FINAL 
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Ao longo do ano letivo, em reunião semanal os docentes de Matemática irão avaliar e 

redefinir as estratégias a ser utilizadas quer na sala de aula, quer nas áreas 

disciplinares e não disciplinares. 

O  coordenador do CM constitui uma equipa de trabalho com os professores dos grupos 

de recrutamento 110, 230 e 500 do agrupamento. 

Ao coordenador do CM compete elaborar e desenvolver, em articulação com todos os 

ciclos de ensino e anos de escolaridade, um plano de ação com vista a melhorar as 

aprendizagens da matemática e promover o sucesso educativo àquela área 

curricular, de acordo com as seguintes prioridades: 

Articulação horizontal e vertical desta área curricular; 

Garantir a continuidade pedagógica aos docentes de Matemática, acompanhando os 

alunos ao longo de todo o ciclo; 

Dinamizar a sala de matemática, constituindo um observatório/laboratório de 

aprendizagens e desenvolvimento das mesmas; 

Constituir assessorias para o desenvolvimento do processo de ensino-aprendizagem 

da Matemática; 

Utilização do estudo acompanhado e de área de projeto para trabalho de apoio a 

Matemática na sua característica mais lúdica; 

Utilização das tecnologias da educação e informação nos processos de aprendizagens de 

matemática; 

Participação nos mais diversos desafios, campeonatos e jogos de Matemática. 

 

Os objetivos, estratégias e atividades deste projeto constam de planificação própria 

denominada de Clube da Matemática, aprovado em sede de Conselho Pedagógico e que é 

parte integrante deste Plano Anual de Atividades.  

A ata deve ser informatizada e entregue, no prazo de uma semana, em suporte de 

papel; impressa frente e verso, cada folha deve ser numerada e rubricada pelo 

secretário e pelo presidente da reunião. 

Elaborar e aprovar a proposta de regimento interno. 

Apresentar à direção executiva um relatório crítico, anual, do trabalho desenvolvido 
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CLUBE DE LÍNGUAS 
 

 

COORDENAÇÃO: Luís Miranda - Professor do Grupo 320 – FRC 

 

Como seria o mundo se todos falassem a mesma língua? Ninguém sabe, mas a verdade é 

que não seria o mesmo…  

 Precisamente por isso é que temos de evoluir, devemos saber falar várias línguas, pois 

existe um mundo lá fora em que é necessário possuir conhecimentos não só técnicos mas 

também culturais e a língua é a cultura de um país. Se no nosso futuro pretendemos 

emigrar não nos podemos dar ao luxo de saber apenas falar a nossa língua materna 

(neste caso o Português) e Inglês (com o qual já estamos ambientados), mas devemos 

sim saber falar pelo menos o básico da língua do país de emigração, não só para nos 

facilitar a procura de trabalho mas também porque nunca faz mal saber mais e adquirir 

um pedacinho de cultura do mesmo.  

A língua é a nossa base, base esta que pode ser dada pela nossa família mas que deve 

ser aperfeiçoada na escola.  

Na nossa escola temos excelentes profissionais que nos preparam para o futuro, que nos 

ensinam a falar diferentes línguas e que nos levam a descobrir estas de maneiras 

interessantes, pedagógicas e diferentes… Muitos dizem que estudar línguas é apenas 

decorar verbos, mas aqui ensinam-nos não só o “ABC” mas também nos levam aos 

países onde estas se falam, o que nos permite colocar as nossas capacidades em ação. 

Por fim, apenas gostaria de referir que embora aprender diferentes línguas seja 

importante não nos devemos esquecer das nossas raízes, o Português, que também é 

único e possui palavras fora do comum como a palavra saudade que não existe em mais 

nenhum vocabulário. Tinha de ser portuguesa, é claro… 

Visando a animação dos espaços escolares e a criação de condições para o 

desenvolvimento de competências linguísticas e sociais dos alunos, o Clube de Línguas 

pretende: 

- Facultar aos alunos materiais de apoio às aulas e ao estudo; 

- Proporcionar a realização de atividades lúdico-pedagógicas; 
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- Desenvolver um espaço interativo variado, onde o aluno pode encontrar algumas 

atividades de complemento de conteúdos abordados nas aulas, ou outras atividades 

extracurriculares realizadas na escola. 

Objetivos: 

Fomentar o gosto pela aprendizagem das línguas estrangeiras; 

Contribuir para o desenvolvimento das competências de comunicação em língua 

estrangeira; 

Dar a conhecer à comunidade escolar a história, cultura e tradições dos países de 

expressão francesa e inglesa; Contribuir para o conhecimento da própria realidade 

cultural do aluno através do confronto com aspetos da cultura e da civilização de outros 

povos; 

Desenvolver atitudes positivas perante universos culturais e sociolinguísticos 

diversificados; 

Criar o gosto pela leitura extensiva em língua estrangeira; 

Contribuir para a construção da identidade pessoal e social do aluno através do 

desenvolvimento do espírito crítico, de atitudes de sociabilidade, de tolerância e 

cooperação; 

Proporcionar aos alunos técnicas e instrumentos de trabalho que lhes possibilitem um 

estudo mais autónomo; 

Proporcionar aos alunos um mais fácil acesso e manuseamento de diferentes suportes de 

informação e comunicação (livros, revistas, jornais em língua estrangeira, computador, 

vídeo, leitor CD e outros materiais); 

Promover o convívio entre alunos, professores e comunidade escolar e dinamizar a 

relação escola-comunidade; 

Reforçar a componente lúdica na aprendizagem das línguas e no contacto intercultural; 

Motivar os alunos para a permanência na escola durante os seus tempos livres; 

Reforçar a autoestima do aluno em risco de abandono; 

Promover o sentido de cidadania; 

Levar o aluno a ultrapassar inibições na expressão da língua; 

Criar laços de partilha e de solidariedade; 

Desenvolver o espírito crítico, a criatividade e a autonomia; 

Atividades: 

Concurso ‐ CRIAÇÃO DE UM LOGOTIPO PARA O CLUBE DE LÍNGUAS ESTRANGEIRAS 

(interdisciplinaridade com Educação Visual e Desenho) 

Tradições de Natal 

La Bûche de Noël géante - última semana do 1º período 

La Gallete des Rois – 1ª semana do 2º período 
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O Dia das Línguas Estrangeiras na Escola, recheado de gastronomia típica de Inglaterra, 

França 2º período em data a definir The "English Breakfast" logo pela manhã 

L’heure du chocolat a meio da tarde 

Atividades no exterior Dia da Escola Viva 

(interdisciplinaridade com Educação Física, Geografia e alunos de Desporto) 

Jogos tradicionais : La petanque La marelle Échasses (jeux, danse, théàtre…) Minitour de 

France ( à cloche‐pied, à tricycle, à patins, à vélo, sur des échasses, à quatre pattes … ) 

Jogos de mesa: 

Trivial, Taboo, Jeu de l’oie, Cartas de conteúdos lexicais e gramaticais, Quizzes de cultura 

e história. 

Equipa de Colaboradores: 

 PLANO DE AÇÃO DA MATEMÁTICA 

EQUIPA Fátima Mendes oliveira Professor do Grupo 300/320 – FRC 

EQUIPA Filipa Ferreira Capa Professor do Grupo 300/320 – FRC 

Este projeto será desenvolvido nos tempos remanescentes dos professores envolvidos 

(Confere calendário em anexo) 

Calendarização do 1º período 
Horário de funcionamento: sexta-feira 11h45-12h40 na sala TIC 

Data Professor Presença  Atividades 

20/09  Fátima Mendes   

27/09  Luís Miranda   

  4/10  Filipa Capa   

11/10  Fátima Mendes   

18/10  Luís Miranda   

25/10  Filipa Capa   

  1/11  Fátima Mendes   

  8/11  Luís Miranda   

15/11  Filipa Capa   

22/11  Fátima Mendes   

29/11  Luís Miranda   

  6/12  Filipa Capa   

13/12  Fátima Mendes   

 
Os objetivos, estratégias e atividades deste projeto constam de planificação própria denominada de Clube da 

Matemática, aprovado em sede de Conselho Pedagógico e que é parte integrante deste Plano Anual de Atividades.  

A ata deve ser informatizada e entregue, no prazo de uma semana, em suporte de papel; impressa 

frente e verso, cada folha deve ser numerada e rubricada pelo secretário e pelo presidente da reunião. 

Elaborar e aprovar a proposta de regimento interno. 

Apresentar à direção executiva um relatório crítico, anual, do trabalho desenvolvido 
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CLUBE DA EUROPA 

 

                                                                                                    
COORDENAÇÃO: Carla Gonçalves Lopes – Professor do Grupo 420 

 

Equipa de Colaboradores: 

 Professores de Geografia  

 
O Clube destina-se, ainda, ao desenvolvimento de trabalhos de índole prática e 

experimental, dando assim cumprimento ao previsto. Para tal torna-se imperativo uma 

ação continuada e interativa com outros clubes de outras escolas, bem como uma 

procura ativa de projetos nos quais o clube pode inserir-se. 

Assim o Clube pretende ser um espaço dinâmico. Deve ser construído gradualmente e ser 

avaliado e revisto periodicamente. Aos professores coordenadores cabe a iniciativa 

relativa ao desenvolvimento do projeto. A toda a Comunidade Educativa, destina-se o 

direito de usufruir e o dever de apoiar o projeto. 

Numa primeira fase irão ser criados os seguintes materiais: uma ficha de inscrição de 

membro de clube, uma ficha “Amigos do Clube”, cartão “Membro do Clube”, cartão 

“Amigos do Clube” e elaboração do regulamento interno do clube. Depois, numa segunda 

fase será feita recolha de apoios, aquisição de equipamento e materiais, aquisição de 

mobiliário dando-se início à preparação funcional da sala de trabalho, programação e 

concretização de atividades. De seguida, passar-se-á à divulgação do espaço a todos os 

alunos, professores e demais comunidade escolar. 

Os objetivos deste projeto são os seguintes: 

Dinamizar atividades no domínio da educação europeia; 

Promover o interesse pelas questões de funcionamento das instituições europeias; 

Aprofundar conhecimentos sociais, científicos e tecnológicos sobre a Europa no mundo, 

nos dias de hoje; 

Conhecer o processo de alargamento da União Europeia; 

Consciencializar a comunidade escolar sobre as implicações sociais, económicas e 

culturais dos sucessivos alargamentos; 
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Sensibilizar a comunidade escolar para a importância autonomia e espírito critico e 

competitivo, projetados em novos contextos; 

Promover atividades de grupo que favoreçam o respeito pelos outros, a aceitação das 

diferenças e a cooperação na escola; 

Descobrir-se como cidadão português e cidadão europeu; 

Compreender o papel de Portugal no espaço europeu; 

Contribuir para a compreensão e tolerância recíprocas; 

Aperfeiçoar as relações interpessoais; 

Conhecer a cultura europeia; 

Promover uma consciência europeia; 

Promover valores fundamentais como a cidadania e solidariedade numa Europa sem 

fronteiras; 

Conhecer os diferentes espaços da Europa (aspetos geográficos, históricos, culturais, 

económicos, tecnológicos, entre outros); 

Respeitar as diferenças do ambiente e do património cultural; 

Conhecer as instituições europeias; 

Conhecer a Constituição Europeia; 

Fomentar a tomada de consciência relativa à independência europeia e mundial e à 

necessidade de cooperação; 

Desenvolver o sentido de responsabilidade dos alunos, nomeadamente no que concerne à 

paz, aos direitos do Homem e à defesa e conservação do meio ambiente; 

Desenvolver nos alunos o interesse pela Geografia. 

ATIVIDADES 

Criação do logótipo; 

Criação do “Hino do Clube”; 

Criação e divulgação do boletim mensal ; 

Elaborar diferentes materiais lúdicos e didáticos que podem ser usados nas aulas ou em 

exposições; 

Construção de uma página Web do Clube Europeu; 

Elaboração das bandeiras dos diferentes estados Europeus; 

Criação de marcadores para livros  - “Natal Europeu”; 

Realização de um colóquio (Tema a definir); 

Construção de um mega puzzle “Euronavegando”; 

Participação na comemoração da Semana da Europa (11 a 15 de maio) 
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AVALIAÇÃO 

A avaliação deste projeto deve ser feita continuamente. Para tal haverá na sala um 

documento (ficha de inscrição) de registo de assiduidade e um local para os alunos 

deixarem as suas sugestões. 

No fim de cada período letivo os professores elaboram um relatório de avaliação a 

entregar ao Órgão de Direção. 

Será criado, no final do ano letivo, um inquérito para os respetivos intervenientes para 

obtenção de um feedback acerca do funcionamento e das atividades desenvolvidas. 

Se e quando for oportuno, o projeto será reformulado.  

RECURSOS 

Equipamento 

Computador multimédia ligado à INTERNET; 

Impressora; 

Tinteiros; 

Papel e cartolinas 

Lápis de cor; 

Marcadores; 

Papel transparente para plastificar as bandeiras; 

Tesoura; 

Cola; 

Outros 

Material pedagógico, mapas e brochuras do Centro de Informação Europeia Jacques 

Delors; 

Troca de correspondências com demais escolas e outras instituições para aquisição de 

outros materiais e para a participação ativa do nosso clube. 

Os objetivos, estratégias e atividades deste projeto constam de planificação própria 

denominada de Clube da Europa, aprovado em sede de Conselho Pedagógico e que é parte 

integrante deste Plano Anual de Atividades.  

A ata deve ser informatizada e entregue, no prazo de uma semana, em suporte de papel; 

impressa frente e verso, cada folha deve ser numerada e rubricada pelo secretário e pelo 

presidente da reunião. 

Elaborar e aprovar a proposta de regimento interno. 

Apresentar à direção executiva um relatório crítico, anual, do trabalho desenvolvido 
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CLUBE DE HISTÓRIA 

“O Tempo Eterno” 

                                                                                                    
COORDENAÇÃO: Filomena Graça Costa – Professor do Grupo 200 

ASSESSOR: Cristina Ramôa – Professor do Grupo 400  

Equipa de Colaboradores:  

 Professores de História do 2.º e 3.º ciclo 

 
Âmbito pedagógico de funcionamento do Clube de História “O Tempo Eterno” 

 
Sob a designação de “O Tempo Eterno”, este clube pretende caracterizar-se como um 

“Clube de Cultura e Lazer” tendo como objetivos potenciar atividades de complemento 

curricular e oferecer um espaço aos alunos onde estes poderão ocupar os seus tempos 

livres de uma forma lúdica e, ao mesmo tempo, enriquecedora das suas aprendizagens. 

 Este clube dará aos alunos a oportunidade de alargarem os seus conhecimentos e a 

possibilidade de consolidarem, individualmente e em grupo, a sua formação pessoal e 

social. Sem a rigidez curricular, própria de uma sala de aula, o aluno terá a oportunidade, 

tanto quanto possível, de enriquecer os seus conhecimentos de acordo com os seus 

interesses, a sua criatividade e a sua iniciativa. Em tal conformidade, toda a oferta de 

atividades, temas e ocupações, será adequada aos objetivos pretendidos e não serão 

permitidas nenhumas outras, sem o consentimento do professor presenta neste espaço. 

   Neste espaço, serão facultadas aos alunos, várias atividades de complemento, de 

conhecimento e de desenvolvimento. Funcionará, por um lado, como um reforço positivo 

de aprendizagem e por outro lado, estimulará e motivará para a frequência da escola, com 

alegria a despreocupação. 

   Será um espaço complementar para os tempos letivos, em que os alunos poderão 

escolher o que querem ver, ouvir ou fazer, com a presença e a orientação de um 

professor. Será um clube com vocação prática pois poderá ocupar, sem perda de 

orientação e de controlo dos alunos na escola, o espaço, tão problemático, das aulas de 

substituição. Queremos criar um lugar na escola, onde, com harmonia, o lazer e o 

aprender se complementem mutuamente, em liberdade responsável e podendo ser 

utilizado como suporte dinâmico das aulas ou como complemento das mesmas. 

Aepas 2013/2014 
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ATIVIDADES    

Pretendemos um espaço eminentemente prático em que os alunos possam desenvolver o 

seu potencial e imaginário, sem obedecer a um plano rígido ou limitador. 

 Apoio e acompanhamento pedagógico. 

 Visionamento de documentários e filmes diversos, de acordo com os interesses e 

motivações dos alunos, sem se desviar excessivamente da temática do clube. 

 Recolha de Lendas e Ditados Tradicionais (nacionais e internacionais). 

 Desenho, pintura e composição sobre diversos assuntos (monumentos, 

personagens da História Nacional e Internacional, acontecimentos culturais, 

ambiente, Natureza e outros temas). 

 Utilização e criação de jogos e passatempos didáticos ou tradicionais. 

 Realização de trabalhos escolares. 

 Organização de materiais e arquivos. 

 Pesquisa de conhecimentos contribuintes para a formação pessoal, social e cultural 

dos alunos. 

 Desenvolvimento de conhecimentos em Tecnologia da Informação e Comunicação. 

 Construção de puzzles temáticos. 

 Álbuns de fotografias, recortes ou notícias sobre monumentos e locais de 

reconhecido valor patrimonial e histórico (regional, nacional e mundial). 

 Elaboração de dossiês sobre os mais variados valores históricos, patrimoniais, 

geográfico-naturais, entre outros, de Portugal, da Europa e do Mundo. 

LOCAL DE FUNCIONAMENTO 

Pretendemos um espaço, pequena sala, na escola, onde uma turma possa estar. 

O funcionamento do clube será aberto a toda a comunidade escolar e os alunos terão de 

estar sempre acompanhados por um professor; todas as atividades terão de ser 

autorizadas pelo professor responsável. 

 A coordenação, organização e direção será assegurada por professores do Departamento 

de Ciências Sociais e Humanas. Contudo, num contexto de maximizar este espaço 

pedagógico e dar-lhe uma efetiva dimensão prática e global, o professor responsável pelo 

espaço disponibilizado para os alunos em situação não letiva por falta do professor da 

turma, poderá acompanhar toda a turma, a qualquer hora, apenas tendo que se certificar 

que não esteja outra turma no clube, na referida hora, mesmo que não se encontre um 

professor responsável pelo funcionamento do clube e que pertença ao Departamento de 

Ciências Sociais e Humanas. Neste caso, o professor será responsável, quer pelas 

atividades dos alunos, quer pela gestão dos recursos. 

OBJETIVOS/ /CAPACIDADES/APRENDIZAGENS  

 Ocupar tempos livres. 
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 Desenvolver o gosto pela descoberta e pelo conhecimento. 

 Promover a capacidade de comunicação consolidando conhecimentos/capacidades 

específicas para tal. 

 Comparar hábitos socioculturais de diferentes regiões do País e do Mundo. 

 Desenvolver uma cultura de respeito e tolerância. 

 Consolidar a dimensão do cidadão europeu e do mundo. 

 Desenvolver o sentido crítico dos alunos. 

 Estimular o sentido de responsabilidade, de autonomia, de criatividade e de 

cooperação. 

 Incutir no aluno hábitos e métodos de estudo e de trabalho e também de 

investigação e comunicação. 

 Promover a pluriculturalidade e a multiculturalidade. 

 Ocupar os alunos de forma lúdica e enriquecedora. 

 Acompanhar e apoiar os alunos na elaboração de trabalhos. 

 Apelar à interdisciplinaridade, à educação intercultural e à educação para a 

cidadania, valorizando o respeito pelos direitos humanos e promovendo o espírito 

democrático, cívico e tolerante entre os jovens. 

 Possibilitar aos alunos e aos professores percursos pedagógicos diversificados. 

 Utilizar as TIC no processo de aprendizagem da História. 

INTERVENIENTES 

Toda a comunidade escolar (alunos, professores, assistentes operacionais, encarregados 

de educação). 

Clube de História 

Projeto Jovens Investigadores 

“No local, a pesquisar e a recolher mais História vais aprender” 

TEMA: Passado e presente em Guimarães (com) partilhar fontes 
Metas/Prioridades do 
Projecto Educativo do 

Agrupamento (PEA) 
 

Tema (s) do 
Currículo : 

Designação da 

atividade/ 

projeto 

Destinat. Art. 
 

Metodologia 
 

Calend. 
 

Avaliação 

 

-Combater o insucesso 
escolar e educativo no 

ensino básico, 

promovendo as 
aprendizagens e 

melhorando as taxas de 

transição. 

 
-Promover e melhorar as 

atitudes e 
comportamentos 

adequados as 
aprendizagens, 

desenvolvendo nos alunos 
competências de 

cidadania. 
 

 
Os temas serão 

definidos tendo em 
conta os anos de 
escolaridade dos 

alunos que 
frequentarem o clube 

Os estudantes 

como 

investigadores: 

Comunicar na era 

da globalização: 

 

– a minha terra tem 
história. 

 
 

Alunos do clube 
de História 

Disciplinas: 

História / 
HGP 

 

 

Metodologia de 

investigação: 

 
Trabalho de campo 

 
Fotografias 

 
(guião para análise 

das fontes) 

 
Metodologia do 

ensino da História: 

Leitura, 

interpretação 

de fontes de 

natureza icónica. 

Ano letivo de 
2013/2014 

Guiões de 

monotoriza

ção 
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- Elevar o nível cultural dos 
alunos e a sua 
qualificação. 

 
 
 

 
Construção de um 

Jornal/Revista com 

trabalhos dos 

alunos 

 
Exposição de 

Fotografias e outros 

materiais de 

pesquisa. 

 

 

 

Os objetivos, estratégias e atividades deste projeto constam de planificação própria 

denominada de Clube de História, aprovado em sede de Conselho Pedagógico e que é parte 

integrante deste Plano Anual de Atividades.  

A ata deve ser informatizada e entregue, no prazo de uma semana, em suporte de papel; 

impressa frente e verso, cada folha deve ser numerada e rubricada pelo secretário e pelo 

presidente da reunião. 

Elaborar e aprovar a proposta de regimento interno. 

Apresentar à direção executiva um relatório crítico, anual, do trabalho desenvolvido 
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PARLAMENTO JOVEM 

 

COORDENAÇÃO: Cristina Ramôa Dias - Professor do Grupo 400 – HST 

Colaboradores: Professores, alunos e assistentes operacionais 

 

O programa Parlamento dos Jovens é organizado pela AR, em colaboração com outras 

entidades, com o objetivo de promover a educação para a cidadania e o interesse dos 

jovens pelo debate de temas de atualidade. Culmina com a realização de duas Sessões 

Nacionais na AR, preparadas ao longo do ano letivo, com participação de Deputados, 

designadamente da Comissão de Educação, Ciência e Cultura, órgão parlamentar 

responsável pela orientação do programa. Todas as Escolas do 2º e 3º ciclos do ensino 

básico e do secundário são convidadas a participar. 

Apresentação do programa Parlamento dos Jovens 

1. Objetivos do Programa 

- Educar para a cidadania, estimulando o gosto pela participação cívica e 

política. 

- Dar a conhecer a Assembleia da República, o significado do mandato 

parlamentar, as regras do debate parlamentar e o processo de decisão do 

Parlamento, enquanto órgão representativo de todos os cidadãos portugueses. 

- Promover o debate democrático, o respeito pela diversidade de opiniões e 

pelas regras de formação das decisões. 

- Incentivar a reflexão e o debate sobre um tema, definido anualmente. 

- Proporcionar a experiência de participação em processos eleitorais. 

- Estimular as capacidades de expressão e argumentação na defesa das ideias, 

com respeito pelos valores da tolerância e da formação da vontade da maioria. 

- Sublinhar a importância da sua contribuição para a resolução de questões 

que afetem o seu presente e o futuro individual e coletivo, fazendo ouvir as 

suas propostas junto dos órgãos do poder político. 

 

Aepas 2013/2014 
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Compete à Comissão Parlamentar de Educação, Ciência e Cultura definir as orientações 

do programa Parlamento dos Jovens e acompanhar a sua execução. 

2. Fases do programa 

O programa segue um modelo comum ao ensino básico e secundário (com adaptações ao 

secundário decorrentes da maior autonomia dos jovens deste nível de ensino) e 

desenvolve-se, em regra, de acordo com as seguintes fases e calendário: 

1.ª junho/julho: A Comissão Parlamentar de Educação, Ciência e Cultura delibera 

sobre os temas a debater no ano letivo seguinte e define eventuais ajustamentos ao 

modelo das Sessões. 

2.ª agosto/outubro: Inscrição das Escolas. 

3.ª setembro/janeiro: Organização de debates nas escolas, eleição dos deputados à 

Sessão Escolar, aprovação do projeto de Recomendação sobre o tema e eleição dos 

delegados da Escola à Sessão Distrital ou Regional. 

4.ª fevereiro/março: Sessões Distritais e Regionais, com os deputados eleitos em todas 

as Escolas do círculo eleitoral e com a presença de um Deputado da AR. Nestas sessões é 

aprovada a Recomendação do círculo eleitoral e são eleitas as escolas que irão 

representar os jovens do distrito ou Região Autónoma na Sessão Nacional. 

5.ª abril/maio: Sessões Nacionais na Assembleia da República (Básico e 

Secundário). 

Sessões Nacionais na Assembleia da República, abrangendo 2 dias: 

1.º dia Reuniões  das  Comissões,  presididas  por  Deputados  da  AR.  Cada Comissão 

debate os projetos de 5 ou 6 círculos eleitorais, aprovando um texto comum. 

2.º dia Sessão Plenária. Os trabalhos são sempre conduzidos por uma Mesa de jovens 

eleitos.  

Na primeira parte decorre um Período de Perguntas a Deputado da AR, com 

representação de todos os Grupos Parlamentares, e na segunda parte, os jovens 

debatem as medidas aprovadas nas Comissões, Selecionando 10 que integrarão a 

Recomendação final à AR. 

3. Parcerias 

Uma Equipa de Projeto da Assembleia da República assegura a coordenação geral na 

execução do programa, em parceria com as seguintes entidades: 

Ministério da Educação e Ciência: A sua intervenção, designadamente através das 

Direções Regionais de Educação, foi consagrada em Protocolo assinado em 1998 e é 

particularmente relevante na preparação do Parlamento dos Jovens/Básico, sendo 

responsável pela organização das respetivas Sessões  Distritais, com a colaboração das 

Escolas. 
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Secretaria de Estado do Desporto e Juventude, através do atual Instituto Português do 

Desporto e Juventude: A intervenção do I.P. (IPDJ), desde 2006, (então IPJ) 

designadamente através das respetivas Direções Regionais, é particularmente relevante 

na preparação do Parlamento dos Jovens/Secundário, sendo responsável pela 

organização das respetivas Sessões Distritais e pelo concurso Euroscola. 

Secretaria de Estado das Comunidades Portuguesas: tem estimulado e apoiado a 

participação dos jovens luso-descendentes nas Sessões Nacionais, assegurando a 

representação dos círculos da Europa e de Fora da Europa. 

Regiões Autónomas: As Secretarias Regionais que tutelam a Educação nos Açores e na 

Madeira apoiaram, desde os primeiros anos, a participação das Escolas das Regiões 

Autónomas. As Secretarias Regionais da Juventude juntaram-se ao programa em 2006, 

partilhando a responsabilidade de organização das respetivas Sessões Regionais. 

Ministério da Justiça: Aderiu ao programa, em 2001, através da Direção Geral de 

Reinserção Social, participando, em regra, nas Sessões para o ensino Básico, com a 

inscrição de um Centro Educativo. 

Gabinete do Parlamento Europeu em Portugal: Desde a assinatura de um Protocolo em 

2007, com a AR e o então IPJ, I.P., atual IPDJ atribui, anualmente, no âmbito do 

concurso Euroscola, vários prémios traduzidos no apoio à participação de Escolas nas 

Sessões Euroscola realizadas em Estrasburgo. Estas são selecionadas nas Sessões 

Distritais e Regionais do Parlamento dos Jovens/Secundário e, a seguir, numa Sessão 

Nacional em cujo júri nacional de seleção o Gabinete participa. 

5. Quem pode participar no programa 

Podem inscrever-se para participar no Parlamento dos Jovens todas as Escolas do 

universo do ensino público, privado e cooperativo, a partir do 2.º ciclo do ensino básico, 

abrangendo o Continente, as Regiões Autónomas e os Círculos da Europa e de Fora da 

Europa. 

A decisão de inscrição cabe ao Conselho Executivo de cada Escola, em articulação com o 

Conselho Pedagógico, formalizando-se com o envio de um formulário de inscrição (on-

line) até ao final da data aprovada pela CECC no início de cada edição. 

6. Etapas do Programa 

O programa Parlamento dos Jovens segue diversas etapas, ao longo do ano letivo, que 

são semelhantes para as Sessões do ensino básico e do secundário. A sequência é a 

seguinte: 

- Debate do tema na Escola, envolvendo o maior número possível de alunos e a 

comunidade educativa, podendo as Escolas convidar um Deputado para participar numa 

sessão de debate; 
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- Campanha eleitoral e eleições em que grupos de alunos se devem organizar por listas, 

defendendo “recomendações” sobre o tema da sua Sessão; 

- Sessão Escolar com os alunos eleitos, para aprovar o projeto de Recomendação da 

Escola e eleger os seus representantes a uma Sessão Distrital ou Regional (nas Regiões 

Autónomas); 

- Sessão Distrital  ou  Regional,  com  a  presença  de  um  Deputado,  para  aprovação  

das deliberações de cada círculo eleitoral e eleição dos deputados das Escolas à Sessão 

Nacional do Parlamento dos Jovens; 

- Sessão Nacional do Parlamento dos Jovens na Assembleia da República, organizada em 

2 dias, sendo o primeiro dedicado a reuniões de Comissões e o segundo à realização da 

Sessão Plenária onde é aprovada a Recomendação final sobre o tema. 

Os Deputados da AR acompanham os trabalhos da Sessão Nacional, sendo a Sessão 

Plenária, aberta a convidados, presidida pela Presidente da Assembleia da República na 

cerimónia solene de abertura. 

No presente ano letivo já procedemos à inscrição deste agrupamento de escolas neste 

programa, e o tema para o ensino básico na presente edição é “Drogas – evitar e 

enfrentar as dependências  

Sessão Nacional Básico decorrerá nos dias 5 e 6 de maio 2014 

Calendário do programa: Básico e Secundário 2013/2014: 

 

Fases 
 

Etapas 
 

Datas 

 

1.ª Fase 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Debates, eleições, 

Sessão Escolar 

 
Inscrição das escolas, em formulário on-line. 

 
Entre 26 agosto e 18 outubro 

 

Informação  para  entidades  coordenadoras   

(DSRE, IPDJ e Regiões Autónomas: DRE/DRJD). 

 

outubro  por   videoconferência, dia a 

agendar com os parceiros 

 
Informação  por  parte  das   Direções   de   
Serviços Regionais de Educação, das DRJD e do 
IPDJ para os Professores das Escolas inscritas. 

 
 

Entre 25 e 31 de outubro 

 
Envio à Equipa da AR do convite das Escolas  
para participação  de  um  Deputado  em debate  
sobre  o tema (a realizar à 2ª feira). 

 
Até 4 de novembro – debates antes 
das férias do Natal 
 
Até 2 de dezembro – debates em 
janeiro 

 
Constituição da Comissão Eleitoral Escolar. 

 
Até 6 de dezembro 

 

Confirmação, pelo Professor coordenador, da  

data prevista para a Sessão Escolar. 
 

Indispensável para definir quantos deputados  

cada uma vai eleger para a Sessão 

Distrital/Regional. 

 
 

Até 12 de dezembro 
 
Datas Sessões Escolares 
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Anúncio pela AR sobre n.º deputados a eleger,  
por Escola, para cada Sessão 
Distrital/Regional.  
Divulgação  do  calendário  das  Sessões  
Distritais  e Regionais. 

 

 

20 de dezembro 

 
Campanha eleitoral, eleições e realização da 
Sessão 
Escolar. 

 
Durante janeiro – até ao dia 22 
(quarta -feira) 

 
Envio  dos  resultados  das  eleições  para   
Sessões Escolares   e   Sessões   
Distritais/Regionais   +   proj. Recomendação + 
relatório do Professor responsável (formulário on-
line). 

 

72 horas após a Sessão Escolar 
 
(último dia: 25 de janeiro) 

 
Envio  do  parecer  das  DRE  ao  Júri  da  AR   

sobre eventual exclusão de Escolas para a fase 

seguinte. 

 
3 fev. – Básico 
 
7 fev. – Secundário 

 
Divulgação das deliberações do Júri sobre o n.º  

de Escolas por Círculo a eleger para a Sessão 

Nacional e sobre o formato desta. 

 

 

Até 14 de fevereiro 

 

2.ª Fase 
 

Sessão Distrital e Regional 

 
Sessões Distritais e Regionais 
 
A realizar em cada distrito ou Região Autónoma 

com as Escolas admitidas. Divulgação dos 

resultados 3 dias após cada Sessão. 

 
Entre 17 fev. e 11 de março Básico: 

2.ª feira Secundário: 3.ª feira 

 

 
3.ª Fase 

 

Sessão Nacional 

 
Organização das Comissões e do Plenário da 
Sessão Nacional. 

 
Básico: até 16 de abril 
 
Secundário: até 30 de abril 

 
Sessão Nacional Básico 

 
5 e 6 de maio 

 
Sessão Nacional Secundário 

 
26 e 27 de maio 

 

Os objetivos, estratégias e atividades deste projeto constam de planificação própria 

denominada de Clube de Fotografia, aprovado em sede de Conselho Pedagógico e que é 

parte integrante deste Plano Anual de Atividades.  

A ata deve ser informatizada e entregue, no prazo de uma semana, em suporte de papel; 

impressa frente e verso, cada folha deve ser numerada e rubricada pelo secretário e pelo 

presidente da reunião. 

Elaborar e aprovar a proposta de regimento interno. 

Apresentar à direção executiva um relatório crítico, anual, do trabalho desenvolvido 
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SAÚDE ESCOLAR/ 
ESCOLA PROMOTORA DE SAÚDE/ 

EDUCAÇÃO SEXUAL  
 

Coordenação:  

- Sérgio Silva - Professor do Grupo 520 – CNT 

Assessor:  

- Sandra Odília Fernandes - Professora do Grupo 230 - MAT/CNA 

Parceria: Unidade de Saúde das Taipas. 

A saúde é um conceito positivo, um recurso quotidiano que implica “um estado completo 

de bem-estar físico, social e mental e não apenas a ausência de doença e/ou enfermidade 

(OMS, 1993). Dentro desta perspetiva, a Educação para a Saúde deve ter como finalidade 

a preservação da saúde individual e coletiva.  

Em contexto escolar, Educar para a Saúde consiste em dotar as crianças e os jovens de 

conhecimentos, atitudes e valores que os ajudem a fazer opções e a tomar decisões 

adequadas à sua saúde e ao tal bem-estar físico, social e mental. 

A ausência de informação incapacita e/ou dificulta a tomada de decisão. Daí, a 

importância da abordagem da Educação para a Saúde em meio escolar. 

Com a Educação para a Saúde pretende-se assegurar o acompanhamento, 

monitorização e desenvolvimento das atividades da saúde em meio escolar, na vertente 

da Educação para a Saúde. (Despacho do Senhor Secretário de Estado da Educação, de 

27 de setembro de 2006, que define as áreas prioritárias). 

Equipa de Colaboradores: 

 PROGRAMA DE SAÚDE ESCOLAR 

Adjunta Teresa Salgado Professora do Grupo 100 - Pré-

escolar 

Adjunta Ester Monteiro Professora do Grupo 110 - 1.º Ciclo 

Colaboradora Helena Azevedo Psicóloga 

Coadjuvante Júlia Almeida Educação Especial 

Assessores Diretores de Turma Coordenação de Ciclo 

Assessores Professores de ECC 

Assessores Professores Titulares de Turma 

Colaborador Elisabete Melo (Enfermeira) Unidade de Saúde Taipas 

Destinatários Alunos Agrupamento 

Aepas 2013/2014 
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Ao coordenador da educação para a saúde compete desenvolver projetos, em 

articulação com as famílias e o centro de saúde, de acordo com as seguintes temáticas 

prioritárias: 

Alimentação e atividade física; 

Saúde Oral; 

Consumo de substâncias psicoativas (tabaco, álcool e drogas); 

Sexualidade e afetos; 

Infeções sexualmente transmissíveis, designadamente o VIH/SIDA; 

Violência em meio escolar. 

Apresentar, no final do ano letivo, um relatório sobre o trabalho desenvolvido. 

Este projeto funciona desde há quatro anos e surgiu como resposta à necessidade de 

promover hábitos de saúde e higiene, quer individual, quer comunitária, de prevenção no 

que respeita aos hábitos alimentares, à saúde sexual e reprodutiva, e às doenças 

sexualmente transmissíveis. Este programa funciona em paralelo com o programa de 

“saúde escolar”.  

Os objetivos do Projeto são os seguintes: 

Desenvolver nos alunos atitudes de autoestima, tolerância, solidariedade, respeito mútuo 

e regras de convivência responsáveis; 

Avaliar os conhecimentos sobre as noções prévias de “Alimentação Equilibrada” no 2º 

Ciclo; 

Conhecer e compreender a importância de uma alimentação equilibrada; 

Construir uma Roda dos Alimentos, com alimentos reais; 

Conhecer alguns mitos relacionados com a alimentação; 

Conhecer sintomas de doenças relacionadas com desvios alimentares; 

Desenvolver espírito crítico e atitudes conscientes de uma alimentação equilibrada;   

Identificar a puberdade como a altura do aparecimento dos carateres sexuais 

secundários; 

Conhecer os diferentes métodos de contraceção;  

Aplicar conhecimentos sobre a fisiologia da reprodução na compreensão dos princípios da 

contraceção; 

Reconhecer que o planeamento familiar e a escolha de uma contraceção eficaz dependem 

de um conhecimento adequado dos diferentes métodos disponíveis; 

Compreender que as relações sexuais são suscetíveis de transmitir doenças e que estas 

afetam, com diferentes níveis de gravidade, a saúde e a qualidade de vida das pessoas; 

Identificar algumas doenças sexualmente transmissíveis; 

Conhecer métodos de prevenção das doenças sexualmente transmissíveis; 



Plano Anual de Atividades/AEPAS (2013/2014)  

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

 
Agrupamento de Escolas Professor Abel Salazar - Guimarães |  158/347 

 

 

Fomentar o espírito de equipa e de seres intervenientes, ativos em prol da defesa da 

saúde/ambiente, diretamente ou junto da sociedade; 

Promover a divulgação de todas as atividades realizadas à comunidade escolar, com o 

objetivo de, também, a sensibilizar para a importância da saúde e para os problemas que 

a afetam; 

Avaliar os conhecimentos adquiridos ao longo do ano letivo sobre a Saúde/Ambiente; 

Sensibilizar os Pais/Encarregados de Educação para a importância do respeito mútuo e as 

regras de convivência que conduzam à formação de cidadãos tolerantes, autónomos e 

civicamente responsáveis. 

Incrementar nos alunos atitudes de tolerância, solidariedade, respeito mútuo e regras de 

convívio responsáveis; 

Promover o convívio entre alunos e professores de diferentes ciclos. 

GABINETE DE INFORMAÇÃO E APOIO AO ALUNO 

No âmbito do Programa de Educação Sexual, estará disponível o Gabinete de Informação 

e Apoio ao Aluno que tem como principal objetivo informar, apoiar e esclarecer todas as 

dúvidas dos nossos alunos referentes à sua saúde. O funcionamento será assegurado por 

profissionais com formação nas áreas da educação para a saúde e educação sexual. No 

que diz respeito ao horário de atendimento, foi estabelecido o seguinte: 

Na segunda semana da primeira quinzena de cada mês às segundas-feiras, das 

15 às 16 Horas e na segunda semana da segunda quinzena de cada mês às 

quintas-feiras, das 10 às 11 Horas.  

Neste horário estará disponível uma enfermeira do Centro de Saúde das Taipas para 

apoio e esclarecimento.  

Será também assegurado atendimento no GIAA nos seguintes dias: às terças-

feiras das 15h10 às 15h55 e às quintas-feiras das 10h15 às 11h45.  

Nestes horários o atendimento será assegurado pelo Professor Sérgio Silva.  

 

Os objetivos, estratégias e atividades deste projeto constam de planificação 

própria denominada Escola Promotora de Saúde/Saúde Escolar,  aprovado em sede 

de Conselho Pedagógico e que é parte integrante deste Plano Anual de Atividades.  

A ata deve ser informatizada e entregue, no prazo de uma semana, em suporte de 

papel; impressa frente e verso, cada folha deve ser numerada e rubricada pelo 

secretário e pelo presidente da reunião. 

Elaborar e aprovar a proposta de regimento interno. 

Apresentar à direção executiva um relatório crítico, anual, do trabalho desenvolvido 
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GLUTÃO SAUDÁVEL 
 

 

 

COORDENAÇÃO: Sandra Odília Fernandes - Professora do Grupo 230 - CNA 
 

Parceria: Unidade de Saúde das Taipas 

Equipa de Colaboradores: 

EQUIPA Sérgio Silva Professora do Grupo 520 - CNT 

EQUIPA Elsa Bernardes Professora do Grupo 230 – MAT7CNA 

EQUIPA Odete Alves Professora do Grupo 230 - MAT/CNA 

EQUIPA Júlia Almeida Educação Especial 

EQUIPA Helena Azevedo Psicóloga 

Colaborador Elisabete Melo  (Enfermeira) Unidade de Saúde Taipas 

Colaborador Diretores de Turma Escola Sede 

Colaborador Virgílio Ferreira Ass. de Pais e Encarregados de Educação 

Destinatários Alunos Escola Sede 
 

Este projeto funciona desde há seis anos e surgiu como resposta à necessidade de 

promover hábitos alimentares saudáveis, através de um acompanhamento direto ao nível 

do refeitório e da realização de um sorteio semanal, de forma a motivar os alunos para 

fazerem refeições completas. O trabalho desenvolvido, julgamos é relevante quando a 

alimentação é uma área prioritária, contemplada pelo programa de “saúde escolar”.  

Dada a dinâmica que lhe é inerente, este projeto só funciona com a envolvência e 

presença diária professores no refeitório, mas também com a colaboração da Associação 

de Pais e Encarregados de Educação. 

Os objetivos do Projeto são os seguintes: 

 
- Compreender a importância de uma alimentação equilibrada; 

- Desenvolver atitudes conscientes de uma alimentação equilibrada; 

- Conhecer as regras de uma postura correta à mesa durante uma refeição; 

- Promover hábitos alimentares saudáveis. 

Estratégias: 

 

- Realização de uma reunião no início do ano letivo, com a participação da Equipa de 

Saúde Escolar, um representante da Direção e a Nutricionista do refeitório de modo a 

Aepas 2013/2014 
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apresentar a dinâmica do Projeto e a articular estratégias com vista à implementação dos 

objetivos definidos. 

- Supervisão e acompanhamento dos alunos no refeitório à hora do almoço, por parte de 

um professor e/ou auxiliar da ação educativa, pai ou encarregado de educação. 

- Entrega diária de uma senha “glutão saudável” a cada aluno que realiza uma refeição 

completa. 

- Realização de um sorteio semanal com as senhas “glutão saudável” e entrega de um 

prémio simbólico ao aluno contemplado. 

- Participação e responsabilização dos alunos neste Projeto, quer através da 

sensibilização por parte dos Diretores de Turma, quer por pequenas brigadas constituídas 

por alunos, de forma a garantir a dinâmica do Projeto no refeitório. 

Calendarização 

 
Ao longo do ano letivo, durante a hora de distribuição das refeições que compreende o 

período das 12:40 às 14:15 H. 

 

Os objetivos, estratégias e atividades deste projeto constam de planificação própria 

denominada Projeto Glutão Saudável, aprovado em sede de Conselho Pedagógico e que é 

parte integrante deste Plano Anual de Atividades.  

A ata deve ser informatizada e entregue, no prazo de uma semana, em suporte de 

papel; impressa frente e verso, cada folha deve ser numerada e rubricada pelo 

secretário e pelo presidente da reunião. 

Elaborar e aprovar a proposta de regimento interno. 

Apresentar à direção executiva um relatório crítico, anual, do trabalho desenvolvido 
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OFICINA DO AMBIENTE/ 
ECO ESCOLAS 

 

COORDENAÇÃO: Ana Teresa Carneiro Barbosa Caridade – Grupo de Recrutamento 290 

   

Assessores: Todos os professores do da subcoordenação de Ciências da natureza, 

naturais e de Ciências Físico-químicas. 

   

Protocolo: Câmara Municipal de Guimarães 

Equipa de Colaboradores: 

 
Equipa:  Diretores de Turma 

Equipa: Professores Titulares de Turma 

Equipa: Alunos 

Equipa: Associação de Pais 

 

Este projeto tem como principal objetivo sensibilizar os alunos para a necessidade de 

preservar a natureza e de a respeitar consciencializando-se da importância das questões 

ambientais. 

Os objetivos do Projeto são os seguintes: 

 
Sensibilizar os alunos para a preservação da natureza; 

Sensibilização e educação da população escolar para a preservação das espécies; 

Alertar para os efeitos que a poluição tem nas alterações do clima; 

Alertar e prevenir para os efeitos dos incêndios na região e no país; 

Incentivar os alunos e a comunidade em geral para práticas amigas de preservação do 

ambiente; 

Manter o Galardão “Bandeira Verde” símbolo de escola amiga do ambiente e com boas 

práticas ambientais atribuídas em 2007/2008; 

Participar nos cursos interativos de ensino à distância sobre o desenvolvimento 

sustentável e estratégias de prevenção ambiental; 

Associar o ensino sobre as questões ambientais com o recurso às TIC e às Línguas 

Estrangeiras;  

Concretizar a máxima “agir localmente, pensar globalmente”; 

Melhorar os conhecimentos nas áreas do meio Ambiente, sobretudo sobre temáticas da 

vermicompostagem, compostagem orgânica e gestão de resíduos;  
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Estimular o hábito de participação e a adoção de comportamentos sustentáveis no 

quotidiano, ao nível pessoal, familiar e comunitário;  

Cidadania responsável e participativa, motivando os mesmos para um reconhecimento de 

que, enquanto seres humanos, são individualmente responsáveis, pois os seus atos são 

fundamentais para a melhoria da qualidade ambiental, à escala local e global;  

Compreender e a respeitar o valor da biodiversidade (animais e plantas), enquanto 

património comum de todos e para todos;  

Alterar comportamentos que conduzam a situações concretas, como evitar deitar lixo 

para o chão; 

Participar ativamente em projetos internacionais em que os alunos que colaboram são 

responsáveis pela qualidade que apresentam, criando a possibilidade dos mesmos 

aprenderem em ambientes à escala global cooperativos com outras escolas, dentro e fora 

do país; 

Participar nos cursos interativos de ensino à distância sobre o desenvolvimento 

sustentável e estratégias de prevenção ambiental; 

Incentivar a reciclagem de resíduos domésticos; 

Encorajar ações, reconhecer e premiar o trabalho desenvolvido pela escola na melhoria 

do seu desempenho ambiental, gestão do espaço escolar e sensibilização da comunidade; 

Desenvolver conhecimentos nas áreas das energias alternativas; 

Estudar e aprender questões ambientais. 

 

Os objetivos, estratégias e atividades deste projeto constam de planificação 

própria denominada Oficina do Ambiente/Eco-Escola,  aprovado em sede de 

Conselho Pedagógico e que é parte integrante deste Plano Anual de Atividades.  

A ata deve ser informatizada e entregue, no prazo de uma semana, em suporte de 

papel; impressa frente e verso, cada folha deve ser numerada e rubricada pelo 

secretário e pelo presidente da reunião. 

Elaborar e aprovar a proposta de regimento interno. 

Apresentar à direção executiva um relatório crítico, anual, do trabalho desenvolvido 
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OFICINA DE ARTES 
 

 

COORDENAÇÃO: Rosa Pimentel /Inácio Coelho – Professores do Grupo 240 

 Assessores: Todos os professores do da subcoordenação de Educação Visual e de 

Educação tecnológica 

  Equipa de Colaboradores: 

 
Equipa:  Rosa Pimentel Professor do Grupo de Recrutamento 240 

Equipa: António Gonçalves Professor do Grupo de Recrutamento 240 

Equipa: Inácio Coelho Professor do Grupo de Recrutamento 240 

Equipa: Constantino Veiga Professor do Grupo de Recrutamento 240 

Equipa: Paula Teles Professor do Grupo de Recrutamento 240 

Equipa: Guilherme Rodrigues Professor do Grupo de Recrutamento 600 

Equipa: Sónia Gulpilhares Professor do Grupo de Recrutamento 530 

 

A. Preâmbulo 

A iniciativa da proposta do Projeto “Oficina de Artes” tem como finalidade a ocupação dos 

tempos livres dos alunos.  

Deverá concretizar-se através do desenvolvimento e aquisição de saberes, numa 

sequência progressiva de aprendizagens ao longo do tempo, tendo como referência o 

pensamento e a ação, perspetivando, assim, o acesso à arte. Essas aprendizagens 

deverão integrar saberes comuns a outras áreas curriculares e desencadear novas 

situações para as quais os alunos mobilizam, transferem e aplicam os conhecimentos 

adquiridos gradualmente, com o intuito de fazer a ponte entre a escola e a vida real e o 

reconhecimento da tecnologia nas ações simples do quotidiano. 

B. Designação do Projeto 

 

• Oficina de Artes 

 

C. Objetivos do Projeto  

 

• Reconhecimento pelos alunos de atividades que vão de encontro às suas aptidões 

específicas e interesses; 

• Promover a destreza manual e a criatividade; 

Aepas 2013/2014 
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• Capacidade de visualizar ou exprimir ideias através de elementos visuais, artísticos e 

decorativos; 

• Seleção adequada do uso dos materiais e processos de técnicas aplicáveis. 

 

D. Metas a Alcançar  

 

- Conhecer e compreender técnicas e materiais; 

-  Ser capaz de identificar os vários materiais; 

-  Ter exigências de funcionalidade e de equilíbrio visual; 

-  Saber manipular adequadamente os diferentes materiais;  

-  Saber relacionar as propriedades dos materiais com as suas utilizações;    

-  Saber respeitar as normas de higiene e segurança no trabalho. 

 

E. Conteúdo / Metodologia de Trabalho 

 

• Pesquisar, organizar, tratar e produzir informação em função das necessidades, 

problemas a resolver e dos contextos e situações. 

 

F. Atividades a desenvolver 

 

- Construir trabalhos a partir de materiais recicláveis; 

- Aprender técnicas de bordado; 

- Construir esculturas utilizando vários materiais. 

 

G. Metodologia de acompanhamento e avaliação  

 

- Observação direta na sala de aula; 

- Participação adequada; 

- Interesse / empenho. 

 

H.  Número de alunos participantes 

 

• O número máximo de alunos a apoiar dependerá da capacidade física da sala onde se 

desenvolverá o projeto.  

   I. Número de professores envolvidos 

• Todos os professores do Departamento de Expressões. 
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J.  Recursos 

 

• Professores, sala de aula, armário, mesas, cadeiras; 

• Ferramentas; 

• Material desgastável; 

• Material a reciclar. 

 

A OFICINA DE ARTES DESENVOLVERÁ AO LONGO DO ANO LETIVO AS SEGUINTES 

ATIVIDADES OU INICIATIVAS: 

 

 

 

Os objetivos, estratégias e atividades deste projeto constam de planificação própria denominada Oficina 

de Artes, aprovado em sede de Conselho Pedagógico e que é parte integrante deste Plano Anual de 

Atividades.  

A ata deve ser informatizada e entregue, no prazo de uma semana, em suporte de papel; impressa 

frente e verso, cada folha deve ser numerada e rubricada pelo secretário e pelo presidente da reunião. 

Elaborar e aprovar a proposta de regimento interno. 

Apresentar à direção executiva um relatório crítico, anual, do trabalho desenvolvido 

 

 
Planificação Anual Oficina  Artes 

Ano letivo 2013/2014 
UNIDADE CONTEÚDOS CONHECIMENTOS A 

ADQUIRIR E CAPACIDADES A 
DESENVOLVER 

ATIVIDADES/ ESTRATÉGIAS RECURSOS DURAÇÃO 

Recuperação de 
materiais 
 
 
 
 
 
 
Os materiais e 
técnicas como 
formas de 
expressão 
 
 
 
 

Tapeçaria 
Bordada 

Recuperação de materiais e 
construção de objetos 
tridimensionais 
      (utilização de papel            
      machê) 
 

Pintura em acrílico e em 
vidro 

 
Escolha dos materiais e 
aplicações técnicas 

 
 
 Tapeçarias (pontos 
lançados e outros) 

  Experimentação 
adequada dos vários 
materiais e técnicas 

 

 
Conhecer as 
características e o 
comportamento 
dos materiais, 
bem como a sua 
utilização 
Conhecer e 
adequar técnicas 
de transformação 
e aplicação de 
materiais 
Saber manipular 
adequadamente 
os diferentes 
materiais 
Ser capaz de identificar e 
utilizar técnicas de pintura 
Saber respeitar normas de 
higiene segurança no 
trabalho 
Ser capaz de selecionar os 
materiais de acordo com o 
trabalho a realizar 
Ser capaz de reconhecer o 
material de suporte básico 
 

 
 
♦ Exposição oral 
♦ Trabalho individual e/ou 

de grupo 
♦ Utilização de meios 

audiovisuais 
♦ Demonstrações técnicas 
♦ Pesquisa de dados e 

informações 
♦ Recolha de materiais 

recicláveis e passíveis de 
utilização nas propostas 
apresentadas 

♦ Realização prática de 
trabalhos de arte  
Artesanal 

♦ Experiências com 
materiais diversos 

♦ Produção de tapeçaria 
 
 

♦ Papeis vários 
♦ Tela para 

bordar 
♦ Tecidos vários 
♦ Lãs e linhas 
♦ Tesouras e 

agulhas 
♦ Cola de madeira 
♦ Tintas 
♦ Madeiras 
♦ Ferramentas 

diversas 
♦ Arame 
♦ Pregos, 

parafusos, etc. 
♦ Marcadores, 

lápis de cor, etc 
♦ Réguas e 

esquadros 
 

Ao  longo de 
todo o ano 
letivo 
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DESPORTO ESCOLAR 

 

                                                                                                
PRESIDENTE: Silvério Afonso Correia da Silva - Diretor 

COORDENAÇÃO: Fernando Ferreira - Professor do Grupo 620 – EDF 

Protocolo: DGESTE 

Desporto Escolar Externo/Núcleos de Competição: 

Tiro com Arco (Misto) 2 Créditos Fernando Ferreira Grupo de Recrutamento 260 – EDF – 2.º Ciclo 

Voleibol Badminton (Misto) 3 Créditos Joana Barbosa Grupo de Recrutamento 620 – EDF – 2.º Ciclo 

Voleibol Iniciado (Feminino) 3 Créditos Joana Barbosa Grupo de Recrutamento 620 – EDF – 2.º Ciclo 

Atletismo Vários (Misto) 3 Créditos Fernando Ferreira Grupo de Recrutamento 260 – EDF – 3.º Ciclo 

Atividades Rítmicas e Expressivas 3 Créditos António Félix Grupo de Recrutamento 260 – EDF – 2.º Ciclo 

 

Desporto Escolar Interno:  

 CLUBE DO DESPORTO ESCOLAR 

EQUIPA Sandra Diogo Grupo de Recrutamento 620 – EDF – 3.º Ciclo 

EQUIPA Alcino Carvalho Grupo de Recrutamento 620 – EDF – 3.º Ciclo 

EQUIPA Joana Barbosa Grupo de Recrutamento 620 – EDF – 3.º Ciclo 

EQUIPA António Félix Grupo de Recrutamento 260 – EDF – 2.º Ciclo 

EQUIPA Fernando Ferreira Grupo de Recrutamento 260 – EDF – 2.º Ciclo 

EQUIPA Amélia Silva Grupo de Recrutamento 260 – EDF – 2.º Ciclo 

 

A prática desportiva nas escolas, para além de um dever decorrente do quadro 

normativo vigente no sistema de ensino, constitui um instrumento de grande relevo e 

utilidade no combate ao insucesso escolar e de melhoria da qualidade do ensino e da 

aprendizagem. 

Complementarmente, o Desporto Escolar promove estilos de vida saudáveis que 

contribuem para a formação equilibrada dos alunos e permitem o desenvolvimento da 

prática desportiva em Portugal. 

O Programa do Desporto Escolar reforça os mecanismos que contribuem para a 

aplicação do princípio da autonomia do Agrupamento que tem vindo a nortear a ação 

do Ministério da Educação em todos os diversos domínios da política educativa. 

Assim, o Projeto de Desporto Escolar deve integrar-se, de forma articulada e 

continuada, no conjunto dos objetivos gerais e específicos do Plano de Atividades das 

Escolas, fazendo parte do seu Projeto Educativo. 
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Especificamente, o Programa para o Desporto Escolar 2007/08/09 pretende alcançar os 

seguintes objetivos: 

Relativos à Organização 

1. Promover uma maior articulação a todos os níveis de organização. Entre os 

Estabelecimentos de Ensino, as estruturas regulares do Ministério de Educação e os 

profissionais envolvidos no DE, numa lógica de subordinação destes aos projetos e 

prioridade das primeiras, potenciando desta forma as funções educativas do DE; 

2. Reforçar as Parcerias entre o Desporto Escolar e outros agentes desportivos, incluindo 

associações locais, autarquias e o desporto federado; 

3. Promover o combate à inatividade física e a luta contra a obesidade Relativas às 

atividades; 

4. Serão promovidas atividades que alarguem a prática desportiva principalmente a 

alunos do sexo feminino, a alunos com necessidades educativas especiais de caráter 

prolongado e a alunos em risco de abandono e insucesso escolar;  

5. O aumento das iniciativas de competição externa; 

6. Promover a constituição de Associações Desportivas Escolares. 

No que respeita ao Desporto Escolar Externo, foram constituídos 4 núcleos de 

competição, um de Tiro com Arco, outro de Atletismo, outro de Badmington. O facto de 

não dispormos de equipamento e estruturas que permitam desenvolver nas instalações 

da escola sede este tipo de desporto, leva-nos a acionar o protocolo que estabelecemos 

com a Escola Secundária Padre Benjamim Salgado de Joane.  

Os objetivos, estratégias e atividades deste projeto constam de planificação própria denominada de 

Clube de Desporto Escolar, aprovado em sede de Conselho Pedagógico e que é parte integrante 

deste Plano Anual de Atividades.  

A ata deve ser informatizada e entregue, no prazo de uma semana, em suporte de papel; 

impressa frente e verso, cada folha deve ser numerada e rubricada pelo secretário e pelo 

presidente da reunião. 

Elaborar e aprovar a proposta de regimento interno. 

Apresentar à direção executiva um relatório crítico, anual, do trabalho desenvolvido 
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PROJETO MAIS DESPORTO 

                                                                                              
COORDENAÇÃO: Alcino carvalho - Professor do Grupo 620 – EDF 

Colaboradores: Professores de Educação Física/Equipa de Saúde Escolar 

Protocolo: Desporto Escolar Interno /Programa de Saúde Escolar 

Equipa: 

 CLUBE DO DESPORTO ESCOLAR 

EQUIPA Sandra Diogo Grupo de Recrutamento 620 – EDF – 3.º Ciclo 

EQUIPA António Félix Grupo de Recrutamento 260 – EDF – 2.º Ciclo 

EQUIPA Fernando Ferreira Grupo de Recrutamento 260 – EDF – 2.º Ciclo 

EQUIPA Amélia Silva Grupo de Recrutamento 260 – EDF – 2.º Ciclo 

EQUIPA Sérgio Silva Grupo de Recrutamento 520 – CNA – 3.º Ciclo 

EQUIPA Sandra Fernandes Grupo de Recrutamento 230 – CNA – 2.º Ciclo 

Colaboradora Helena Azevedo Psicóloga 

 

 

 

A obesidade é um problema de saúde para as crianças e para os adultos. A infância e a 

adolescência são as melhores fases da vida para se intervir ao nível comportamental, 

prevenindo ou mesmo contrariando a tendência para o excesso de peso. Processos 

educativos no âmbito da composição corporal, atividade física e dieta tendo por alvo as 

crianças e os próprios pais, têm produzido efeitos eficazes de redução a longo prazo de 

percentagem de massa gorda (Epstein e col.,1990) 

Em geral, os alunos que obtém resultados abaixo da Zona Saudável de Aptidão Física 

deveriam ser encorajados a trabalharem no sentido de alcançar esta zona, alterando 

progressivamente o seu peso corporal através do aumento da atividade física e da 

diminuição da ingestão de alimentos de elevado conteúdo calórico e de baixo valor 

nutricional.  

Alterar os hábitos da dieta alimentar e aumentar o exercício físico pode ser muito difícil, 

necessitando de acompanhamento especializado. 

Os riscos para a saúde devidos à obesidade diminuem bastante se a criança for 

fisicamente ativa. 

Nesta perspetiva, o Grupo de Educação Física propõe-se implementar este Programa de 

Combate à Obesidade, como um pequeno contributo para a melhoria da saúde pública no 

seio desta Comunidade Educativa. 
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Descrição:  

Este programa consiste em identificar os casos de obesidade e pré-obesidade, na 

população estudantil, e o seu enquadramento num programa integral que possibilite a 

redução da sua expressão e efeitos. 

A implementação deste programa implica a integração destes alunos em planos de 

atividade física específicos a monitorizar pelos professores de Educação Física. 

Objetivos: 

Reduzir o número de casos de obesidade entre a população estudantil e as suas 

consequências. 

Atividades a Desenvolver: 

Identificação dos alunos em situação de Risco de Obesidade (Pré-Obesidade) e Obesos; 

Estudo e divulgação de análise estatística do número de casos na escola, por turma, por 

ano e ciclo de ensino e por idade; 

Contacto com os Encarregados de Educação para divulgação/explicação do Programa e 

recolha da autorização de participação do aluno no mesmo; 

Plano Individual de Atividade Física (acrescido de eventual participação nos treinos do 

Desporto Escolar); 

Aconselhamento Alimentar; 

Avaliação inicial e regular antropométrica dos alunos participantes no programa: controlo 

semanal de Peso, controlo mensal de Perímetros Corporais (cintura e anca); 

Avaliação da Aptidão Física: aplicação da Bateria de testes Fitnessgram. 

Critérios de Inclusão de Alunos no Programa: 

Valores de Referência de IMC (a partir dos quais se considera pré-obesidade) 

2.º ciclo : Rapazes: 22 Raparigas: 24; 3.º ciclo Rapazes: 24 Raparigas: 24 

Recursos necessários: Software Fitnessgram; Balança e Fita Métrica; Material 

Desportivo diverso. 

Os objetivos, estratégias e atividades deste projeto constam de planificação própria 

denominada de Programa de Combate à Obesidade, aprovado em sede de Conselho 

Pedagógico e que é parte integrante deste Plano Anual de Atividades.  

A ata deve ser informatizada e entregue, no prazo de uma semana, em suporte de papel; 

impressa frente e verso, cada folha deve ser numerada e rubricada pelo secretário e pelo 

presidente da reunião. 

Elaborar e aprovar a proposta de regimento interno. 

Apresentar à direção executiva um relatório crítico, anual, do trabalho desenvolvido 
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CIÊNCIA NA ESCOLA 

 

COORDENAÇÃO: José Carlos Monteiro Fernandes - Professor do Grupo 510 – CFQ 

Colaboradores: Professores dos grupos de recrutamento 510 e 520, alunos e 

assistentes operacionais 

 

A. Preâmbulo 

 
A iniciativa da proposta deste projeto, deve-se à necessidade de criar um espaço 

para dinamizar atividades no domínio das ciências experimentais, respondendo à 

necessidade da existência de espaços criativos onde os alunos possam ocupar os seus 

tempos livres e os tempos escolares no caso de ausência de professores. 

Pretende também ser um espaço onde os alunos possam tirar as suas dúvidas 

relativamente às várias ciências envolvidas. 

 

B. Designação do projeto 

 

A designação do projeto para o presente ano letivo é a seguinte: Projeto 

“Ciência na Escola”. 

 

C. Objetivos do projeto  

Este projeto tem como principal objetivo despertar nos alunos curiosidade 

relativamente ao mundo em que vivemos, criando um sentimento de entusiasmo e 

interesse pelas ciências, promovendo aprendizagens e desafios intelectuais de uma forma 

lúdica e divertida. 

 

D. Metas a alcançar  

 
Ao longo do 1º período serão analisadas as espectativas, quer dos alunos, quer 

dos professores e com base nessas mesmas espectativas, serão depois elaboradas as 

metas a alcançar pelo projeto.   

 

E. Conteúdo / Metodologia de trabalho 

  
O Projeto “Ciência na Escola” funcionará com os professores disponíveis e com 

duas metodologias diferentes; para os alunos encaminhados por falta de professores, 

proceder-se-á à realização e elaboração de pequenas atividades/jogos, não havendo 
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necessariamente uma continuidade nos trabalhos; com os alunos que recorram ao clube 

por livre e espontânea vontade, serão desenvolvidas atividades/projetos de caráter mais 

contínuo e de preferência indo ao encontro dos interesses desses alunos. 

 

F.  Atividades a desenvolver 

 

As atividades a desenvolver serão as seguintes: 

 Construção de materiais diversos no âmbito da Astronomia como sendo 

astrolábios, mapas celestes, nocturlábios, rosa-dos-ventos; 

 Apoio suplementar aos alunos; 

 Construção e manutenção de uma página na internet,  

http://bit.ly/cienciaescola, para divulgação das atividades do Projeto 

Ciência na Escola (em anexo); 

 Realização de pequenas experiências no âmbito das Ciências Físico-

Química; 

 Realização de pequenas experiências no âmbito das Ciências Naturais; 

 Visionamento de vídeos de interesse científico; 

 Envolvimento dos alunos em projetos extra escola; 

 Envolvimento dos alunos no concurso a “Questão científica do mês”; 

 Realização e elaboração de jogos que envolvam as Ciências; 

 Utilização de software educativo como auxiliar da aprendizagem das 

Ciências; 

 Preparação de atividades no âmbito das Ciências envolvidas; 

 Exposição de trabalhos relacionados com diversos temas sobre Ciência; 

 Desenvolvimento de saberes no domínio da robótica e da eletricidade.  

 

G. Metodologia de acompanhamento e avaliação  

 
Como forma de acompanhar as atividades do clube “Ciência na Escola” e proceder 

à sua avaliação, serão criados instrumentos de avaliação específicos de cada uma das 

atividades desenvolvidas, procurando envolver os alunos neste processo, e esses 

instrumentos serão analisados no final do 1º e 2º períodos, no sentido de promover a 

evolução e aperfeiçoamento do projeto. No final do ano letivo, será elaborado um 

relatório final, onde conste as atividades levadas a cabo e o respetivo balanço, a 

assiduidade e recetividade por parte dos alunos. 

 

H.  Número de alunos participantes 

 
O número máximo de alunos a apoiar dependerá da capacidade física da sala onde 

se desenvolverá o projeto e do número de professores presentes. 

http://bit.ly/cienciaescola
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  Número de professores envolvidos 

Todos os professores de Ciências Naturais e Ciências Físico-Químicas estão 

envolvidos neste projeto, nos dias e horas definidos nos respetivos horários: 

Ciências Físico-Químicas - José Carlos M. Fernandes, Carla Lopes, Felícia Lemos e  

                                          João Carlos Cunha   

Ciências Naturais – Ana Paula Araújo, Fernanda Silva e Fernando Alves 

 

I.  Recursos 

 
Para o arranque e funcionamento do Projeto “Ciência na Escola”, no presente 

ano letivo, serão necessários os seguintes recursos: 

- Material do Laboratório de Ciências Naturais; 

- Material do laboratório de Físico-química; 

- Computador + projetor de vídeo+ colunas de som 

- Fotocópias; 

- Jogos didáticos;  

- Materiais vários para construção de estruturas, cenários e adereços; 

- Outros (dependendo dos trabalhos em desenvolvimento pelos alunos). 

- Oficina – Sala ETL (6.ª F das 13h:30 min até às 15h:00min) para o 

desenvolvimento das atividades de robótica e de eletricidade (*); 

- Computador portátil com software específico (*); 

- Equipamentos de robótica (a adquirir) 

 

Os objetivos, estratégias e atividades deste projeto constam de planificação própria 

denominada de Projeto Ciência na Escola, aprovado em sede de Conselho Pedagógico e que é 

parte integrante deste Plano Anual de Atividades.  

A ata deve ser informatizada e entregue, no prazo de uma semana, em suporte de papel; 

impressa frente e verso, cada folha deve ser numerada e rubricada pelo secretário e pelo 

presidente da reunião. 

Elaborar e aprovar a proposta de regimento interno. 

Apresentar à direção executiva um relatório crítico, anual, do trabalho desenvolvido 
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CLUBE DE FOTOGRAFIA 

 

COORDENAÇÃO: Luís Manuel Teixeira da Silva - Professor do Grupo 510 – CFQ 

Colaboradores: Professores, alunos e assistentes operacionais 

 

Ao longo dos dois últimos anos letivos decorreu nesta escola o Curso Educação 

Formação de Jovens-Operador de Fotografia. Neste âmbito foram adquiridos diversos 

equipamentos ligados à fotografia para formação dos alunos integrados neste curso que 

agora se encontram sem uso. Com este projeto pretende-se rentabilizar os referidos 

equipamentos e coloca-los ao serviço de toda a comunidade.  

Serão realizadas várias reportagens fotográficas, para contribuir, para o jornal da 

escola, página da Escola ou outros fins pedagógicos e assim promover a 

interdisciplinaridade. 

J. Designação do projeto 

 

Clube de Fotografia 

K. Objetivos e metas do projeto  

No clube, serão desenvolvidos os conceitos básicos de fotografia e será feita uma 

introdução ao mundo digital, de acordo com os seguintes conteúdos: 

 Fotografia Digital vs Analógica  

 Conceitos básicos de fotografia  

 Introdução às ferramentas digitais  

 Apresentação das imagens  

Com os quais pretendemos atingir os seguintes objetivos: 

 Promover o gosto pela fotografia  

 Promover o gosto pela observação intencional do meio físico e social  

 Desenvolver a capacidade de apreciar esteticamente e criticamente o objeto da 

observação.  

 Mobilizar e harmonizar diversas linguagens para a comunicação de uma 

informação, de uma ideia, de uma intenção.  

 Conceber projetos que impliquem a interdisciplinaridade entre as ciências, as 

humanidades e as expressões.  
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 Valorizar a realização de atividades intelectuais, artísticas e motoras que 

envolvam esforço, persistência, iniciativa e criatividade.  

 Suscitar, através da observação, a reflexão sobre as problemáticas ambientais e 

sociais que constituam obstáculos ao desenvolvimento harmonioso e sustentável 

das sociedades.  

 Participar no processo de educação para a Cidadania.  

 Desenvolver a capacidade de identificar temas, objetos e situações suscetíveis de 

serem fotografados.  

 Estimular o conhecimento das diferentes correntes da arte fotográfica e dos seus 

principais autores.  

 Divulgar os princípios e conceitos básicos da fotografia: tempo de exposição; 

velocidade de obturação; sensibilidade da película ou do sensor; distância focal; 

telefoto; fotografia macro; utilização de filtros, flash, tripé e retardador de 

disparo.  

 Estabelecer uma maior interação entre todos os membros da comunidade 

educativa.  

 Realização de várias reportagens fotográficas, para contribuir, para o jornal da 

escola, página da Escola ou outros fins pedagógicos.  

L.  Atividades a desenvolver 

 

 Realização de várias reportagens fotográficas, para contribuir, para o jornal da 

escola, página da Escola ou outros fins pedagógicos. 

 Organização de apresentações em Power Point, para no final de cada período e do 

ano letivo, passar em retrospetiva as várias atividades realizadas na escola. 

 Tirar fotografias às turmas par a:  

o Vender fotos; 

o Vender t-shirts e bonés; 

o Vender calendários; 

o Organizar um passeio de bicicleta; 

o Exposição de fotografias  ao longo do ano letivo. 

Metodologia de acompanhamento e avaliação  

Os trabalhos produzidos ao longo do período serão avaliados e posteriormente 

expostos para que haja também um feedback por parte da comunidade. No final de cada 

período será elaborado um relatório das atividades desenvolvidas e respetiva avaliação 

global.   

M.  Número de alunos participantes 

O número de participantes é de 6 por sessão. 
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N. Número de professores envolvidos 

Luís Silva e outros professores que pretendam dar o seu contributo. 

O.  Recursos 

 Professores, laboratório de Fotografia, armário e equipamento fotográfico 

existente. 

 

Os objetivos, estratégias e atividades deste projeto constam de planificação própria 

denominada de Clube de Fotografia, aprovado em sede de Conselho Pedagógico e que é 

parte integrante deste Plano Anual de Atividades.  

A ata deve ser informatizada e entregue, no prazo de uma semana, em suporte de papel; 

impressa frente e verso, cada folha deve ser numerada e rubricada pelo secretário e pelo 

presidente da reunião. 

Elaborar e aprovar a proposta de regimento interno. 

Apresentar à direção executiva um relatório crítico, anual, do trabalho desenvolvido 
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SALA DE ESTUDO 

 

COORDENAÇÃO: Marina Vieira - Professor do Grupo 300 – POR 

Colaboradores: Professores designados para este projeto 

 

“Melhorar as aprendizagens dos alunos e os seus níveis de sucesso com o 

auxílio de uma equipa de professores que pretende, sobretudo, facultar meios e 

estratégias e não apenas explicitar conteúdos.” 

 

“A organização das atividades referidas no número anterior deve ter em conta 

a criação de salas de estudo, respeitando os ritmos de aprendizagem dos 

alunos bem como as suas necessidades de acompanhamento na 

aprendizagem mais recente, independentemente do ano de escolaridade que 

frequentam.” 

Despacho normativo 13-A.2012, de 5 de junho, artigo 14º, Prestação de Apoio, ponto 5 

 

 Na generalidade, os alunos passam grande parte do dia na escola, não só devido à 

organização dos seus horários como também porque alguns não têm em casa quem os 

oriente nas suas tarefas escolares. Com frequência constatamos que, geralmente, 

manifestam ausência ou uso inapropriado de estratégias de estudo, tempo de estudo 

insuficiente, hábitos ou métodos de estudo pouco adequados ou inexistentes e, por 

vezes, falta de acompanhamento por parte das famílias. Daí que muitos revelem fraco 

rendimento escolar, apresentem uma atitude negativa face ao estudo e uma grande 

desmotivação escolar. Assim, consideramos necessário a criação de um espaço 

pedagógico aberto a todos os alunos, de acesso livre e voluntário, onde estes 

possam melhorar as aprendizagens, consolidar conhecimentos e realizar algumas das 

tarefas escolares. 

 Com a criação de uma Sala de Estudo (SE) pretendemos disponibilizar um espaço 

na escola onde os alunos possam realizar diversas atividades que possibilitem o 

desenvolvimento/aperfeiçoamento das suas capacidades e a aquisição de métodos de 

estudo e de trabalho; onde os alunos tenham a possibilidade de receber um apoio 

mais individualizado, proporcionado por professores das diferentes áreas curriculares; 

onde lhes sejam proporcionadas as condições de estudo e o apoio de que necessitam, 
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de modo a aumentar a sua motivação para os estudos e, consequentemente, 

contribuir para a diminuição da taxa de insucesso escolar. 

 Deste modo, a SE deve ser entendida como uma modalidade de apoio e 

complemento educativo que importa garantir e privilegiar na ação educativa da 

Escola. Porém, pretendemos que a SE seja também um espaço com um ambiente 

educativo diferente daquele a que os alunos vivenciam nas áreas curriculares, 

onde estes utilizam o seu tempo livre de forma construtiva e enriquecedora, onde 

poderão ainda estudar e realizar os trabalhos solicitados nas diferentes disciplinas. 

 Com o intuito de averiguar se a SE está a cumprir ou não os seus objetivos, 

consideramos que deverá ser disponibilizada uma Caixa de Sugestões, onde os 

alunos e os professores poderão (de forma anónima) manifestar a sua opinião com 

sugestões, comentários e observações, localizada na referida sala. 

 

REGULAMENTO 

1.  LOCAL E HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO 

A Sala de Estudo (SE) situa-se na sala EDV 2. É nesse espaço que estão 

concentrados os recursos/materiais disponibilizados aos alunos. 

No horário de funcionamento consta dia/hora/professor(es)/disciplina(as), 

(confere esquema anexo).   

Este deverá ser divulgado aos alunos (na Sala do Aluno, na porta da SE, na página da 

escola, entre outros) para que atempadamente tenham conhecimento do mesmo e 

possam conciliar a sua disponibilidade horária e necessidade de estudo/orientação 

com a oferta que dispõem. 

 

2. DEFINIÇÃO 

A Sala de Estudo é um espaço pedagógico aberto a todos os alunos, de acesso 

livre e voluntário, onde estes podem realizar diversas atividades que possibilitem o 

desenvolvimento/aperfeiçoamento das suas capacidades e a aquisição de métodos de 

estudo e de trabalho; onde os alunos têm a possibilidade de receber um apoio mais 

individualizado, proporcionado por professores das diferentes áreas curriculares; onde 

lhes são proporcionadas as condições de estudo e o apoio de que necessitam. 

A SE deverá ser entendida como uma modalidade de apoio e complemento 

educativo que importa garantir e privilegiar na ação educativa da Escola. Porém, 

a SE é um espaço com um ambiente educativo diferente daquele a que os 

alunos vivenciam nas áreas curriculares, onde estes utilizam o seu tempo livre de 
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forma construtiva e enriquecedora, onde poderão ainda estudar e realizar os trabalhos 

solicitados nas diferentes disciplinas. 

3.  OBJETIVOS 

 Proporcionar orientação e apoio geral na realização de trabalhos escolares 

individuais ou em grupo, nomeadamente trabalhos de casa, exercícios de aplicação e 

consolidação dos conteúdos lecionados. 

 Proporcionar orientação e apoio no estudo individual: revisão de matérias 

estudadas, organização de apontamentos e preparação para as fichas de avaliação. 

 Proporcionar o apoio necessário para a superação de algumas dificuldades nas 

diversas áreas curriculares. 

 Orientar os alunos na pesquisa, recolha, seleção e organização da informação, 

necessária para a realização de trabalhos solicitados. 

 Orientar os alunos na preparação dos testes intermédios e das provas de exame. 

 Melhorar as aprendizagens. 

 Incrementar a participação dos alunos na vida escolar, através de uma ocupação 

construtiva dos tempos livres. 

 Proporcionar, sempre que possível, uma oferta equilibrada de professores das 

diferentes áreas curriculares. 

 Incutir nos alunos métodos de trabalho e hábitos de estudo. 

 Fomentar o desenvolvimento da autonomia e da autoconfiança. 

 Estimular práticas de entreajuda entre alunos. 

4.  REGRAS DE UTILIZAÇÃO  

4.1. A SE é um espaço pedagógico aberto a todos os alunos, de acesso livre e 

voluntário. 

De modo a garantir o seu bom funcionamento e um ambiente propício às atividades 

que aí se desenvolvem, não é permitido:  

 falar alto; 

 consumir alimentos e/ou bebidas; 

 usar o telemóvel ou outros equipamentos eletrónicos; 

 danificar o mobiliário ou os materiais e equipamentos; 

 anotar, dobrar, riscar ou danificar os livros ou outros materiais aí disponibilizados. 

4.2.  Os alunos só poderão utilizar os computadores (próprios ou da SE) para 

pesquisas e elaboração de trabalhos. 

4.3. Os alunos que frequentam a SE devem ainda: 

 Entrar de forma ordeira e educada, evitando perturbar os alunos e as atividades 

que estão a ser aí desenvolvidas. 
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 Manter um ambiente tranquilo, propício ao estudo e à realização de trabalhos 

escolares. 

 Respeitar os alunos e professores presentes na SE. 

 Realizar com empenho as tarefas a que se propuserem. 

 Acatar as chamadas de atenção e instruções dadas pelos professores presentes na 

sala. 

 Zelar pelo material e equipamento. 

 Manter a sala limpa e arrumada. 

 Respeitar o presente regulamento. 

5.  ATRIBUIÇÕES DOS PROFESSORES 

5.1.  A SE tem como dinamizadores professores das diversas áreas curriculares que 

procurarão orientar e incentivar os alunos para a utilização deste espaço, assegurando 

a criação e manutenção de um clima de estudo e de trabalho saudável e estimulante. 

5.2. À equipa de professores destacada para esse espaço, compete: 

 Apoiar os alunos nas atividades que estão a realizar, mas sempre com o objetivo de 

promover a sua autonomia. 

 Proporcionar aos alunos orientação e apoio no estudo individual. 

 Supervisionar as atividades que os alunos estão a efetuar. 

 Registar em modelo próprio a presença dos alunos e com relativo pormenor as 

diferentes atividades desenvolvidas com estes, individualmente ou em grupo. 

 Zelar pela conservação e correta utilização dos equipamentos e materiais existentes 

na sala. 

 Promover e organizar atividades que permitam o conhecimento e a partilha de 

técnicas de aprendizagem mais eficazes. 

 Desligar os computadores no fim do último tempo letivo de cada dia. 

 Organizar o inventário do material existente na SE e zelar pela sua conservação. 

 Fazer cumprir o presente regulamento. 

5.3.  Os professores que detetarem anomalias no equipamento ou no material afeto à 

SE deverão, em tempo oportuno, informar a Direção, bem como do incumprimento 

das normas constantes deste regulamento, quando considerado grave. 

6.  RECURSOS 

Para cumprir com eficácia a sua função, a SE deverá ser dotada de materiais e 

equipamentos adequados, como, por exemplo: 

 manuais escolares das diferentes disciplinas, adotados na escola; 

 outros manuais escolares; 

 dicionários; 
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 gramáticas; 

 testes intermédios das disciplinas visadas e respetivos critérios de correção, em 

suporte informático e em papel; 

 provas de exame das disciplinas visadas e respetivos critérios de correção, em 

suporte informático e em papel; 

 computadores com ligação à internet; 

 impressora. 

7.  AVALIAÇÃO 

A avaliação será da responsabilidade da equipa de professores que dinamiza a SE. 

 Monitorização do funcionamento da SE pela análise dos registos de frequência. 

 Realização de inquéritos de opinião e respetiva análise. 

 Análise das sugestões e dos comentários depositados na Caixa de Sugestões. 

 Elaboração de um Relatório, no final de cada ano letivo. 

8.  DISPOSIÇÕES FINAIS 

8.1. O regulamento da SE deverá ser divulgado a toda a comunidade escolar, no início 

de cada ano letivo. 

8.2. O desrespeito pelo regulamento poderá acarretar a aplicação de medidas 

educativas disciplinares, previstas no Regulamento Interno da Escola. 

8.3. As dúvidas suscitadas com a aplicação do presente regulamento e os casos 

omissos serão supridos pela equipa de professores da SE ou por deliberação do 

Diretor. 

 

 

Os objetivos, estratégias e atividades deste projeto constam de planificação própria 

denominada de Sala de Estudo, aprovado em sede de Conselho Pedagógico e que é parte 

integrante deste Plano Anual de Atividades.  

A ata deve ser informatizada e entregue, no prazo de uma semana, em suporte de papel; 

impressa frente e verso, cada folha deve ser numerada e rubricada pelo secretário e pelo 

presidente da reunião. 

Elaborar e aprovar a proposta de regimento interno. 

Apresentar à direção executiva um relatório crítico, anual, do trabalho desenvolvido 
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DINAMIZAÇÃO SALA DE CONVÍVIO 

 

COORDENAÇÃO: Projetos em Desenvolvimento educativo 

Colaboradores: Professores, alunos e assistentes operacionais 

 

INTRODUÇÃO    

Cada vez mais se torna fundamental às escolas oferecer aos alunos locais ou 

atividades que lhes permitam ocupar os tempos livres, afastando-os de solicitações 

perigosas ou de índole duvidosa. Os pais confiam aos estabelecimentos de ensino não só 

a educação dos seus filhos mas, muitas vezes também, o dever de lhes proporcionar 

atividades que preencham os tempos em que não os podem acompanhar por motivos 

profissionais. Assim, a Sala de Convívio surge como alternativa aos períodos mortos, ou 

sem componente letiva dos alunos, oferecendo condições para que seja um local de 

trabalho mas, principalmente, de agradáveis momentos. 

 

FINALIDADES       

Apostar num espaço atrativo, que se revele promotor do convívio entre todos os alunos 

da escola e onde estes se sintam confortáveis para permanecer durante os tempos em que não 

tenham atividades letivas.  

Este local é de frequência facultativa mas poderá tornar-se numa área de referência para 

o desenvolvimento de atividades promotoras do bem-estar, bem como ser uma alternativa a 

outras muito menos saudáveis e sem natureza pedagógica. 

 

ÁREAS TEMÁTICAS  

 Jogos Lúdico/desportivos (Xadrez, Damas, Ténis de Mesa, Cartas, Jogos 

Online); 

 Realização de Trabalhos de Casa ou atividades similares; 

 Realização de trabalhos de pesquisa na WEB; 

 Apoio ao estudo; 

 Sensibilização para atividades ou projetos da escola; 

 Visualização de filmes; 
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ESTRATÉGIA DE TRABALHO       

Oportunamente será elaborado um Regulamento da Sala de Convívio.    

 

AVALIAÇÃO          

A avaliação será realizada trimestralmente com a elaboração de um relatório de 

funcionamento da Sala de Convívio onde constarão entre outros pontos: número de 

visitantes; opiniões; propostas de melhoria; pontos fracos, etc. 

 

 

 

 

 

Os objetivos, estratégias e atividades deste projeto constam de planificação própria 

denominada de Projeto Dinamização da Sala do Aluno aprovado em sede de Conselho 

Pedagógico e que é parte integrante deste Plano Anual de Atividades.  

A ata deve ser informatizada e entregue, no prazo de uma semana, em suporte de papel; 

impressa frente e verso, cada folha deve ser numerada e rubricada pelo secretário e pelo 

presidente da reunião. 

Elaborar e aprovar a proposta de regimento interno. 

Apresentar à direção executiva um relatório crítico, anual, do trabalho desenvolvido 
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XIV. Projeto Testes Intermédios 2013/2014 

 

 

Os testes intermédios são um projeto no qual este agrupamento de escolas se envolveu 

desde da sua 1.ª edição, cumprem com um desígnio do seu projeto educativo e visam 

contribuir para a melhoria das aprendizagens e promoção do sucesso educativo. 

  

FINALIDADES DO PROJETO 

Os testes intermédios são instrumentos de avaliação disponibilizados pelo GAVE ao longo do 

ano letivo e têm como principais finalidades permitir a cada professor aferir o desempenho 

dos seus alunos por referência a padrões de âmbito nacional, ajudar os alunos a uma 

melhor consciencialização da progressão da sua aprendizagem e, complementarmente, 

contribuir para a sua progressiva familiarização com instrumentos de avaliação externa, 

processo a que estarão sujeitos no final dos ciclos do ensino básico, ou no ano terminal das 

disciplinas do ensino secundário. 

No caso específico das aplicações previstas para o 2.º ano, do 1.º ciclo do ensino básico, 

visa-se um diagnóstico precoce das dificuldades dos alunos, que permita uma intervenção 

pedagógica e didática mais eficaz. 

É importante salientar o carácter eminentemente formativo dos instrumentos de avaliação a 

disponibilizar. De facto, a aferição dos desempenhos e a regulação das aprendizagens, a 

partir de uma reflexão sustentada pela análise do processo de resposta dos alunos e pelos 

resultados atingidos, são objetivos centrais, que deverão presidir à opção de cada escola no 

momento de adesão ao projeto e na escolha dos testes a realizar. 

Enquanto instrumento de apoio ao processo educativo e à promoção do sucesso dos alunos, 

tendo por referência padrões de âmbito nacional, o projeto assenta num conjunto de 

premissas que é indispensável relembrar:  

(i) a adesão ao projeto é facultativa;  

(ii) a escolha dos testes a realizar é da exclusiva responsabilidade dos órgãos de decisão 

pedagógica e executiva do agrupamento;  

(iii) as implicações que as classificações dos testes possam ter no processo de avaliação 

interna dos alunos são, igualmente, da exclusiva responsabilidade dos órgãos de decisão 

pedagógica e executiva do agrupamento;  
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(iv) os testes contemplam apenas uma dimensão restrita do vasto leque de opções inerentes 

ao processo de avaliação interna desenvolvido nas escolas;  

(v) a análise circunstanciada do desempenho dos alunos a partir das suas produções 

individuais e a análise dos resultados da turma/escola, enquadradas pela leitura crítica do 

teste e dos critérios de classificação e pela interpretação das informações reunidas nas 

grelhas de classificação, são parte integrante do processo; 

 (vi) a partilha com os alunos da informação obtida deve visar a regulação das 

aprendizagens, ajudando-os a ultrapassar as suas eventuais dificuldades;  

A realização de testes intermédios, no presente ano letivo, envolve as disciplinas que se 

Indicam de seguida, de acordo com o ciclo de ensino a que pertencem: 

 ENSINO BÁSICO (EB) 

1.º Ciclo 3.º Ciclo 

Português Físico-Química 

Matemática Ciências Naturais 

 Geografia 

 História 

 Inglês 

 Português 

 Matemática 

As aplicações de cada teste intermédio ocorrem em simultâneo em todo o território nacional 

e, de acordo com o horário dos toques de cada escola, deverá ter início entre as 10h e as 

10h45min., no Continente e na Região Autónoma da Madeira, e entre as 9h e as 9h 45min., 

na Região Autónoma dos Açores. 

O início de cada aplicação pode ser antecipado num máximo de 30 min. em relação ao 

horário previsto, se tal for absolutamente imprescindível para assegurar o normal 

funcionamento das demais atividades letivas. Este procedimento deve ser obrigatoriamente 

transmitido ao GAVE, via correio eletrónico. 

Durante a realização de cada teste, nenhum aluno pode abandonar a sala, salvo por motivo 

de força  maior, caso em que deve ser devidamente acompanhado. Os alunos não deverão 

ser portadores  de  telemóveis  ou  de  outros  sistemas  de  comunicação  durante  o  

período  de realização dos testes. 

Nos dias de aplicação dos testes, sugere-se que não sejam marcadas outras provas de 

avaliação interna para os alunos envolvidos no projeto. 

Os testes devem ser corrigidos e classificados pelo professor da turma. O teste, os critérios 

de classificação e os resultados devem ser objeto de análise e/ou de interpretação pelos 

professores, visando-se, em cada momento, a prossecução das finalidades do projeto. 

De resto a calendarização prevista para estes testes está já estabelecida pelo 

GAVE, a saber: 
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Disciplinas / Anos 
Períodos Letivos / Datas de Realização 

2.º 3.º 

Português – 1.º Ciclo 

2.º Ano  27 de maio 

Matemática – 1.º Ciclo 
2.º Ano  30 de maio 

Inglês — Key for Schools PORTUGAL 

Português – 3.º Ciclo 

9.º Ano 6 fevereiro  

Matemática – 3.º Ciclo 

9.º Ano  21 março 

O que se constata nesta calendarização é que não constam as datas dos testes de 

História, Geografia, Ciências Naturais e de Ciências Físico-químicas. Contudo, numa nota 

o GAVE esclarece que o elenco de testes agora apresentado poderá ser completado com 

testes de outras disciplinas ou de outros níveis de escolaridade. 

O certo é que não sabemos se, de facto, haverá ou não testes intermédios aquelas 

disciplinas. Em todo caso, iremos inscrever a escola no projeto Testes Intermédios, 

para já nas disciplinas calendarizadas. 

Importaria, por isso, que as respetivas, subcoordenações e Conselhos de Ano se 

pronunciassem quanto à relevância destes testes na avaliação sumativa interna. 

Estes testes mantêm a dinâmica e os objetivos anteriores. Cada uma das aplicações 

ocorre em simultâneo em todo o território nacional e, de acordo com o horário dos 

toques de cada escola, deverá ter início entre as 10h e as 10h 45min. 

Durante a realização de cada teste, nenhum aluno pode abandonar a sala, salvo por 

motivo de força maior, caso em que deve ser devidamente acompanhado. Os alunos 

não deverão ser portadores de telemóveis ou de outros sistemas de comunicação 

durante o período de realização dos testes. 

Até 24 horas após a aplicação, e sempre depois das 18h do dia da aplicação, os 

enunciados e os critérios de classificação dos testes ficam disponíveis na página do 

GAVE, acessíveis ao público em geral. 

Os testes são corrigidos e classificados pelo professor da turma. O teste, os 

critérios de classificação e os resultados devem ser objeto de análise e/ou de 

interpretação pelos professores, visando-se, em cada momento, a prossecução das 

finalidades do projeto. 

O Key for Schools PORTUGAL (Reading, Writing, Listening and Speaking) é um projeto 

que tem como principal objetivo a aplicação nos estabelecimentos de ensino de um teste 

de língua inglesa concebido pelo Cambridge English Language Assessment, entidade da 
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Universidade de Cambridge responsável pelo desenvolvimento de instrumentos de 

avaliação no domínio da língua inglesa. 

Através da realização deste teste pode ainda ser obtido um certificado da Universidade 

de Cambridge. O teste permite certificar níveis de proficiência linguística de A1 (utilizador 

elementar) a B1 (utilizador experiente), em função do resultado obtido por cada aluno. O 

projeto Key for Schools PORTUGAL visa também contribuir para o reconhecimento da 

sociedade portuguesa da importância que a aprendizagem de uma segunda língua 

representa para o desenvolvimento cognitivo de cada criança e jovem, processo que se 

reflete positivamente na qualidade da aprendizagem desenvolvida em torno de qualquer 

área do saber. O projeto tem início no corrente ano letivo, no âmbito do definido no 

despacho n.º 11838-A/2013, de 10 de setembro. 

Esta iniciativa, apenas possível com a adesão das empresas signatárias do protocolo, é 

mais um passo para uma sustentada valorização dos conhecimentos e capacidades dos 

alunos no domínio de uma língua estrangeira, neste caso o Inglês. 

Vantagens para os alunos e para os professores do projeto Key for Schools 

PORTUGAL  

O teste Key for Schools, que avalia os conhecimentos e as capacidades de cada aluno, 

permite obter informação sobre a qualidade da aprendizagem realizada e, assim, agir no 

sentido de criar as condições para uma progressiva elevação do nível de proficiência 

linguística de todos os alunos em Portugal. 

O teste Key for Schools avalia os domínios da leitura, da escrita, da compreensão e da 

produção oral. A sua aplicação constitui também a oportunidade para revalorizar nas 

escolas portuguesas o papel da comunicação oral em contexto de avaliação externa à 

escala nacional, vertente essencial no processo de aprendizagem das línguas 

estrangeiras. 

Com a aplicação do teste Key for Schools serão igualmente implementados programas de 

formação de professores de Inglês ministrados pelo Cambridge English. Estes programas, 

que incluem a necessária certificação de todos os professores que irão classificar a 

componente escrita e a componente oral do teste, constituem uma oportunidade para o 

desenvolvimento profissional destes docentes.  

Destinatários do teste Key for Schools 2013/2014 e processo de certificação 

O teste Key for Schools será aplicado, com carácter obrigatório, aos alunos a frequentar 

o 9.º de escolaridade nos estabelecimentos do ensino público, particular e cooperativo. 

Pode ainda ser realizado opcionalmente por alunos com idades compreendidas entre os 

11 e os 17 anos a frequentar outros níveis de escolaridade que o solicitem. 

A obtenção de certificado é opcional para todos os alunos a frequentar o 9.º ano de 

escolaridade, sendo obrigatória para alunos a frequentar outros anos de escolaridade que 

http://www.gave.min-edu.pt/np3content/?newsId=515&fileName=Certif_CA_A2.pdf
http://www.gave.min-edu.pt/np3content/?newsId=515&fileName=Certif_CA_A2.pdf
http://www.gave.min-edu.pt/np3content/?newsId=515&fileName=Despacho_11838A_Ingles9.pdf
http://www.gave.min-edu.pt/np3/np3/np3/514.html
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pretendam realizar o teste. O certificado é disponibilizado mediante o pagamento de um 

valor que se situará entre 20 € e 30 € (valor exato a divulgar oportunamente), sendo 

gratuito para os alunos abrangidos pela ação social escolar integrados no escalão A e 

reduzido em 50% para os alunos integrados no escalão B.  

O Calendário e regulamento a definir de acordo com o disposto no n.º 3 do despacho n.º 

11838-A/2013, de 10 de setembro. 

Todos os testes terão a duração de 90 minutos, sem intervalo, com exceção dos 

testes previstos para o 1.º ciclo do ensino básico (2.º ano), cuja duração será indicada 

na informação específica de cada uma das disciplinas. 

As inscrições decorrem para o 3.º ciclo de 2 a 28 de novembro e para o 1.º ciclo de 3 a 18 

de dezembro. 
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XV. RENDIMENTO E COMPORTAMENTO 
MERITÓRIO 

QUADRO DE MÉRITO E PROJETO A MELHOR 
TURMA 

 

 

 

Para efeitos do disposto na alínea h) do artigo 7.º, da Lei n.º 51/2012, o regulamento interno 

pode prever prémios de mérito destinados a distinguir alunos que, em cada ciclo de 

escolaridade, preencham um ou mais dos seguintes requisitos: 

a) Revelem atitudes exemplares de superação das suas dificuldades; 

b) Alcancem excelentes resultados escolares;  

c) Produzam trabalhos académicos de excelência ou realizem atividades curriculares 

ou de complemento curricular de relevância; 

d) Desenvolvam iniciativas ou ações de reconhecida relevância social. 

Os prémios de mérito devem ter natureza simbólica ou material, podendo ter uma natureza 

financeira desde que, comprovadamente, auxiliem a continuação do percurso escolar do 

aluno. 

Cada escola pode procurar estabelecer parcerias com entidades ou organizações da 

comunidade educativa no sentido de garantir os fundos necessários ao financiamento dos 

prémios de mérito. 

Nesta conformidade, importa dar nota de que no presente ano letivo o Quadro de Excelência 

e Mérito irá ser revisto no seu regulamento pera integrar a valorização dos alunos nas áreas 

e dimensões previstas no artigo 9.º da Lei n.º 51/2012, e que atrás já referimos. 

 

Em todo caso, e no que respeita aos desempenhos dos alunos e na observância dos critérios, 

e das regras consignadas no regulamento estabelecido para constituição daqueles quadros, 

definido e aprovado em Reunião de Conselho Pedagógico, acedem a estes quadros, todos os 

alunos que na Avaliação Final obtenham: 

Quadro de Excelência - Nível 5 a todas as disciplinas (2.º e 3.º Ciclo e CEF) ou a menção 

de Excelente a todas as áreas curriculares no1.º Ciclo - e a menção de Satisfaz Bem a todas 

às áreas curriculares não disciplinares (em todos os ciclos); 

Quadro se Mérito - Nível 5 a todas as disciplinas; podendo obter dois níveis 4 às disciplinas 

(2.º e 3.º Ciclo e CEF) ou a menção de Excelente a todas as áreas curriculares, podendo 

obter uma menção de Satisfaz bastante numa daquelas áreas no1.º Ciclo - e a menção de 

Satisfaz Bem a todas às áreas curriculares não disciplinares (em todos os ciclos); 

e que, em ambos os quadros, o longo do mesmo ano letivo, não haja registo de:  

- Faltas injustificadas; 

- Ter sido sancionado com pena de suspensão da frequência das atividades letivas; 
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- Ter sido excluído da frequência do apoio pedagógico por razões disciplinares ou por faltas 

injustificadas; 

- Apresentar comportamentos claramente repreensíveis, retratados em ata de conselho de 

turma ou Conselho de ano. 

 

Projeto “A Melhor Turma” 
 

O Projeto “A Melhor Turma” nasce da preocupação e da necessidade de mudança e melhoria 

do ambiente de trabalho em sala de aula, devendo contemplar o envolvimento dos próprios 

alunos no esforço de permanente melhoria e motivação para as aprendizagens, para o seu 

sucesso educativo e para o reforço da autoridade e liderança dos professores.  

Na prática, em observância dos desígnios do Projeto Educativo de promoção e 

desenvolvimento de uma cultura de excelência e de responsabilidade, o Projeto a melhor 

Turma, traduz-se num  concurso, a realizar ao longo do ano letivo, que visa melhorar os 

processos que se desenvolvem na escola, elevando os padrões de qualidade dos 

desempenhos dos alunos em contexto de aprendizagem enquanto grupo integrado numa 

turma, no pressuposto de que os comportamentos e desempenhos de uns comprometem os 

desempenhos e comportamentos dos outros. Isto é, na perceção de que, enquanto grupo, 

todos somos responsáveis por todos. 

O paradigma deste “concurso” operacionaliza-se em 3 coordenadas fundamentais, a saber: 

1.º - As faltas, particularmente as faltas injustificadas, de forma a incutir nos alunos, pais e 

encarregados de educação a responsabilização pela própria assiduidade; 

2.º - A disciplina dentro e fora da sala de aula, a fim de, natural e progressivamente, se 

instituir uma cultura de “tolerância zero” às infrações disciplinares e especificamente aos 

comportamentos e atitudes que possam prejudicar o bom funcionamento das atividades 

letivas; 

3.º - Os resultados escolares, cerne da questão, e é aquilo que nos justifica a todos enquanto 

participantes desta aventura da educação e formação. Visa promover as aprendizagens, o 

sucesso educativo e a excelência dos resultados, quer individuais, quer coletivos. Pressupõe 

responsabilização e solidariedade entre todos. Pretende-se assim, também, valorizar e 

divulgar o desempenho escolar e social dos alunos. 

Este paradigma, pressupõe a necessidade dos  intervenientes no processo educativo 

acionarem os diferentes mecanismos de supervisão pedagógica, com a recolha de 

informação relevante que permita, em tempo oportuno, a autorregulação e a correção dos 

desvios, mas também a  penalização pelo atraso. Dito de outro modo, para que eu corrija o 

meu comportamento e o meu aproveitamento é preciso que saiba o que está mal. Por outro 

lado, devo aceitar a penalização do que correu menos bem, para ser capaz de melhorar. Os 
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objetivos são claros: melhorar a assiduidade, reduzir a indisciplina dentro e fora da sala de 

aula, melhorar o aproveitamento escolar interno e os resultados externos. 

Este projeto concretiza-se no final de cada período escolar e ano letivo através do 

apuramento da melhor turma da escola, considerando um conjunto de indicadores e 

critérios, a saber: 

1.º Número total de faltas injustificadas dadas por todos os alunos da turma; 

2.º Número de participações disciplinares dos alunos da turma remetidas ao diretor por 

professores e/ou funcionários; 

3.º Número de dias de suspensão, decorrentes de processo disciplinar, medida prevista no 

estatuto do Aluno e Regulamento Interno da escola; 

4.º Número de níveis inferiores a 3, obtidos pelos alunos da turma na avaliação de cada 

período; 

5.º Número de alunos da turma retidos no final do ano letivo; 

6.º Número global de falta de material, às várias disciplinas, dadas pelos alunos da turma; 

7.º Número de faltas de TPC, às diferentes disciplinas dadas pelos alunos da turma; 

Este projeto destina-se assim aos alunos às turas do 5.º ao 9.º ano de escolaridade, 

incluindo o curso CEF . 

O prémio a atribuir, para além do reconhecimento do mérito escolar, consistirá na turma 

vencedora, por ciclo, numa viagem de um dia a um local a determinar. 
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XVI. Protocolos e parcerias 

 
 

 

Para o cumprimento do Plano Anual de Atividades e na execução dos diferentes 

projetos e programas o agrupamento desenvolveu com diversas entidades, um 

conjunto dos protocolos e parecerias, nomeadamente com o Ministério da 

Educação e Ciência (MEC), a Direção Regional de Educação do Norte (DREN), a 

Direcção-Geral da Educação (DGE), a Rede de Bibliotecas Escolares (RBE), o 

Gabinete de Avaliação Educacional (GAVE), o Gabinete do Desporto Escolar 

(GDE), o Plano Nacional de Leitura (PNL), a autarquia de Guimarães (CMG), a 

Universidade do Minho (UM), Projeto Avaliação em REDE (PAR), a Cooperativa 

para o Desporto Tempo Livre, o Instituto Superior do Ave (ISAVE), a Sol do Ave 

(AMAVE), Associação Portuguesa De Paralisia Cerebral (APPCDE), Rotary Club de 

Guimarães (RCG), Sociedade Martins Sarmento (SMS) O Centro Social de Brito, o 

Centro Paroquial de Ronfe, a Unidade de Saúde das Taipas e a Unidade da Saúde 

Familiar de Ronfe, a Comissão de Proteção de Crianças e Jovens (CPCJ), o 

programa Escola – Segura, as Junta de Freguesias do agrupamento, associações 

de pais e encarregados de educação, algumas empresas do Concelho como a 

SOMELOS SGPS SA e diversos fornecedores da escola e que são parceiros fundamentais 

do agrupamento no desenvolvimento do projeto educativo, do plano anual de atividades 

e na realização de atividades pontuais que se realizam ao longo do ano letivo.  

Todas estas parcerias e protocolos visam o apoio às diversas iniciativas, atividades e 

projetos, bem como o acolhimento dos alunos com NEE para o desenvolvimento de plano 

individual de transição para a vida ativa, a formação dos alunos em contexto de trabalho 

dos vários cursos de educação e formação, o acompanhamento institucional de jovens 

em abandono e/ou em risco de abandono escolar, e alunos com problemas 

comportamentais e emocionais. 

Importa salientar que todas elas foram já mobilizadas no 1.º período, e tiveram 

continuidade ao longo do 2.º período. 

Entretanto e no âmbito do Curso Formação Vocacional, e para a realização da formação 

em contexto de trabalho, serão desenvolvidos um conjunto de outros protocolos com 

entidades ligadas ao setor. 
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XVII - AVALIAÇÃO DE PROFESSORES  

(Decreto Regulamentar n.º 26/2012) 

 

 

A avaliação do Desempenho Docente no presente ano letivo far-se-á em 

conformidade com o Decreto Regulamentar n.º 26/2012. 

Nesta conformidade, importa relembrar, que o ciclo de avaliação regulado por este 

diploma estabelece ciclos de avaliação mais longos, fazendo-os coincidir com a 

duração dos escalões da carreira. Esta maior amplitude desconcentra e diversifica os 

procedimentos, o que dará maior tranquilidade à escola e aos professores para fazerem o 

seu trabalho. 

Por outro lado, relembramos, ainda, esta avaliação apresenta uma dimensão interna 

(para aqueles que não estão obrigados à observação de aulas ou que não a tenham 

requerido) e uma dimensão externa centrada na observação de aulas para os docentes 

em período probatório, no 2.º e 4.º escalões da carreira ou sempre que requeiram a 

atribuição da menção de Excelente, com a intervenção de uma bolsa de avaliadores, 

externos à escola, formada por docentes de todos os grupos de recrutamento,  e gerida a 

partir dos centros de formação e associação de escolas. Ora, esta separação retira 

espaço aos focos de conflito que sempre se desenvolveram nos modelos anteriores. 

Assim, a dimensão externa da avaliação é isso mesmo, uma das dimensões da 

avaliação, porque esta, exige ainda uma dimensão interna. De facto, a avaliação das 

dimensões em que assenta o desempenho da atividade docente — «científico-

pedagógica”, “participação na vida da escola e relação com a comunidade 

educativa» e «formação contínua e desenvolvimento profissional» — realiza-se 

com recurso à auto–avaliação efetuada por cada docente, tendo como referência os 

parâmetros aprovados pelo conselho pedagógico, avaliação interna, ou nos 

estabelecidos a nível nacional, avaliação externa. 

Com efeito, o Decreto Regulamentar n.º 26/2012 regulamenta o sistema de 

avaliação do desempenho do pessoal docente tem como objetivo a melhoria da qualidade 

do serviço educativo e da aprendizagem dos alunos, bem como a valorização e o 

desenvolvimento pessoal e profissional dos docentes. Por isso, este sistema de avaliação 

docente deve permitir diagnosticar as necessidades de formação dos docentes, a 

considerar no plano de formação de cada agrupamento de escolas. 

São dimensões da avaliação, o desempenho docente nas suas componentes: 

a) Científica e pedagógica; 

b) Participação na escola e relação com a comunidade; 
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c) Formação contínua e desenvolvimento profissional. 

Esta avaliação tem como periodicidade e requisito temporal, ciclos de avaliação que, 

no caso dos professores integrados na carreira, coincidem com o período 

correspondente aos escalões da carreira docente. Os professores integrados na carreira 

são sujeitos a avaliação do desempenho desde que tenham prestado serviço docente 

efetivo durante, pelo menos, metade do período em avaliação correspondente ao seu 

ciclo, caso contrário, poderão, ainda assim, requerer a ponderação curricular para efeitos 

de avaliação, até ao final do ciclo avaliativo. 

Em todo caso, o processo de avaliação do desempenho dos docentes integrados na 

carreira deve ser concluído no final do ano escolar anterior ao do fim do ciclo avaliativo. 

Quanto aos professores em regime de contrato a termo, os ciclos avaliativos tem 

como limite mínimo 180 dias de serviço letivo efetivamente prestado. Se este limite 

resultar da celebração de mais do que um contrato a termo, a avaliação será realizada 

pelo agrupamento de escolas, cujo contrato termine em último lugar, recolhidos os 

elementos avaliativos das outras escolas, ou se terminarem na mesma data, cabe ao 

docente optar pelo agrupamento de escolas que efetua a sua avaliação. 

No caso dos professores em período probatório o ciclo de avaliação corresponde ao 

ano escolar coincidente com aquele período. 

Quanto aos elementos de referência da avaliação, incluem inevitavelmente os 

objetivos e as metas fixadas no projeto educativo do agrupamento, mas também 

os parâmetros estabelecidos e aprovados pelo Conselho Pedagógico para cada 

uma das dimensões. Incluem, ainda, os parâmetros estabelecidos a nível nacional para 

a avaliação externa (estes últimos são fixados pelo Ministério da Educação e Ciência). 

Conforme referimos, a avaliação de desempenho docente é composta por uma 

componente interna e por uma componente externa, e cada uma destas componentes 

incluem intervenientes, âmbito e procedimentos próprios ou específicos. 

A avaliação interna é efetuada pelo agrupamento e é realizada em todos os escalões. 

A avaliação externa centra-se na dimensão científica e pedagógica e realiza-se 

através da observação de aulas por avaliadores externos, para os docentes em 

período probatório, docentes integrados no 2.º e 4.º escalão da carreira docente, para 

atribuição da menção de Excelente, em qualquer escalão e para os Docentes integrados 

na carreira que obtenham a menção de Insuficiente (n.º 2 do artigo 18.º). 

Em todo caso, são intervenientes no processo de avaliação de desempenho o 

presidente do conselho geral; o diretor; o conselho pedagógico; a secção de 

avaliação de desempenho docente do conselho pedagógico; os avaliadores 

externos e internos; os avaliados, cada qual com tarefas e competências específicas.  
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Assim ao Presidente do Conselho Geral competirá homologar a proposta de decisão 

de recurso e notificar o diretor para contra-alegar ou nomear árbitro.  

Ao Diretor, responsável por todo o processo de avaliação de desempenho, cabendo-lhe 

assegurar as condições necessárias à sua realização, compete-lhe proceder à 

avaliação dos docentes Posicionados no 8.º escalão da carreira docente, desde 

que, nas avaliações efetuadas ao abrigo de legislação anterior à data de entrada em 

vigor do Decreto-Lei n.º 15/2007, de 19 de Janeiro, tenham obtido a classificação de 

pelo menos Satisfaz e que, nos termos do presente decreto regulamentar, tenham 

obtido pelo menos a classificação de Bom; dos docentes posicionados no 9.º e 

10.º escalão da carreira docente e os docentes que exerçam as funções de 

subdiretor, adjunto, assessor de direção, coordenador de departamento 

curricular e o avaliador por este designado. Compete, ainda, ao diretor, apreciar e 

decidir as reclamações, nos processos em que foi avaliador. 

Ao conselho pedagógico compete eleger os quatro docentes que integram a 

secção de avaliação do desempenho docente, aprovar o documento de registo e 

avaliação do desenvolvimento das atividades realizadas pelos avaliados nas dimensões 

científica e pedagógica, participação na escola e relação com a comunidade e formação 

contínua e desenvolvimento profissional. Competindo-lhe, ainda, aprovar os 

parâmetros estabelecidos para cada uma das dimensões. 

À secção de avaliação do desempenho docente do conselho pedagógico, 

constituída pelo diretor que preside e por quatro docentes eleitos de entre os membros 

do conselho, compete aplicar o sistema de avaliação do desempenho tendo em 

consideração, designadamente, o projetivo educativo do agrupamento de escolas e o 

serviço distribuído ao docente, calendarizar os procedimentos de avaliação, conceber e 

publicitar o instrumento de registo e avaliação do desenvolvimento das atividades 

realizadas pelos avaliados nas 3 dimensões que constituem o processo de avaliação, 

acompanhar e avaliar todo o processo, aprovar a classificação final harmonizando as 

propostas dos avaliadores e garantindo a aplicação das percentagens de diferenciação 

dos desempenho, apreciar e decidir as reclamações, nos processos em que atribui a 

classificação finais e aprovar o plano de formação, com a duração de um ano e que 

integre a observação de aulas, proposto pelos avaliadores e que obrigatoriamente o 

avaliado terá de concluir com sucesso.  

Relembro que esta secção é constituída, pelo; 

- Presidente do Conselho Pedagógico: Silvério Afonso Correia da Silva; (Diretor); 

- Dores Oliveira - Pré-Escolar (Coordenadora do Departamento Curricular do Pré-

Escolar); 

- Eunice Cardoso - 1.º Ciclo (Coordenadora do Departamento Curricular do 1.º Ciclo); 
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- Maria do Carmo Magalhães Pereira - 2.º Ciclo; (Coordenadora do Departamento 

Curricular de Ciências Sociais e Humanas); 

- Alcina Sousa - 3.º Ciclo (Coordenadora de Projetos em Desenvolvimento Educativo). 

Quanto ao avaliador externo, importa reter que este avaliador deverá ser um professor 

que reúna um conjunto de requisitos cumulativos, nomeadamente estar integrado 

em escalão igual ou superior ao do avaliado, pertencer ao mesmo grupo de recrutamento 

e ser titular de formação em avaliação do desempenho ou supervisão pedagógica ou 

deter experiência profissional em supervisão pedagógica. Compete a este avaliador 

proceder à avaliação externa da dimensão científica e pedagógica dos docentes 

por ela abrangidos. Este avaliador, integra a bolsa de avaliadores constituídos por 

docentes de todos os grupos de recrutamento. A regulamentação desta bolsa é objeto de 

diploma próprio, ouvidas as organizações sindicais, e de cujo o projeto de diploma legal 

já demos nota neste Conselho. 

Quanto ao avaliador interno, este é o coordenador de departamento curricular ou 

quem este designar, considerando-se, para este efeito, preferencialmente os requisitos 

referidos para a seleção do avaliador externo. 

Em todo caso, e na impossibilidade de aplicação daqueles critérios não há lugar 

à designação mantendo-se o coordenador de departamento curricular como 

avaliador. 

Ao avaliador interno compete a avaliação do desenvolvimento das atividades 

realizadas pelos avaliados nas dimensões já referidas, através do projeto docente 

(embora este tenha carácter opcional e caso não seja apresentado pelo avaliado é 

substituído pelas metas e objetivos do projeto educativo), o documento de registo e 

avaliação aprovado pelo conselho pedagógico para esse efeito e os relatórios de 

autoavaliação. 

Quanto à calendarização do processo de avaliação do desempenho, esta é decidida no 

agrupamento pela secção da avaliação do desempenho docente do conselho 

pedagógico em coordenação com os avaliadores. 

O processo de avaliação é constituído pelo projeto docente (facultativo), metas e 

objetivos do projeto educativo, o documento de registo de participação nas 

dimensões da avaliação e do relatório de autoavaliação e o respetivo parecer 

elaborado pelo avaliador. 

O projeto docente tem por referência as metas e objetivos traçados no projeto 

educativo e consiste no enunciado do contributo do docente para a sua concretização. 

Tem caráter opcional e traduz-se num documento constituído por um máximo de duas 

páginas, anualmente elaborado em função do serviço distribuído. 
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A apreciação do projeto docente pelo avaliador é comunicada por escrito ao 

avaliado. 

Relembramos, que o projeto docente se não apresentado é substituído, para 

efeitos avaliativos pelas metas e objetivos do projeto educativo do 

agrupamento. 

A observação de aulas, conforme já referimos, é obrigatória para os docentes em 

período probatório, docentes integrados no 2.º e 4.º escalão da carreira docente, para 

atribuição da menção de Excelente, em qualquer escalão e para os docentes integrados 

na carreira que obtenham a menção de Insuficiente. Para os restantes casos, não há 

lugar a observação de aulas. 

Em todo caso, conforme referimos, a observação de aulas compete aos avaliadores 

externos que procedem ao registo das suas observações, corresponde a um período 

de 180 minutos, distribuído por, no mínimo, dois momentos distintos, num dos 2 

últimos anos escolares anteriores ao fim de cada ciclo de avaliação do docente 

integrado na carreira. 

A observação de aulas dos docentes integrados no 5.º escalão da carreira 

docente é realizada no último ano escolar anterior ao fim de cada ciclo 

avaliativo. 

Quanto aos docentes integrados na carreira que obtenham a menção de Insuficiente, a 

observação de aulas deve ser requerida pelo avaliado ao diretor até ao final do primeiro 

período do ano escolar anterior ao da sua realização. 

Para os docentes em regime de contrato a termo não há lugar à observação de 

aulas. 

O relatório de autoavaliação tem por objetivo envolver o avaliado na identificação de 

oportunidades de desenvolvimento profissional e na melhoria dos processos de ensino e 

dos resultados escolares dos alunos. Consiste num documento de reflexão sobre a 

atividade desenvolvida incidindo sobre a prática letiva, as atividades promovidas, a 

análise dos resultados obtidos, o contributo para os objetivos e metas fixados no Projeto 

Educativo do agrupamento de escolas, a formação realizada e o seu contributo para a 

melhoria da ação educativa e reporta-se ao trabalho efetuado nesse período. Deve ter 

um máximo de três páginas, não lhe podendo ser anexados documentos. 

Adverte-se que a omissão da entrega do relatório de autoavaliação, por motivo 

injustificados nos termos do ECD, implica a não contagem do tempo de serviço do ano 

escolar em causa, para efeitos de progressão na carreira docente. 

Quanto ao resultado da avaliação, importa reter que o resultado final a atribuir em 

cada ciclo de avaliação é expresso numa escala graduada de 1 a 10 valores. 
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As classificações quantitativas são ordenadas de forma crescente por universo de 

docentes de modo a proceder à sua conversão em menções qualitativas, nos seguintes 

termos: 

- Excelente se, cumulativamente, a classificação for igual ou superior ao percentil 95, 

não for inferior a 9 e o docente tiver tido aulas observadas; 

- Muito Bom se, cumulativamente, a classificação for igual ou superior ao percentil 75, 

não for inferior a 8 e não tenha sido atribuída ao docente a menção Excelente; 

- Bom se, cumulativamente, a classificação for igual ou superior a 6,5 e não tiver sido 

atribuída a menção de Muito Bom ou Excelente; 

- Regular se a classificação for igual ou superior a 5 e inferior a 6,5; 

- Insuficiente se a classificação for inferior a 5. 

Estes percentis aplicam-se por universo de docentes a estabelecer por despacho dos 

membros do Governo responsáveis pelas áreas da Administração Pública e da educação. 

As percentagens acima referidas podem ser acrescidas por despacho dos membros do 

Governo responsáveis pelas áreas da Administração Pública e da educação, tendo por 

referência os resultados obtidos pelo agrupamento de escolas na respetiva avaliação 

externa. 

A atribuição das menções qualitativas de Muito Bom e Excelente depende do 

cumprimento efetivamente verificado de 95 % da componente letiva distribuída no 

decurso do ciclo de avaliação, relevando para o efeito as ausências legalmente 

equiparadas a serviço efetivo nos termos do ECD. 

De resto, a classificação final corresponde ao resultado da média ponderada das 

pontuações obtidas nas três dimensões de avaliação. Em todo caso, serão 

consideradas as seguintes ponderações: 

- 60 % para a dimensão científica e pedagógica; 

- 20 % para a dimensão participação na escola e relação  com a comunidade; 

- 20 % para a dimensão formação contínua e desenvolvimento profissional. 

Havendo observação de aulas, a avaliação externa representa 70 % da percentagem 

prevista para a dimensão científica e pedagógica. 

Relembramos, a secção de avaliação do desempenho docente do conselho 

pedagógico atribui a classificação final, após analisar e harmonizar as propostas 

dos avaliadores, garantindo a aplicação das percentagens de diferenciação dos 

desempenhos, previstas no artigo anterior 

Finalmente, a avaliação final é comunicada, por escrito, ao avaliado. 

Nas situações de empate, como critérios de desempate, relevam sucessivamente, 

os seguintes critérios: 

a) A classificação obtida na dimensão científica e pedagógica; 
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b) A classificação obtida na dimensão participação na escola e relação com a 

comunidade; 

c) A classificação obtida na dimensão formação contínua e desenvolvimento 

profissional; 

d) A graduação profissional calculada nos termos do artigo 14.º do Decreto-Lei n.º 

20/2006, de 31 de Janeiro, alterado pelo Decreto -Lei n.º 51/2009, de 27 de Fevereiro; 

e) O tempo de serviço em exercício de funções públicas. 

Quanto aos efeitos da avaliação e respetivo processo, são os seguintes: 

- A atribuição da menção de Excelente num ciclo avaliativo determina a bonificação 

de um ano na progressão na carreira docente, a usufruir no escalão seguinte. 

- A atribuição da menção de Muito Bom num ciclo avaliativo determina a bonificação 

de seis meses na progressão na carreira docente, a gozar no escalão seguinte. 

- A atribuição da menção de Excelente ou de Muito Bom no 4.º e 6.º escalão permite, 

nos termos no ECD, a progressão ao escalão seguinte sem a observação do requisito 

relativo à existência de vagas. 

- A atribuição da menção qualitativa igual ou superior a Bom determina: 

a) Que seja considerado o período de tempo do respetivo ciclo avaliativo para 

efeitos de progressão na carreira docente; 

b) A conversão da nomeação provisória em nomeação definitiva em lugar do 

quadro no termo do período probatório. 

- A atribuição da menção de Regular determina que o período de tempo a que respeita 

só seja considerado para efeitos de progressão na carreira após a conclusão com sucesso 

de um plano de formação com a duração de um ano proposto pelo avaliador ou 

avaliadores e aprovado pelo conselho pedagógico. 

- A atribuição da menção de Insuficiente implica os seguintes efeitos: 

a) A não contagem do tempo de serviço do respetivo ciclo avaliativo para efeitos 

de progressão na carreira docente e o reinício do ciclo de avaliação; 

b) A obrigatoriedade de conclusão com sucesso de um plano de formação com a 

duração de um ano que integre a observação de aulas, proposto pelo avaliador ou 

avaliadores e aprovado pelo conselho pedagógico. Este plano de formação tem uma 

ponderação de 50 % na classificação final. 

A atribuição aos docentes integrados na carreira de duas menções consecutivas 

de Insuficiente determina a instauração de um processo de averiguações. 

A atribuição aos docentes em regime de contrato a termo de duas menções 

consecutivas de Insuficiente determina a impossibilidade de serem admitidos a 

qualquer concurso de recrutamento de pessoal docente nos três anos escolares 

subsequentes à atribuição daquela avaliação. 
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Entretanto, e à semelhança de todos os processos desta natureza, também neste há 

lugar a reclamação e recursos. 

Assim, da decisão do diretor ou da secção de avaliação do desempenho docente do 

conselho pedagógico, consoante o caso, cabe reclamação a apresentar pelo docente 

avaliado, no prazo de 10 dias úteis a contar da data da sua notificação. 

A decisão da reclamação é proferida no prazo máximo de 15 dias úteis. 

Na decisão sobre a reclamação o diretor ou a secção de avaliação do desempenho 

docente do conselho pedagógico, consoante o caso, tem em consideração os 

fundamentos apresentados pelo avaliado e pelo avaliador, bem como todos os 

documentos que compõem o processo de avaliação. 

Considera-se, para todos os efeitos, que a não apresentação de reclamação equivale à 

aceitação da avaliação obtida. 

De resto, da decisão sobre a reclamação cabe recurso para o presidente do conselho 

geral a interpor no prazo de dez dias úteis a contar da data da sua notificação. 

A proposta de decisão do recurso compete a uma composição de três árbitros, 

obrigatoriamente docentes, cabendo a sua homologação ao presidente do conselho geral. 

No recurso o avaliado indica o seu árbitro e respetivos contactos. 

Recebido o recurso, o presidente do conselho geral, ou quem o substitua (Se o 

presidente do conselho geral não for docente, compete ao Conselho Geral eleger de entre 

os seus membros um docente para este efeito), notifica o diretor ou a secção de 

avaliação do desempenho docente do conselho pedagógico para, em dez dias úteis, 

contra-alegar e nomear o seu árbitro. 

No prazo de cinco dias úteis após a apresentação das contra-alegações, o presidente 

notifica os dois árbitros que se reúnem para escolher um terceiro árbitro, que preside. 

Na impossibilidade de acordo para a escolha do terceiro árbitro, este será designado pelo 

presidente do conselho geral, no prazo de dois dias úteis, após o conhecimento da falta 

de acordo. 

No prazo de dez dias úteis, após o decurso de qualquer um dos prazos acima referidos, 

os árbitros submetem a proposta de decisão do recurso à homologação do presidente do 

conselho geral, ou quem o substituir. 

O prazo de homologação da proposta de decisão do recurso é de cinco dias úteis. 

Aos intervenientes no processo de avaliação é aplicável o disposto nos artigos 44.º a 51.º 

do Código do Procedimento Administrativo, relativos aos impedimentos, escusa e 

suspeição. 

Entretanto, este diploma prevê regimes especiais de avaliação do desempenho. 

Com efeito, e no que respeita aos Procedimento especial de avaliação, aplicam-se aos 

docentes posicionados no 8.º escalão da carreira docente, desde que, nas avaliações 
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efetuadas ao abrigo de legislação anterior à data de entrada em vigor do Decreto-Lei n.º 

15/2007, de 19 de Janeiro, tenham obtido a classificação de pelo menos Satisfaz e que, 

nos termos do presente decreto regulamentar, tenham obtido pelo menos a classificação 

de Bom, aos docentes posicionados no 9.º e 10.º escalão da carreira docente, aos 

docentes que exerçam as funções de subdiretor, adjunto, assessor de direção, 

coordenador de departamento curricular e o avaliador por este designado. 

Para o efeito, estes docentes entregam um relatório de autoavaliação no final do ano 

escolar anterior ao do fim do ciclo avaliativo. 

Adverte-se que a omissão da entrega do relatório de autoavaliação, por motivo 

injustificado nos termos do ECD, implica a não contagem do tempo de serviço do ano 

escolar em causa, para efeitos de progressão na carreira docente. 

O relatório de autoavaliação nestes casos consiste num documento com um máximo de 

seis páginas, não lhe podendo ser anexados documentos. Este relatório é avaliado pelo 

diretor, após parecer emitido pela secção de avaliação do desempenho docente do 

conselho pedagógico, considerando as dimensões da participação na escola e relação 

com a comunidade e a Formação contínua e desenvolvimento profissional. 

A classificação final do relatório de autoavaliação corresponde ao resultado da média 

aritmética simples das pontuações obtidas nas dimensões de avaliação referidas. 

A obtenção da menção de Muito Bom e Excelente por estes docentes implica a sujeição 

ao regime geral de avaliação do desempenho. 

Os docentes integrados no 10.º escalão da carreira docente entregam o relatório de 

autoavaliação quadrienalmente. 

Os docentes que reúnam os requisitos legais para a aposentação, incluindo para 

aposentação antecipada, durante o ciclo avaliativo e a tenham efetivamente requerido 

nos termos legais podem solicitar a dispensa da avaliação do desempenho. 

A avaliação do desempenho dos diretores dos agrupamentos de escolas s e dos 

diretores dos centros de formação de associação de escolas é estabelecida em diploma 

próprio. 

A avaliação do desempenho dos docentes que se encontrem em exercício de funções em 

estabelecimentos ou instituições de ensino, dependentes ou sob tutela de outros 

ministérios, é objeto de regulamentação própria. 

A correspondência entre a classificação obtida nos termos do regime geral do sistema 

integrado de gestão e avaliação de desempenho, aplicável aos docentes em regime de 

mobilidade em organismos e serviços da Administração Pública, e as menções da 

avaliação de desempenho docente é estabelecida por despacho dos membros do Governo 

responsáveis pela Educação e Administração Pública. 
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Quanto a disposições finais e transitórias, estabelece que após a avaliação do 

desempenho obtida nos termos do regime estabelecido no presente diploma, no final do 

primeiro ciclo de avaliação, e observando o princípio de que nenhum docente é 

prejudicado em resultado das avaliações obtidas nos modelos de avaliação do 

desempenho precedentes, cada docente opta, para efeitos de progressão na carreira, 

pela classificação mais favorável que obteve num dos três últimos ciclos avaliativos. 

A classificação atribuída na observação de aulas de acordo com modelos de avaliação do 

desempenho docente anteriores à data de entrada em vigor do presente diploma pode 

ser recuperada pelo avaliado, para efeitos de progressão ao 3.º e 5.º escalão e para 

atribuição da menção de Excelente, em qualquer escalão, no primeiro ciclo de avaliação 

nos termos do regime estabelecido por este diploma. 

Para este efeito, considera-se a classificação obtida nos domínios correspondentes à 

observação de aulas na dimensão desenvolvimento do ensino e da aprendizagem. 

Entretanto, e no que respeita ao presente ano letivo, devemos, por força do 

Despacho Normativo n.º 24/2012 de 26 de Outubro, atualizar a Bolsa de 

Avaliadores Externos em consequência, quer de mobilidade docente, quer de 

progressão na carreira ou de formação e experiência profissional entretanto adquirida 

pelos professores e que, por essa razão, passam, a reunir as condições requeridas no n.º 

2 do artigo 2.º daquele Despacho, isto é, reúnam cumulativamente os seguintes 

requisitos:  

a) Estar integrado no 4.º escalão ou superior da carreira docente;  

b) Ser titular do grau de doutor ou mestre em avaliação do desempenho docente ou 

supervisão pedagógica ou deter formação especializada naquelas áreas ou possuir 

experiência profissional no exercício de funções de supervisão pedagógica que integrem 

observação de aulas.) 

Como refere o Artigo 6.º - do citado despacho e no que respeita à Atualização dos 

avaliadores externos: 

1 — O presidente do conselho administrativo de cada escola associada do CFAE envia ao 

diretor da bolsa de avaliadores externos até ao dia 30 de Outubro de cada ano 

escolar: 

a) Uma cópia atualizada dos horários escolares dos docentes que integram a bolsa 

de avaliadores externos. 

b) Uma lista atualizada da bolsa de avaliadores externos com os docentes que, em 

consequência de mobilidade, de progressão na carreira ou de formação e experiência 

profissional entretanto adquirida, passem a reunir as condições requeridas no n.º 2 do 

artigo 2.º  
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2 — A mobilidade de docentes ocorrida pós a elaboração das listas de avaliadores 

externos, deve ser comunicada pelo diretor ao coordenador da bolsa de 

avaliadores externos de modo a que este possa proceder à respetiva atualização. 

Nesta conformidade, e tendo em conta os professores do quadro deste agrupamento de 

escolas que integraram aquela Bolsa em 2012/2013, a saber: 

N.º Nome GR Disciplina Escalão 

1 Maria das Dores Oliveira Rafael de Oliveira 100 Pré-escolar 9.º 

2 Maria Teresa de Castro Abreu Salgado 100 Pré-escolar 8.º 

3 Maria Ester da Costa Santos Monteiro 110 1.º Ciclo 8.º 

4 Maria do Carmo de Magalhães Pereira 200 HGP/POR (2.º Ciclo) 6.º 

5 Filipa de Oliveira Faria Gajo 210 FRC/POR (2.º ciclo) 7.º 

6 Maria Amélia Miranda da Cunha 240 EDV/ETL (2.º Ciclo) 8.º 

7 Constantino João Quintas Veiga 240 EDV/ETL 8.º 

8 Lucília do Carmo Almeida da Cunha 300 POR (3.º ciclo) 4.º 

9 Maria de Fátima Oliveira Mendes 300 POR/FRC (3.º ciclo) 5.º 

10 Alcina Maria Santos Fernandes Sousa 300 POR (3.º ciclo) 4.º 

11 Luís Manuel Cerqueira Gonçalves de Miranda 320 FRC/ING (3.º ciclo) 4.º 

12 Fernando Nunes Alves 520 CNA (3.º ciclo) 6.º 

13 Júlia de Fátima Almeida 910 Educação Especial 7.º 

Relembra-se, ainda, que a Observação de aulas segundo o Artigo 18.º - Decreto 

Regulamentar n.º 26/2012, de 21/02  é obrigatória nos seguintes casos: 

a) Docentes em período probatório (questão dos docentes em período probatório decorre 

do concurso extraordinário, realizado no ano letivo 2012-2013, com colocação obtida em 

final de Agosto) 

b) Docentes integrados no 2.º e 4.º escalão da carreira docente; 

c) Para atribuição da menção de Excelente, em qualquer escalão; 

d) Docentes integrados na carreira que obtenham a menção de Insuficiente. 

Nesta conformidade, convém, relembrar que nos termos do Despacho Normativo n.º 

24/2012 e a nota informativa publicitada pelo MEC, em 3 de dezembro de 2012, 

segundo a qual, atenta as disposições legais que temporariamente impedem a 

progressão na carreira, e o estabelecido pelo Decreto Regulamentar n.º 26/2012, 

momento em que deverá ocorrer a avaliação do docente, sabendo que o ciclo de 

avaliação dos docentes em regime de contrato a termo tem como limite mínimo 

180 dias de serviço letivo efetivamente prestado e é realizado anualmente, o processo 

de avaliação do desempenho dos docentes integrados na carreira deve ser concluído 

no final do ano escolar anterior ao do fim do ciclo avaliativo. 

Acresce, que a observação de aulas corresponde a um período de 180 minutos, 

distribuído por, no mínimo, dois momentos distintos, num dos dois últimos anos 

escolares anteriores ao fim de cada ciclo de avaliação do docente integrado na carreira (a 

observação de aulas dos docentes integrados no 5.º escalão da carreira docente é 

realizada no último ano escolar anterior ao fim de cada ciclo avaliativo). 
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Nesta conformidade, e atentos ao disposto no Despacho Normativo n.º 24/2012 e à nota 

informativa publicitada pelo MEC, em 3 de dezembro de 2012, o docente que 

completasse o tempo de serviço de permanência no escalão, no período compreendido 

entre 1 de janeiro de 2014 e 31 de agosto de 2014, deveria concluir a avaliação 

de desempenho até ao final do ano escolar de 2012/2013.  

Por outro lado, nos termos do ponto 4 da mesma nota, o docente que completar o tempo 

de serviço de permanência no escalão, no período compreendido entre 1 de 

setembro de 2014 e 31 de agosto de 2015, deverá concluir a avaliação de 

desempenho até ao final do ano escolar de 2013/2014.   

Assim, e nos termos do ponto 7 da nota informativa publicitada pelo MEC em 3 de 

dezembro de 2012, todos os requerimentos para a observação de aulas deveriam 

ser formulados até 31 de dezembro de 2012,sem prejuízo dos docentes referidos na 

alínea c) do artigo 18.º do decreto regulamentar n.º 26/2012, de 21 de fevereiro (para a 

atribuição da menção de excelente, em qualquer escalão) e no âmbito da gestão das 

suas carreiras, poderem requere observação externa de aulas no ano letivo de 

2012/2013, ou no ano letivo seguinte, isto é, 2014/2015 (entenda-se, o requerimento 

era entregue até dezembro de 2012 e nele deveria o professor requerer a concretização 

da observação em 2012/2013 ou em 2013/2014).  

Para além disso, os docentes referidos nas alíneas b) do n.º 2 do artigo 18.º do Decreto 

Regulamentar n.º 26/2012, de 21 de fevereiro (integrados na carreira no 2.º e 4.º 

escalões), e no âmbito da gestão das suas carreiras, podiam requerer a observação 

externa de aulas para o ano letivo de 2013‐2014, em substituição da observação no 

corrente ano letivo. 

Ou seja, a efetivação daquela observação, nos termos dos pontos 2 e 4 da referida 

nota, poderia ser realizada no decurso dos anos escolares de 2012/2013 e 

2013/2014, devendo o docente, no referido requerimento, indicar em qual dos anos 

pretendia a observação de aulas. 

Em todo caso, e para os efeitos referidos, o prazo para apresentação dos requerimentos, 

que devem ser dirigidos ao diretor do agrupamento de escolas, era prorrogado até ao dia 

31 de Dezembro de 2012. 

Assim, em 2012 deveriam apresentar requerimento com vista à observação externa de 

aulas no ano letivo 2012/2013 os docentes de carreira posicionados no 2.º e 4.º escalão 

que completem o tempo de serviço de permanência no escalão entre 1 de janeiro de 

2014 e 31 de agosto de 2015, desde que optassem por realizar a observação externa de 

aulas naquele ano letivo e não pretendessem recuperar a classificação da observação de 

aulas obtida em modelos de avaliação do desempenho anteriores. 
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Nesta conformidade, em 2012/2013, os professores integrados na carreira que exerciam 

funções neste agrupamento de escolas, e que se encontravam naquelas condições, 

procederam em conformidade, entregando naquele prazo o requerimento para a 

observação de aulas, ou, o requerimento para a recuperação da classificação obtida na 

dimensão observação de aulas num dos ciclos avaliativos anteriores, a saber: 

 

 

Por recuperação da classificação das aulas observadas num dos ciclos 

anteriores: 

NOME 
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E
S

C
A

L
Ã

O
 

I
N

D
I
C

E
 

T
E
M

P
O

 N
O

 

E
S

C
A

L
Ã

O
 OBSERVAÇÃO 

AULAS 

G
r
u

p
o

 R
 

O
B

S
E

R
V

A
Ç

Ã
O

 

D
E

 A
U

L
A

S
 

2012/ 
2013 
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DATA EFEITO 

Adriano Esteves Afonso 4 218 1463 X   400 X 28-12-2010 5 235 01-01-2011 

Felícia Paula Sampaio Lemos 2 188 1218 X   510 X 30-08-2014 3 205 01-09-2015 

Maria Cristina Ramôa Dias 2 188 1310 X   400 X 30-05-2014 3 205 01-06-2014 

Helena Maria Afonso Gonçalves 2 188 1433 X   110 X 27-01-2014 3 205 01-02-2014 

Para além destes professores, apresentou também requerimento para a observação de 

aulas outro professor, mas aquela observação não se concretizou pelo facto do referido 

professor se ter ausentado do exercício de funções por doença prolongada, a saber: 

NOME 

 
DATA PROVAVEL DE PROGRESSÃO 
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DATA EFEITO 

Paula Maria Oliveira Cunha 2 188 1413 X   110 X 16-02-2014 3 205 01-03-2014 

Entretanto, e nos termos do mesmo Decreto regulamentar foi concluído 

processo de avaliação do desempenho dos docentes integrados na carreira que 

completavam o ciclo avaliativo naquele ano ou até 31 de agosto de 2014, a 

saber: 

NOME 
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António Oliveira Gonçalves 3 205 1247 X   240   01-08-2014 4 218 01-09-2014 

Arminda A. da Costa Alves 6 245 1244 X   110   04-08-2014 7 272 01-09-2014 

Inácio Rosário C Veiga Coelho 3 205 1274 X   240   05-07-2014 4 218 01-08-2014 

Julieta Salgado F. Linhares 1 167 1332 X   110   08-05-2014 2 188 01-06-2014 
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Lúcia Marques Teixeira Mendes 1 167 1412 X   110   17-02-2014 2 188 01-03-2014 

Luís Manuel Teixeira da Silva 3 205 1435 X   510   25-01-2014 4 218 01-02-2014 

Maria Adelina M. Silva Barreto 1 167 852 X   300   31-08-2014 2 188 01-09-2014 

Maria Amélia Miranda Cunha 8 299 2137 X   240   22-02-2014 9 340 01-03-2014 

Maria de Fátima O. Mendes 5 235 510 X    300   08-08-2014 6 245 01-09-2014 

Maria do Sameiro R. da Silva 6 245 1223 X   110   25-08-2014 7 272 01-09-2014 

Ondina Maria Ribeiro Marques 3 205 1413 X   910   16-02-2014 4 218 01-03-2014 

Patrícia Marlene M F. Costa 1 167 1430 X   110   30-01-2014 2 188 01-02-2014 

Para além destes professores, por questões de ausência ao serviço por doença 

prolongada não foi possível concluir a avaliação do seguinte professor, a saber: 

NOME 
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Teresa de Jesus G. Madureira 3 205 1445 X    230   15-01-2014 4 218 01-02-2014 

 

Acresce, esclarecer que, em função do resultado da mobilidade interna, e tendo 

em conta os professores que passaram a exercer funções neste agrupamento de 

escolas no presente ano letivo, e que no período compreendido entre 1 de janeiro 

de 2014 e 31 de agosto de 2014, deveriam concluir a avaliação de desempenho 

até ao final do ano escolar de 2012/2013, encontramos os seguintes professores: 

NOME 
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Ana Paula de Oliveira Araújo 3 205 1375   520  26/03/2014 4 218 01/04/2014 

Maria Natália Fernandes Costa 1 167 1395   110  05/03/2014 2 188 01/04/2014 

Rita Maria de Oliveira Vieira 4 218 1400 X 
 

200 X 29-02-2014 5 235 01-03-2014 

Sónia Gulpilhares Santos Silva 2 188 1221 X 
 

600 X 27-08-2014 3 205 01-09-2014 

 

Ora, se no caso das professoras Rita Vieira e Natália Costa o processo de avaliação foi 

concluído, já no caso da professora Sónia Gulpilhares e Ana Paula Araújo, não. 

Aquelas professoras entregaram no prazo estabelecido o requerimento para recuperação 

da classificação da dimensão científica-pedagógica obtida no ciclo de 2009/2011, mas o 

processo de avaliação, por razões que nos transcendem, não foi concluído. 

Dos restantes professores, que passaram a exercer funções neste agrupamento de 

escolas e que no período compreendido entre 1 de janeiro de 2014 e 31 de agosto de 
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2015, devem concluir a avaliação de desempenho até ao final do ano escolar de 

2013/2014, encontramos os seguintes professores: 

NOME 

 
DATA PROVAVEL DE PROGRESSÃO 

E
S

C
A

L
Ã

O
 

I
N

D
I
C

E
 

T
E
M

P
O

 N
O

 

E
S

C
A

L
Ã

O
 OBSERVAÇÃO 

AULAS 

G
r
u

p
o

 R
 

O
B

S
E

R
V

A
Ç

Ã
O

 

D
E

 A
U

L
A

S
 

2012/ 
2013 

2013/ 
2014 

DATA EM 
QUE 

COMPLETA 

E
S

C
A

L
Ã

O
 

I
N

D
I
C

E
 

DATA EFEITO 

Alexandre Manuel S G. Trindade 6 245 1096   400  30/12/2014 7 272 01/01/2015 

Os outros professores integrados na carreira pertencentes ao quadro deste agrupamento 

de escolas e que no presente ano letivo passaram a assumir funções apenas deverão 

concluir o seu processo avaliativo no próximo ano letivo ou nos anos letivos 

subsequentes, a saber: 

NOME 

 
DATA PROVAVEL DE PROGRESSÃO 

E
S

C
A

L
Ã

O
 

I
N

D
I
C

E
 

T
E
M

P
O

 N
O

 

E
S

C
A

L
Ã

O
 OBSERVAÇÃO 

AULAS 

G
r
u

p
o

 R
 

O
B

S
E

R
V

A
Ç

Ã
O

 

D
E

 A
U

L
A

S
 

2012/ 
2013 

2013/ 
2014 

DATA EM 
QUE 

COMPLETA 

E
S

C
A

L
Ã

O
 

I
N

D
I
C

E
 

DATA EFEITO 

Anabela Sofia Ribeiro Mendes 2 188 220   110 X 24/05/2017 3 205 01/06/2017 

Elsa Maria S. R. Bernardes 2 188 401   230 X 28/05/2016 3 205 01/06/2016 

José Carlos Monteiro Fernandes 3 205 457   510  29/09/2016 4 218 01/10/2016 

Maria Fernanda T M. Monteiro 2 188 457   110 X 29/09/2016 3 205 01/10/2016 

Odete Melo Alves  2 188 564   230 X 24/06/2016 3 205 01/07/2016 

Rosa Alexandra A. Guimarães 2 188 457   500 X 29/09/2016 3 205 01/10/2016 

Sandra Cristina Campos Costa 3 205 133   250  19/08/2017 4 218 01/09/2017 

 

Entretanto, e no que respeita aos docentes que exerciam já funções neste agrupamento 

de escolas e que completam o tempo de serviço de permanência no escalão, no período 

compreendido entre 1 de setembro de 2014 e 31 de agosto de 2015, e que 

deverão concluir a avaliação de desempenho até ao final do ano escolar de 

2013/2014, identificamos os seguintes professores:   

NOME 

 
DATA PROVAVEL DE PROGRESSÃO 

E
S

C
A

L
Ã

O
 

I
N

D
I
C

E
 

T
E
M

P
O

 N
O

 

E
S

C
A

L
Ã

O
 OBSERVAÇÃO 

AULAS 

G
r
u

p
o

 R
 

O
B

S
E

R
V

A
Ç

Ã
O

 

D
E

 A
U

L
A

S
 

2012/ 
2013 

2013/ 
2014 

DATA EM 
QUE 

COMPLETA 

E
S

C
A

L
Ã

O
 

I
N

D
I
C

E
 

DATA EFEITO 

Carla M. C. Gonçalves Lopes 2 188 1096   X 420 X 30-12-2014 3 205 01-01-2015 

Carlos José de Oliveira Martins 2 188 1096   X 500 X 30-12-2014 3 205 01-01-2015 

Fátima M. C. Canhoto Poiares 4 218 1098   X 910 X 28-12-2014 5 235 01-01-2015 

José Paulo Sousa Neves 2 188 852   X 420 X 31-08-2015 3 205 01-09-2015 

Rosa Maria B. S Sousa Pimentel 4 218 1199   X 240 X 18-09-2014 5 235 01-10-2014 
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Todos estes professores apresentaram requerimento para recuperação da classificação 

obtida na dimensão observação de aulas num dos ciclos avaliativos anteriores.  

Os restantes professores, embora completem até 31 de agosto de 2015, e que deverão 

concluir a avaliação de desempenho até ao final do ano escolar de 2013/2014, pelas 

nossas contas são os seguintes: 

 

 

NOME 

 
DATA PROVAVEL DE PROGRESSÃO 

E
S

C
A

L
Ã

O
 

I
N

D
I
C

E
 

T
E
M

P
O

 N
O

 

E
S

C
A

L
Ã

O
 OBSERVAÇÃO 

AULAS 

G
r
u

p
o

 R
 

O
B

S
E

R
V

A
Ç

Ã
O

 

D
E

 A
U

L
A

S
 

2012/ 
2013 

2013/ 
2014 

DATA EM 
QUE 

COMPLETA 

E
S

C
A

L
Ã

O
 

I
N

D
I
C

E
 

DATA EFEITO 

António Manuel Rito Félix 3 205 1036   260   28-02-2015 4 218 01-03-2015 

Celma Alexandra T. Carvalho 3 205 1096    220   30-12-2014 4 218 01-01-2015 

Constantino João Quintas Veiga 8 299 1696    240   09-05-2015 9 340 01-06-2015 

Elisa de Lurdes A. Melo e Silva 3 205 1072    330   23-01-2015 4 218 01-02-2015 

Fernando Lopes Ferreira 3 205 1096    260   29-12-2014 4 218 01-01-2015 

João Manuel M. Teixeira Silva 3 205 1036    290   28-02-2015 4 218 01-03-2015 

Maria do Carmo S. B. Tinoco 3 205 978    300   27-04-2015 4 218 01-05-2015 

Maria Teresa C. Abreu Salgado 8 299 1527    100   25-10-2015 9 340 01-11-2015 

Maria das Dores O R. Oliveira 9 340      22/06/2015 10.º  01/07/2015 

Estes docentes não estão obrigados à observação de aulas, malogrado as poderem 

requerer para os efeitos constantes no que respeita às avaliações de mérito e excelência. 

Obviamente que falta integrar os novos professores integrados na carreira de outros 

quadros de agrupamento, que exercem funções neste agrupamento de escolas no 

presente ano letivo em resultado do concurso de mobilidade interna, reserva de 

recrutamento, contratação inicial ou contratação de escola, a saber: 

GRUPO DE 
RECRUTAMENTO 

NOME SITUAÇÃO ESCALÃO DATA 
OBSERVAÇÃO 

100 (PE) Alice Cristina Morais Carneiro QZP 3.º 19/12/2014 Deve ser avaliada em 2013/2014 

100 (PE) Maria de Fátima Alves Gomes QZP 3.º 27/01/2014 Avaliada em 2013 

100 (PE) Maria Alice Araújo Morais QZP    

110 (1C) Sandra Sofia Moreira Nogueira Parreira QZP 1.º 30/01/2015 Deve ser avaliada em 2013/2014 

110 (1C) Carla da Conceição Pereira Teixeira QZP 2.º 16/04/2017  

230 (MAT/CNA) Laura Anabela Castro da Cunha QA 2.º 08/03/2016  

230 (MAT/CNA) Maria Edite M. Jordão Gomes Alves QA 2.º 07/10/2016  

250 (EDM) Ana Cláudia Silva Sá Morais Oliveira QA 4.º 29/09/2016  

260 (EDF) Amélia dos Prazeres Malheiro da Silva QZP 2.º 23/01/2015 Apresentou requerimento OA 

290 (EMRC) Ana Teresa Carneiro Barbosa Caridade QA 2.º 30/12/2014 Apresentou requerimento RC 

300 (POR) Maria Rosa Domingues QZP 3.º 27/12/2016  

300 (POR) Sílvia Dias de Carvalho QA 3.º 29/09/2016  

300 (POR) Filipa Alexandra Ferreira Capa QZP 3.º 31/10/2016  

500 (MAT) Maria da Conceição Coutinho Duarte QA 3.º 22/09/2016  

550 (TIC) Maria Albertina T. C. Novais Alves Pinto QA    

620 (EDF) Joana Pinheiro da Fonseca Barbosa QA 2.º  02/03/2017  
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GRUPO DE 
RECRUTAMENTO 

NOME SITUAÇÃO ESCALÃO DATA 
OBSERVAÇÃO 

930 (EE) Ana Novais Ferreira QA    

Destes professores, deverão concluir o processo de avaliação no presente ano letivo os 

seguintes professores, a saber: 

GRUPO DE 
RECRUTAMENT

O 
NOME SITUAÇÃO ESCALÃO DATA 

OBSERVAÇÃO 

100 (PE) Alice Cristina Morais Carneiro QZP 3.º 19/12/2014  

100 (PE) Maria Alice Araújo Morais QZP    

110 (1C) Sandra Sofia Moreira Nogueira Parreira QZP 1.º 30/01/2015  

260 (EDF) Amélia dos Prazeres Malheiro da Silva QZP 2.º 23/01/2015 Apresentou requerimento OA 

290 (EMRC) Ana Teresa Carneiro Barbosa Caridade QA 2.º 30/12/2014 Apresentou requerimento RC 

550 (TIC) Maria Albertina T. C. Novais Alves Pinto QA    

930 (EE) Ana Novais Ferreira QA    

Importará dar nota, no que respeita aos professores que obrigatoriamente terão de ter 

aulas observadas, apenas a professora Amélia dos Prazeres Malheiro da Silva do 

grupo de recrutamento 260, apresentou requerimento para o efeito, tendo 

inclusivamente já sido imputado pelo CFFH o avaliador externo, a saber, Carlos 

Filipe Seara de Castro Salgado do agrupamento de escolas de Pevidém. Já a 

professora Ana Teresa Caridade, apresentou requerimento para recuperação da 

classificação atribuída na dimensão científica-pedagógica atribuída no ciclo de 

2009/2011. 

Os restantes casos deverão ser clarificados logo que o processo individual dê 

entrada nos serviços de administração escolar. 

Em síntese, deverão concluir o processo de avaliação no presente ano letivo, os 

seguintes professores: 

NOME 

 

DATA PROVAVEL DE PROGRESSÃO 

 

I
N

D
I
C

E
 

T
E
M

P
O

 N
O

 

E
S

C
A

L
Ã

O
 OBSERVAÇÃO 

AULAS 

G
r
u

p
o

 R
 

O
B

S
E

R
V

A
Ç

Ã
O

 

D
E

 A
U

L
A

S
 

2012/ 
2013 

2013/ 
2014 

DATA EM 
QUE 

COMPLETA 

E
S

C
A

L
Ã

O
 

I
N

D
I
C

E
 

DATA EFEITO 

Alexandre Manuel S G. Trindade 6.º 245 1096   400  30/12/2014 7.º 272 01-01-2015 

Alice Cristina Morais Carneiro 3.º 205    110  19/12/2014 4.º 218 01-01-2015 

Ana Paula de Oliveira Araújo 3 205 1375   520  26/03/2014 4 218 01/04/2014 

Amélia dos Prazeres M. da Silva 2.º 188   X 260 X 23/01/2015 3.º 205 01-02-2015 

Ana Novais Ferreira      930      

Ana Teresa C. Barbosa Caridade 2.º 188   X 290 X 30/12/2014 3.º 205 01-01-2015 

António Manuel Rito Félix 3.º 205 1036 
 

 260 
 

28-02-2015 4.º 218 01-03-2015 

Carla M. C. Gonçalves Lopes 2.º 188 1096  X 420 X 30-12-2014 3.º 205 01-01-2015 

Carlos José de Oliveira Martins 2.º 188 1096  X 500 X 30-12-2014 3.º 205 01-01-2015 

Celma Alexandra T. Carvalho 3.º 205 1096 
 

 220 
 

30-12-2014 4.º 218 01-01-2015 

Constantino João Quintas Veiga 8.º 299 1696 
 

 240 
 

09-05-2015 9.º 340 01-06-2015 

Elisa de Lurdes A. Melo e Silva 3.º 205 1072 
 

 330 
 

23-01-2015 4.º 218 01-02-2015 
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Fátima M. C. Canhoto Poiares 4.º 218 1098  X 910 X 28-12-2014 5.º 235 01-01-2015 

Fernando Lopes Ferreira 3.º 205 1096 
 

 260 
 

29-12-2014 4.º 218 01-01-2015 

João Manuel M. Teixeira Silva 3.º 205 1036 
 

 290 
 

28-02-2015 4.º 218 01-03-2015 

José Paulo Sousa Neves 2.º 188 852  X 420 X 31-08-2015 3.º 205 01-09-2015 

Maria Alice Araújo Morais      110      

Maria Albertina T. C. N. A. Pinto      550      

Maria do Carmo S. B. Tinoco 3.º 205 978 
 

 300 
 

27-04-2015 4.º 218 01-05-2015 

Maria Teresa C. Abreu Salgado 8.º 299 1527 
 

 100 
 

25-10-2015 9.º 340 01-11-2015 

Paula Maria Oliveira Cunha 2.º 188 1413 X   110 X 16-02-2014 3 205 01-03-2014 

Rosa Maria B. S Sousa Pimentel 4.º 218 1199  X 240 X 18-09-2014 5.º 235 01-10-2014 

Sandra Sofia M. N. Parreira 1.º 167    110  30/01/2015 2.º 188 01-02-2015 

Sónia Gulpilhares Santos Silva 2.º 188 1221 X  600 X 27-08-2014 3.º 205 01-09-2014 

Maria Teresa C. Abreu Salgado 8.º 299 1527    100   25-10-2015 9 340 01-11-2015 

Maria das Dores O R. Oliveira 9 340      22/06/2015 10.º  01/07/2015 

Os restantes casos, deverão ser clarificados para que possamos perceber se, 

apresentaram aquele requerimento nas escolas onde exerciam funções, se aquelas aulas 

foram já observadas ou se apresentaram requerimento para recuperação da classificação 

atribuídas em ciclos anteriores à dimensão científico-pedagógica. 

Entretanto também foi enviado aos representantes deste Conselho a lista da atribuição 

dos avaliadores externos aos avaliados, efetuada pela Comissão Pedagógica do CFFH, e 

que no nosso caso, apenas se verificou á professora Amélia Silva do grupo de 

recrutamento 260 conforme acima esclarecemos. 

De resto, não foi atribuído qualquer professor avaliado aos professores deste 

agrupamento de escolas que faz daquela bolsa de avaliadores externos. 

Para Além disso, devemos contar ainda os professores contratados que no 

presente ano letivo exercem funções neste agrupamento de escolas e que 

cumpram os tais 180 dias de contrato, a saber: 

NOME 
GRUPO DE 

RECRUTAMENTO 
HORAS 

SEMANAIS 
DATA DE INÍCIO 

CONTRATO 
DATA DE FIM 
COLOCAÇÃO 

DURAÇÃO 

João Carlos de Sousa da Cunha  510 (CFQ) 20  01/09/2013  31/08/2014  Anual 

Paula Cristina Cunha Gonçalves  300 (POR)  7  17/09/2013  31/08/2014  Anual 

Carla Sofia Vilas Boas Peixoto  510 (CFQ)  20  25/09/2013  31/08/2014  Anual 

Maria Antonieta M. R. Marques 430 (ECN) 6 26/09/2013 31/08/2014  Anual 

E dentro destes importará ter em conta as substituições temporárias e a duração do 

contrato para o cômputo dos 180 dias a saber: 

Nome 
Grupo de 

Recrutamento 
Horas 

Semanais 
Data de Início 

Contrato 
Data de Fim 
Colocação 

Duração 

José Manuel Favaios Gregório  110 (1C)  25  01/09/2013  01/10/2013  Temporário 

Paulo Jorge da Cruz Gil Cardoso  500 (MAT) 22  01/09/2013  01/10/2013  Temporário 

Miguel Antunes Alves  230 (MAT/CNA)  20  25/09/2013  24/10/2013  Temporário 

Ana Maria Gomes de Oliveira 100 (PE) 25 09/10/2013 11/11/2013 Temporário 

Paulo Roberto Tavares Nogueira 110 (1C) 25 09/10/2013 08/11/2013 Temporário 

Susana Maria Pereira Fernandes 110 (1C) 25 09/10/2013 08/11/2013 Temporário 

Ana Maria Pinto Faria Sortes 110 (1C) 25 16/10/2013 15/11/2013 Temporário 



Plano Anual de Atividades/AEPAS (2013/2014)  

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

 
Agrupamento de Escolas Professor Abel Salazar - Guimarães |  210/347 

 

 

É verdade que dos professores contratados agora identificados, nomeadamente os que se 

encontram na situação temporária, poderão não completar os 180 dias estabelecidos 

para que aquela avaliação se concretize. 

Importa, esclarecer que os 180 dias estabelecidos no n.º 5 do artigo 5.º do Decreto 

Regulamentar n.º 26/2012, de 21 de Fevereiro, nas situações de horários incompletos 

são apurados independentemente do horário atribuído ao docente, relevando para o 

efeito o número de dias de exercício de funções docentes. 

Quando o limite mínimo de 180 dias resultar da celebração de mais do que um contrato a 

termo, a avaliação será realizada pelo agrupamento de escolas ou escola não agrupada, 

cujo contrato termine em último lugar, recolhidos os elementos avaliativos das outras 

escolas. 

Se os contratos terminarem na mesma data, cabe ao docente optar pelo agrupamento de 

escolas ou escola não agrupada que efetua a sua avaliação.  

Nesta situação encontramos as professoras Paula Cristina Cunha Gonçalves do Grupo 

de Recrutamento 300 (POR) e Maria Antonieta M. R. Marques do Grupo de 

Recrutamento 910 (ECN), que deverão pronunciar-se sobre esta situação. 

Importa, ainda, esclarecer que os docentes contratados não obrigados a frequentar ações 

de formação contínua de professores para efeitos de avaliação do desempenho docente. 

A circunstância do docente contratado não ter frequentado com sucesso ações de 

formação contínua de professores não o impede de ser avaliado. Neste contexto, a 

classificação da avaliação deverá ser atribuída considerando somente as ponderações 

previstas nas alíneas a) e b) do n.º 2 do artigo 21.º do Decreto Regulamentar n.º 

26/2012, de 21 de fevereiro, devendo o seu somatório corresponder proporcionalmente a 

100% da classificação final. 

Todas as situações agora referidas devem ser confirmadas junto dos serviços de 

administração escolar, para que nenhum dano se verifique na gestão individual das 

carreiras. 

Entretanto, em conformidade com a nota informativa de 5 de novembro da 

DGAE, nomeadamente do seu ponto 5, relativamente ao desenvolvimento do 

processo de avaliação externa da dimensão científica e pedagógica para o ano 

escolar de 2014/2015, o requerimento de observação de aulas, de acordo com o 

n.º 2 do artigo 10.º do Despacho normativo n.º 24/2012, de 26 de outubro, é 

apresentado pelo docente até ao final do 1.º período letivo do ano escolar 

imediatamente anterior ao da sua avaliação externa, pelo que deverá ser dado 

conhecimento do facto aos docentes com recurso aos mecanismos tidos por 

convenientes. 
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Importa, ainda, esclarecer que os docentes contratados não obrigados a frequentar ações 

de formação contínua de professores para efeitos de avaliação do desempenho docente.  

A circunstância do docente contratado não ter frequentado com sucesso ações de 

formação contínua de professores não o impede de ser avaliado. Neste contexto, a 

classificação da avaliação deverá ser atribuída considerando somente as ponderações 

previstas nas alíneas a) e b) do n.º 2 do artigo 21.º do Decreto Regulamentar n.º 

26/2012, de 21 de fevereiro, devendo o seu somatório corresponder proporcionalmente a 

100% da classificação final. 

Todas as situações agora referidas devem ser confirmadas junto dos serviços de 

administração escolar, para que nenhum dano se verifique na gestão individual das 

carreiras. 

Serão avaliadores internos os Senhores coordenadores de Departamento, a saber: 

- Dores Oliveira - Coordenador de Departamento Curricular do pré-escolar para o 

grupo de recrutamento 100; 

- Eunice Cardoso - Coordenador de Departamento Curricular do 1.º Ciclo para o grupo 

de recrutamento 110; 

- Luís Miranda - Coordenador de Departamento Curricular de Línguas para os grupos 

de recrutamento 210, 220,300, 320 e 330; 

- Maria do Carmo M. Pereira - Coordenador de Departamento Curricular de Ciências 

Sociais e Humanas para os grupos de recrutamento 200, 290,400, 420 e 430; 

- Clara Marques - Coordenador de Departamento Curricular de Ciências Exatas e 

Experimentais para os grupos de recrutamento 230, 500, 510, 520 e 550; 

- Maria Amélia Miranda Cunha - Coordenador de Departamento Curricular de 

expressões para os grupos de recrutamento 240, 250, 260, 530, 600 e 620; 

- Júlia Almeida - Coordenador de Departamento Curricular de educação especial para 

os grupos de recrutamento 910, 920 e 930; 

Entretanto, e em reunião realizada no passado dia 8 de dezembro, a seção de 

avaliação de desempenho deste Conselho, estabeleceu a calendarização dos 

procedimentos avaliativos, que importa analisar, a saber. 

Fases do Processo Intervenientes  Calendarização  

Recenseamento dos Avaliadores Externos através do preenchimento on-line 
do questionário do CFFH 

Professores 25/10/2013 

Requerimento para Observação de aulas pelos professores constantes da 
alínea c) do artigo 18.º do decreto regulamentar n.º 26/2012, de 21 de 
fevereiro 

Avaliador 25/10/2013 

Atualização da Bolsa de Avaliadores Externos CFFH/Agrupamentos 30/10/2013 

Atribuição de avaliador externo aos professores avaliados CFFH 5/11/2013 

Entrega do Projeto Docente* (Entrega no SAE em envelope fechado) 
Avaliados  
Avaliador 

27/12/2013 

Requerimento para Observação de aulas pelos professores 
constantes da alínea c) do artigo 18.º do decreto regulamentar n.º 

Avaliador 31/12/2013 
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26/2012, de 21 de fevereiro e que mudem de escalão até 31 de 
agosto de 2016 

Comunicação por escrito da apreciação do Projeto Docente Avaliador 24/01/2014 

Entrega do Relatório de Autoavaliação ***  
(Entrega no SAE em envelope fechado) 

Avaliados 
01/07/2014 - PA 
29/08/2014 - PIC 

 Preenchimento da Fichas de Avaliação Final  Avaliadores 10/07/2013 

Entrega da proposta de Avaliação à SADD Avaliadores 12/07/2013 

A Secção de Avaliação do Desempenho Docente reúne para Atribuição da 
Classificação Final após Análise e Harmonização das propostas dos 
avaliadores    

SADD 15/07/2013 

Comunicação por escrito, ao avaliado da Avaliação Final SADD 22/07/2013 

Reclamação da Avaliação Final Avaliado/ SADD 
10 úteis a contar data 
da notificação final 

Decisão da Reclamação  SADD 
No prazo máximo de 
15 dias úteis 

Recurso 
Avaliado/Presidente do 
Conselho Geral 

10 dias úteis a contar 
da data da notificação 
da reclamação 

Decisão do Recurso 
Presidente do Conselho 
Geral e 3 árbitros nomeados  

Nos termos do art.º 
25.º do DR 26/2012 

 

Importa, ainda esclarecer que o relatório de autoavaliação não é sujeito a apreciação 

anual por parte do avaliador interno no caso dos docentes integrados na carreira. A 

redação da alínea c) do n.º 3 do artigo 14.º do Decreto-Regulamentar n.º 26/2012, de 

21 de fevereiro, determina que a apreciação incide sobre o conjunto dos relatórios de 

autoavaliação entregues no decurso do ciclo avaliativo. Por outro lado, não está prevista 

a medida em que essa apreciação intercalar possa ser ponderada em termos de 

classificação final a atribuir. Em relação aos docentes contratados, a apreciação do 

relatório de autoavaliação é realizada anualmente, na medida em que o ciclo avaliativo 

termina, necessariamente, no final do ano escolar. 

Os docentes atualmente posicionados no 8.º escalão carreira docente não podem usufruir 

do procedimento especial de avaliação do desempenho regulado no artigo 27.º do 

Decreto Regulamentar n.º 26/2012, de 21 de fevereiro, porquanto não dispõem ainda de 

classificação obtida nos termos deste diploma.   

Assim, esta disposição legal em análise apenas será aplicável aos docentes que venham 

a progredir ao 8.º escalão da carreira docente, desde que reúnam os requisitos nela 

prevista.   
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XVIII - AVALIAÇÃO DE PESSOAL NÃO DOCENTE  

SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO E AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO 

NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA (SIADAP) 

LEI n.º 66-B/2007,  alterada pelas Leis n.ºs 55-A/2010, de 31 de 

dezembro e 66-B/2012, de 31 de dezembro  

 

A Lei n.º 66-B/2007 de 28 de dezembro, alterada pelas Leis n.ºs 55-A/2010, de 31 de 

dezembro e 66-B/2012, de 31 de dezembro, institui o sistema integrado de gestão e 

avaliação do desempenho na Administração Pública (SIADAP) aplicando-se ao 

desempenho dos serviços públicos, dos respetivos dirigentes e demais trabalhadores. 

O sistema integra três componentes: 

 O Subsistema de Avaliação do Desempenho dos Serviços da Administração Pública 

(SIADAP 1);  

 O Subsistema de Avaliação do Desempenho dos Dirigentes da Administração 

Pública (SIADAP 2);  

 O Subsistema de Avaliação do Desempenho dos Trabalhadores da Administração 

Pública (SIADAP 3).  

O SIADAP tem uma vocação de aplicação universal à administração estadual, regional e 

autárquica, prevendo no entanto mecanismos de flexibilidade e adaptação muito amplos 

de modo a enquadrar as especificidades das várias administrações, dos serviços públicos, 

das carreiras e das áreas funcionais do seu pessoal e das exigências de gestão.  

O sistema assenta numa conceção de gestão dos serviços públicos centrada 

em objetivos. Neste sentido, na avaliação dos serviços, dos dirigentes e demais 

trabalhadores assumem um papel central os resultados obtidos em relação 

aos objetivos previamente fixados. Os resultados devem ser medidos mediante 

indicadores previamente fixados que permitam, entre outros, a transparência e 

imparcialidade e a prevenção da discricionariedade. 

A avaliação dos serviços (SIADAP 1) tem caráter anual.  

A avaliação dos dirigentes (SIADAP 2) efetua-se por ciclos avaliativos de cinco ou três 

anos, de acordo com a duração da comissão de serviço (cinco anos para os dirigentes 

superiores e três anos para os dirigentes intermédios), sendo feita no termo da comissão 

de serviço. 

O desempenho dos dirigentes superiores e intermédios é objeto de monitorização 

intercalar, correspondente ao ano civil e pressupondo o desempenho como dirigente por 

um período não inferior a seis meses.  

http://www.dgap.gov.pt/index.cfm?OBJID=91f17207-d63e-4f78-a525-4e8140f46f49&ID=369
http://www.dgap.gov.pt/index.cfm?OBJID=91f17207-d63e-4f78-a525-4e8140f46f49&ID=1203
http://www.dgap.gov.pt/index.cfm?OBJID=91f17207-d63e-4f78-a525-4e8140f46f49&ID=1431
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A avaliação dos trabalhadores (SIADAP 3) tem carácter bienal e respeita ao 

desempenho dos dois anos civis anteriores, iniciando-se o processo com a 

contratualização dos parâmetros de avaliação (Resultados e Competências), durante o 

mês de fevereiro do ano civil em que se inicia o ciclo avaliativo, sendo a 

avaliação efetuada durante os meses de janeiro e fevereiro do ano seguinte àquele em 

que se completa o ciclo avaliativo.  

A Portaria n.º 1633/2007 de 31 de dezembro aprovou os modelos de fichas a utilizar no 

processo avaliativo bem como as listas de competências, constando da mesma portaria 

as respetivas instruções de preenchimento. 

O SIADAP visa o desenvolvimento coerente e integrado de um modelo global de 

avaliação que constitua um instrumento estratégico para a criação de dinâmicas de 

mudança, de motivação profissional e de melhoria. 

A avaliação do desempenho do pessoal não docente incide sobre as seguintes 

componentes: 

 Os contributos individuais param a concretização dos objetivos; 

 Competências comportamentais, tendo em vista avaliar características pessoais 

relativamente estáveis que diferenciam os níveis de desempenho numa função; 

 Atitude pessoal, tendo em vista avaliar o empenho pessoal para alcançar níveis 

superiores de desempenho, incluindo aspetos como o esforço realizado, o interesse e a 

motivação demonstrados. 

A ponderação relativa de cada uma das componentes depende da especificidade de 

cada serviço ou organismo, grupo profissional ou carreira, com vista a adaptação as 

exigências e objetivos de cada sector. 

 Os objetivos devem ser redigidos de forma clara e concretamente definidos de 

acordo com os principais resultados a obter pelos trabalhadores, tendo em conta a 

proporcionalidade entre os resultados visados e os meios disponíveis para a sua 

concretização. 

O procedimento avaliativo é estabelecido pela Câmara Municipal de Guimarães e 

dependerá da calendarização que a Comissão de Coordenação de Avaliação 

constituída no seio daquela edilidade venha a estabelecer. 

Em todo caso, em janeiro de 2014 deverá dar-se início ao processo de autoavaliação 

por parte dos avaliados a qual deverá ser entregue ao avaliador antes da entrevista 

entre ambos que se prevê que seja realizada em fevereiro. 

É nesta entrevista que se fará a discussão da autoavaliação pelo que é aí, também, que a 

mesma ganha atualidade, podendo a avaliação ser alterada em função da autoavaliação. 

Entretanto até finais de Janeiro, o avaliador deve proceder à avaliação dos 

funcionários (avaliados) à sua responsabilidade através do preenchimento da 

http://www.dgaep.gov.pt/index.cfm?OBJID=91f17207-d63e-4f78-a525-4e8140f46f49&ID=368
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ficha de avaliação oficial que se encontra à sua guarda e que foi utilizada na 

fixação dos objetivos e competências, na negociação dos mesmos como o funcionário 

(avaliado), e deve entrega-la em  envelope fechado ao diretor do agrupamento, o qual 

a fará chegar ao Conselho Coordenador de Avaliação constituído na autarquia 

(composto pelo Sr. Presidente, Dr. António Magalhães que delegará a competência na 

Dr.ª Adelina Pinto, vereadora da educação e recursos humanos, pelos restantes 

vereadores a tempo inteiro (O Dr. José Augusto não integra esta Comissão por ser 

vereador a tempo parcial), mais 4 diretores de serviço da autarquia e 3 diretores de 

agrupamento de escolas (o professor Silvério Silva do Agrupamento de Escolas 

Professor Abel Salazar - Ronfe, o professor José Pinheiro, do Agrupamento de Escolas 

Fernando Távora, Fermentões e o professor Fernando Gonçalves do Agrupamento de 

Escolas de Briteiros), para proceder à harmonização das avaliações e à validação 

das propostas de avaliação final correspondentes às percentagens máximas de 

mérito e de excelência (relembra-se que estas níveis de avaliação carecem de relatório 

de fundamentação elaborado pelo avaliador).  

Em princípio, em Fevereiro, realizar-se-ão as entrevistas individuais entre o 

avaliador e o avaliado para analisar a autoavaliação feita pelo avaliado, dar a 

conhecer a avaliação feita pelo avaliador e para estabelecer os objetivos a 

prosseguir no novo período de avaliação. 

Importa esclarecer que este procedimento pode ser alterado já que compete à 

Autarquia definir a quantidade de objetivos e competências para o novo ciclo de 

avaliação, as percentagens e ponderações. 

Em princípio, até meados de Março proceder-se-á à homologação das avaliações 

seguindo-se o período de reclamações e recursos. 

Entretanto, e por diligência da Autarquia em Dezembro de 2012, dever-se-á proceder à 

eleição para a comissão paritária  
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XIX - FORMAÇÃO CONTÍNUA /AÇÕES DE FORMAÇÃO 

 

 

 

 
1. PLANO DE FORMAÇÃO DO AGRUPAMENTO 

 

 

 

No que respeita à formação contínua de professores, é objetivo para este ano letivo, 

rever e atualizar o Plano de Formação aprovado no ano letivo anterior com base nas 

propostas apresentadas pelas diferentes estruturas de orientação educativa, para 

satisfazer as necessidades próprias de formação do agrupamento, sentidas pelos 

profissionais que laboram neste Agrupamento e para resolver os problemas próprios 

do Agrupamento enquanto estrutura organizacional, as dificuldades e necessidades 

sentidas pelos professores na prática educativa, e os constrangimentos próprios de 

uma escola em permanente mudança. 

Neste sentido, o Plano de Formação deste Agrupamento de escolas prevê um conjunto 

diversificados de ações de formação que, por um lado incidem sobre conteúdos de 

natureza científico didático com estreita ligação a matéria curricular lecionada pelos 

docentes e por outro lado, relacionadas com as necessidades do agrupamento de escolas 

definidas no respetivo projeto educativo ou plano de atividades”. 

Nesta conformidade, aquele plano partindo das necessidades e problemas próprios 

diagnosticados, das prioridades daí decorrentes, o plano de formação deste 

agrupamento de escolas, tem em conta: 

1.s As propostas das diversas Estruturas de Orientação Educativa e Supervisão 

Pedagógica, nomeadamente os Departamentos Curriculares, Conselho de Docentes e 

Coordenações de Ciclo; 

2° A análise das mesmas em sede de Conselho Pedagógico, mediante a verificação do 

seu enquadramento no Projeto Educativo, no Plano de Atividades e nas necessidades de 

formação identificadas neste Agrupamento de Escolas; 

3.Q Para alem disso, considerando e dando ênfase às ações de formação continua que 

incidam sobre conteúdos de natureza científico – didático com estreita ligação à 

matéria curricular que os docentes lecionam; 
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4.Q A Elaboração de uma proposta/plano de formação, em sede do mesmo Conselho, 

que se articule com o Centro de Formação a que estamos associados, Centro de Formação 

Francisco de Holanda; 

Em síntese, o plano de formação deverá assegurar a valorização das práticas 

pedagógicas dos educadores e dos professores deste Agrupamento, deverá garantir 

uma formação de qualidade, com especial destaque para as modalidades formativas 

que possam dar o devido relevo a uma formação centrada no agrupamento, nas escolas 

e jardins que o integram, nos problemas existentes e nos projetos ai desenvolvidos, 

deverá ser, sobretudo, ainda, o reflexo do envolvimento e participação de todos os 

agentes educativos. 

Da conjugação/articulação dos diferentes interesses, organizacionais e individuais, em 

reunião de Conselho Pedagógico realizada em 2 de outubro de 2013, procedeu-se 

a sistematização e aprovação do presente Plano de Formação, considerando-se que este, 

tem em conta as áreas de intervenção, problemas e necessidades identificadas em cada 

contexto educativo articuladas com o Projeto Educativo e Plano de Atividades, era a 

resposta possível e necessária de formação contínua incidindo, nomeadamente, sobre: 

Ciências de especialidade que constituam matéria curricular nos vários níveis de educação 

e ensino a que se reportam os diplomas que regulamentam esta matéria; 

Ciências da educação; 

Prática e investigação pedagógica e didática nos diferentes domínios da docência; 

Formação pessoal, deontológica e sócio cultural. 

Para além disso, indica os resultados/efeitos/mudanças nas práticas a alcançar com a 

sua execução; 

Em síntese, tendo em conta as necessidades de formação iremos procurar promover, em 

articulação com o Centro de Formação Francisco de Holanda, as seguintes prioridades de 

formação:  

- Língua Portuguesa e das Línguas Estrangeiras, nomeadamente no que diz 

respeito à leitura expressiva nas línguas e, em particular na Língua Portuguesa em 

articulação com o Plano Nacional de Leitura, no domínio da Língua materna e do 

Português como competência transversal condicionadora de todo o processo de ensino 

aprendizagem. A integração das oficinas da leitura e da escrita nas aulas de línguas, e, 

ainda, a integração do Drama na aprendizagem das línguas. 
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- Matemática, nomeadamente no que diz respeito a integração de materiais 

manipuláveis nas aulas de matemática, a utilização de linguagens específicas da 

matemática, em particular o LATEX, bem como a utilização de software próprio para 

o ensino da matemática, em particular o GPS, para além disso e de considerar outra 

formação especifica que estimule a predisposição e aptidão para raciocinar 

matematicamente, o gosto e confiança pessoal em desenvolver atividades intelectuais 

que envolvem raciocínio matemático, a aptidão para discutir com outros e comunicar 

descobertas e ideias matemáticas, a predisposição para resolver problemas e a 

capacidade de desenvolver processos de resolução, a capacidade de decidir sobre a 

razoabilidade de resultados e de usar os instrumentos mais adequados à sua obtenção, a 

tendência procurar “ver” e apreciar a estrutura abstrata que esteja presente numa 

situação. 

- Ensino Experimental das Ciências, nomeadamente na necessidade específica deste 

ensino nas diversas disciplinas que integram a área das ciências, sejam as Ciências da 

Natureza, sejam as Ciências Naturais e, ainda, as Ciências Físico-químicas, mas também 

no que respeita à formação de áreas de conteúdo mais específicas como sejam a 

astronomia e as técnicas laboratoriais. Ainda na articulação destas áreas disciplinares 

com os projetos que titularizam, nomeadamente o Programa Escola Promotora de Saúde, 

o Programa de Saúde Escolar e o Projeto Glutão Saudável manifestam necessidade de 

formação no âmbito dos hábitos alimentares, nutrição e da alimentação saudável e 

racional, na educação sexual e promoção de afetos. 

- Educação especial, nomeadamente tendo em conta o novo modelo taxonómico que 

configura os componentes próprios dos alunos com Necessidades Educativas Especiais, 

necessidade de formação no âmbito da apreensão, clarificação, operacionalização e 

aplicação dos princípios orientadores consignados pela Classificação Internacional da 

Funcionalidade (CIF). Para além disso, considera-se, ainda, necessária formação na área 

das dificuldades de aprendizagem, na construção e adaptação de materiais para os 

alunos com necessidades educativas especiais. 

- Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC), as necessidades de formação 

nesta área perpassam todos os Departamentos Curriculares e Conselhos de Docentes, já 

que todos sem exceção as manifestam, seja na utilização das TIC no processo ensino 

aprendizagem e a sua integração em sala de aula direcionado especificamente para as 

diferentes áreas disciplinares, seja, ainda, na perspetiva do trabalho na área de projeto. 
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Assim, visam formação na animação e dinamização de projetos TIC nas Escolas, na 

utilização das TIC nos processos de ensino aprendizagem, nos contextos inter e 

transdisciplinares. 

- Bibliotecas Escolares/Centros de Recursos Educativos, nomeadamente 

quanto à necessidade de enquadrar a biblioteca escolar nas perspetivas de 

desenvolvimento associadas a necessidade de integração e gestão dos materiais e 

serviços do novo mundo digital, a sensibilização para as potencialidades da rede e o 

papel das bibliotecas digitais na educação, a necessidade de reflexão sobre a 

problemática da leitura na sociedade contemporânea, no desenvolvimento nos 

professores de competências na área das literacias, designadamente na literacia da 

informação e da leitura, na formação de leitores, de modo a contribuir para a 

formação pessoal dos alunos, capacitá-los para o uso efetivo e crítico dos recursos 

informacionais indispensáveis a aprendizagem ao longo da vida e ao exercício da 

cidadania. Necessidade de formação sobre a importância da organização e 

gestão da biblioteca escolar, enquanto estrutura pedagógica educativa gestora da 

informação, estabelecendo os princípios fundamentais ao desenvolvimento de um plano 

de trabalho, em conjunto com a escola, para responder aos objetivos da educação da 

escola do século XXI. 
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XX -AVALIAÇÃO INTERNA/AUTOAVALIAÇÃO DO AEPAS 

 

A avaliação interna ou autoavaliação do agrupamento será retomado no presente ano 

letivo observando a estratégia já definida quanto à avaliação dos resultados escolares e 

aprendizagens em parceria com o projeto PAR e quanto à avaliação, parcialmente 

holística, no que respeita ao agrupamento de escola, à sua organização e prestação de 

serviço publico, através de questionários dirigidos aos diferentes públicos que têm 

interesses neste agrupamento de escolas. 

O Projeto de Avaliação em Rede (PAR) surgiu num contexto formativo, sendo a sua 

principal finalidade apoiar as instituições escolares no desenvolvimento de dispositivos de 

autoavaliação úteis à aprendizagem organizacional e, consequentemente, auxiliadores 

duma melhoria contínua.  

As instituições escolares que têm usufruído do apoio do PAR têm revelado que é 

importante o acompanhamento, a partilha de experiências e de materiais para a 

sustentabilidade e desenvolvimento de dispositivos de autoavaliação de escola. Têm 

também demonstrado a utilidade de um apoio aproximado no desenvolvimento de 

determinados processos avaliativos, sobretudo, naqueles que estão (ou deveriam estar) 

integrados na rotina das instituições escolares – ex. a avaliação dos resultados 

académicos dos alunos (Sucesso Académico). Foi, neste âmbito, que o PAR concebeu o 

Programa de Apoio à Avaliação do Sucesso Académico (PAASA) que está em 

funcionamento desde o ano letivo de 2012/13.  

Passado o primeiro ano, entenderam abrir o PAASA à inclusão de mais 

instituições escolares. 

A Comissão de Acompanhamento e Avaliação Interna, no âmbito da sua atividade, 

pretende avaliar o nível de satisfação de toda a comunidade educativa (professores, 

alunos, pais/encarregados de educação, assistentes operacionais e administrativos) 

relativamente à política educativa assumida pelo agrupamento de escolas. 

Neste quadro, no mês de outubro, será dado a preencher a esta comunidade escolar um 

questionário, para apurar a qualidade que este agrupamento de escolas promove. 

Este questionário será preenchido por via eletrónica por todos os professores, assistentes 

operacionais e administrativos; os alunos e os pais/encarregados de educação preenchê-

lo-ão em número representativo. Contudo, o desenvolvimento de um dispositivo de 

autoavaliação capaz de auxiliar a construção de uma escola de qualidade partilhada e 

desejada por toda a comunidade educativa implica que os seus diversos intervenientes 

assumam uma atitude construtiva, apresentando a sua perspetiva e incentivando à 

adoção de ações de melhoria da escola.  
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XXI - ATIVIDADES PROPOSTAS PELAS ESTRUTURAS DE 

ORIENTAÇÃO EDUCATIVA E APROVADAS PELO 

CONSELHO PEDAGÓGICO 

 

 

 

Por propostas dos diferentes Departamentos Curriculares, Conselhos de 

Docentes e demais estruturas, projetos e programas, foram aprovadas e integradas 

no Plano Anual de Atividades um conjunto de efemérides, momentos, iniciativas e ações 

que se articulam com as diferentes áreas curriculares disciplinares e curriculares não 

disciplinares e visam promover as aprendizagens e o sucesso educativo.  

Como regras e princípios de operacionalização mantém-se a dinâmica 

estabelecida pelo Conselho Pedagógico e que consiste em fazer a aprovação, em 

sede de Conselho Pedagógico, do Plano Anual de Atividades na generalidade, 

devendo, posteriormente, todas as atividades nele incluídas serem aprovadas na 

especialidade, pelo mesmo Conselho Pedagógico, mediante a apresentação de 

planificação detalhada da atividade a desenvolver. 

A apresentação desta planificação deve ser previamente entregue na Direção, 48 horas 

imediatamente anteriores à reunião de Conselho Pedagógico para que este Conselho faça 

a análise da respetiva planificação e aprove a atividade.  

Nesta planificação devem ser identificados todos os intervenientes, com a discriminação 

das tarefas e funções que cada um desenvolva. 

No final da atividade, os responsáveis devem no prazo máximo de 10 dias entregar o 

relatório de avaliação de execução da atividade. Para além disso, as atividades propostas 

e aprovadas devem decorrer e estarem articuladas com Projeto Educativo do 

Agrupamento, e devem também estar contempladas no respetivo projeto curricular de 

turma das turmas envolvidas. 

As atividades para os períodos de relevância, como são os casos do Dia do 

Agrupamento, Quadra Natalícia, S. Martinho, Carnaval, Páscoa e de Final de Ano, 

sem prejuízo de outras poderem receber esta catalogação, são atividades cuja 

organização e execução são da responsabilidade de todas as estruturas de orientação 

educativa. 

O presente Plano Anual, deverá obedecer ao princípio da pertinência pedagógica das 

atividades, da sua oportunidade, e observar critérios objetivos que permitam a 

seletividade em detrimento da quantidade, articulação entre as diferentes 
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estruturas de orientação educativa na planificação e execução, evitando deste 

modo as atividades vazias de conteúdo pedagógico e formacional, a duplicação 

de atividades e a sua repetição.  

O princípio que deve prevalecer é o da pertinência pedagógica e do contributo 

que as diferentes atividades devem dar para o desenvolvimento do processo de 

ensino/aprendizagem, quer como complemento curricular, quer como complemento da 

atividade educativa. Neste sentido, importará menos a quantidade das atividades 

realizadas, do que a qualidade das mesmas. 

As interrupções das atividades letivas para a realização das atividades previstas 

no Plano Anual de Atividades, são de caráter excecional, e carecerão sempre de 

aprovação do Conselho Pedagógico e autorização da Direção. 

As visitas de estudo, devem enquadrar-se nos princípios de equidade e no contributo 

inequívoco para o processo de educação e formação dos alunos. Devem decorrer e estar 

articuladas com os conteúdos curriculares das disciplinas e das áreas disciplinares. 

Deverão realizar-se mediante critérios de razoabilidade, bom senso, oportunidade, 

equidade e articulação por área disciplinar e não disciplinar, ano de escolaridade 

e pertinência pedagógica. A aprovação destas visitas dependerá do 

cumprimento escrupuloso do estabelecido na Lei e em R. I. em vigor neste 

agrupamento de escolas. As visitas no 3.º período, com exceção do 1.º ciclo e pré-

escolar, não se podem realizar, ou têm um caráter excecional. As exceções deverão 

colher autorização do Conselho Pedagógico que ponderará da pertinência, oportunidade e 

justeza das mesmas.  

No que respeita ao financiamento destas visitas, as mesmas, devem custear-se a elas 

próprias, salvo aquelas em que, e no que respeita aos alunos subsidiados a DREN 

suportar os seus encargos. 

No que respeita aos mecanismos processuais de planificação, execução e 

avaliação de todas as atividades a realizar no âmbito do Plano Anual, importa observar 

com rigor o que está consignado na Lei, em Regulamento Interno, e nas determinações 

do Conselho Pedagógico e do Conselho Geral, quer quanto aos requisitos e modelos a 

preencher, quer quanto ao cumprimento de prazos.  

As propostas de alteração das datas de realização devem ser sufragadas em Conselho 

Pedagógico, e as atividades não realizadas devem apresentar as razões que motivaram 

ou justificaram a sua não realização. 
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As atividades propostas e aprovadas são as que constam da seguinte grelha: 

CALENDÁRIO DESIGNAÇÂO PROMOTORES DESTINATÁRIOS 

1º Período (de 13 de setembro a 16 de dezembro Ensino Básico/24 de dezembro Pré-escolar)  

(40 atividades ou iniciativas) 

13 De setembro de 2013 

Início das Atividades Letivas: Todas escolas e JI do 

Agrupamento 
Alunos e crianças do Aepas 

Receção aos alunos 
“Regresso à Escola”  

Descrição: 

Esta atividade ocorrerá, simultaneamente, em todas as escolas e jardins do agrupamento e 

consistirá no acolhimento e na integração de todas as crianças e alunos no contexto da escola e 

da comunidade escolar. Estas receções são da responsabilidade dos professores/educadores 

titulares de turma/grupo, Diretores de Turma coadjuvados pelos professores secretários, e visam 

o esclarecimento das regras e procedimentos das escolas, das atividades letivas e da sala de 

aula.  

Estas receções serão complementadas com as reuniões com os pais e encarregados de educação. 

Divulgar-se-á o horário das atividades letivas e das atividades de enriquecimento curricular, 

Esclarecer-se-á os alunos e os encarregados de educação quanto ao seu estatuto, regime 

disciplinar, faltas e critérios de gerais de avaliação, currículos, plano de atividades, aulas 

previstas e dadas, horário de atendimento aos encarregados de educação.  

Dar-se-á a conhecer o regulamento interno, o projeto educativo e projeto curricular. Aproveitar-

se-á para fazer as apresentações mútuas e a exploração da escola, espaços e recreio.  

Para o efeito, as escolas e jardins serão ornamentadas, em particular as salas de aulas.  

Na escola EB1/JI de Casais - Brito , Cada professor dará a conhecer a sala de aula e as 

regras de funcionamento da sala/escola aos alunos e Encarregados de Educação (EE); divulgará 

o horário das atividades letivas e de enriquecimento curricular, informações relativas aos 

Critérios de Avaliação, aos Currículos, ao Plano Anual de Atividades, às aulas previstas nas 

diferentes disciplinas, ao horário de atendimento aos EE e ao estatuto do aluno (Lei n.º 

3/2008). Atividades lúdicas, teatro de fantoches, canções e distribuição de uma surpresa. 

Na EB1 de Ribeira - Brito Dar a conhecer o espaço físico da escola aos novos alunos. 

Promover uma imagem positiva e gratificante da escola. Apresentar o corpo docente e não 

docente aos novos alunos 

Na escola EB1/JI de Poças - ASM, Realização de atividades lúdicas em articulação com a 

Associação de Pais. Visita guiada ao estabelecimento e simultaneamente a respetiva 

sensibilização sobre as regras inerentes a cada um dos espaços. Oferta de uma pequena 

lembrança. 

Na escola EB1 de Gemunde – Ronfe os alunos novos farão o reconhecimento da escola e 

espaço onde irão iniciar o seu percurso escolar. Os encarregados de educação farão o 

preenchimento de documentos necessários ao início do ano letivo e serão dadas todas as 

informações relacionadas com o funcionamento da escola (calendário escolar e documentos 

estruturantes do agrupamento). 

Na EB1/JI de Roupeire - ASJ, far-se-á uma reunião com toda a comunidade educativa onde 

serão dadas as boas vindas a todos, explicadas as regras de funcionamento da escola e do novo 

ano escolar. No JI através de conversas informais com os Pais; diálogos e Jogos de Integração. 

Na escola EB1 de Barreiro - Leitões, a receção aos alunos mais novos far-se-á pelos alunos 

antigos (entoação de uma canção, apresentação individual dos mais novos), seguidamente será 

feita uma reunião de cada professor com os seus alunos e respetivos pais, para acerto de 

pormenores importantes com vista ao bom funcionamento da vida escolar dentro de cada turma 
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Na EB1/JI de Monte e Calçada- Vermil, As salas serão ornamentadas a preceito para acolher 

as crianças/alunos. Far-se-á a apresentação de todos os presentes e a exploração dos espaços, 

através da realização de jogos didáticos. Far-se-á um diálogo com os alunos, pais/encarregados 

de educação e entrega de um desdobrável com algumas informações importantes 

No caso da escola sede. Para além das atividades atrás referidas, far-se-á o apadrinhamento 

dos alunos do 5.º ano de escolaridade pelos alunos do 9.º ano de escolaridade. Este 

apadrinhamento consistirá nos alunos do 9.º ano assumirem a responsabilidade de receberem e 

darem as boas vindas aos alunos do 5.º ano que pela 1.ª vez chegam à escola sede, 

nomeadamente através da visita às instalações da mesma, esclarecimento das regras de 

funcionamento, a alimentação, o cartão GIAE, espaços e recreios, gestão de conflitos. 

Objetivos: 

- Acolher e integrar todos os alunos no contexto e na comunidade escolar; 

- Conhecer os espaços escolares e suas funções; 

- Definir regras de funcionamento, socializar os mais novos ao novo espaço; 

- Facilitar a integração dos alunos e das crianças; 

- Promover a integração no ambiente escolar; 

 - Desenvolver atitudes de autoestima, tolerância, solidariedade, respeito mútuo; 

- Apreender regras de convivência responsáveis; 

- Estreitar relações entre toda a comunidade escolar; 

- Proporcionar momentos de convívio e alegria. 

Recursos Humanos: Alunos, professores, educadores, assistentes operacionais, pais e encarregados de educação. 

Material a utilizado: 
Desdobrável; Fotocópias, Balões, folhas de desenho, lápis de cor, rebuçados, manuais de 

acolhimento e outros documentos. 

Planificação Específica: A apresentar em Conselho Pedagógico. 

18 setembro de 2013 Projetos e Programas  
D. C. CSH/Clube de História Comunidade Educativa 

Parlamento Jovem –  

Descrição: 

Inscrição da nossa escola no programa Parlamento dos Jovens. O programa Parlamento dos 

Jovens é organizado pela AR, em colaboração com outras entidades, com o objetivo de promover 

a educação para a cidadania e o interesse dos jovens pelo debate de temas de atualidade. 

Culmina com a realização de duas Sessões Nacionais na AR, preparadas ao longo do ano letivo, 

com participação de Deputados, designadamente da Comissão de Educação, Ciência e Cultura, 

órgão parlamentar responsável pela orientação do programa. Todas as Escolas do 2º e 3º ciclos 

do ensino básico e do secundário são convidadas a participar. 

O tema escolhido no presente ano para o ensino Básico é “Drogas – evitar e enfrentar as 

dependências”. Será coordenadora deste programa a professora Cristina Ramôa Dias. 

Objetivos: 

- Promover a educação para a cidadania; 

- Promover o interesse dos jovens pelo debate de temas de atualidade; 

- Estimular a consciência política e democrática 

Recursos Humanos: Alunos, professores do programa Cristina Ramôa, Carmo Pereira e Filomena Costa 

Material a utilizado: Informático 

Planificação Específica: A apresentar em Conselho Pedagógico pela Coordenadora de Departamento Curricular 
8professora Carmo Pereira) 

 

23 a 26 de setembro de 

2013 

BE/CRE BE/CRE 

Biblioteca Escolar da Escola 

Sede 

Alunos do 5.º ano “Conhece a Tua Biblioteca” 

Visita Guiada à BE  

Descrição: 

Esta atividade envolve alunos do 5º ano de escolaridade e professores de Português 

Pretende-se comemorar o mês das Bibliotecas Escolar, dando a conhecer aos alunos recém-

chegados o espaço da BE e relembrar procedimentos aos alunos que já permanecem na escola 
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desde anos anteriores. Aos professores, fomentar o trabalho colaborativo. Para tal, em pequenos 

grupos de alunos – turma, e professores, proceder-se-á a uma pequena visita guiada ao espaço 

da BE onde, através de um powerpoint e de uma brochura se mostrarão as diferentes secções, as 

suas funções, os projetos e se sensibilizam os utilizadores para o uso do espaço e do 

equipamento/recursos existentes. 

No dia 23 de setembro às 15h10 – alunos da turma E (Helena Silva); 

No dia 24 de setembro às 8h30 – alunos da turma C (Ana Couto) e às 12h00 turmas B e D 

(Celma Carvalho e Ana Couto); 

No dia 25 de setembro às 12h00 – alunos da turma F (Ana Couto); 

No dia 25 de setembro às 15h10 – alunos das turmas A e G (Celma Carvalho e Helena Silva) 

Objetivos: 

 

- Formar novos leitores; 

- Informar a comunidade educativa sobre as regras de funcionamento da BE; 

- Promover o gosto pela leitura; 

- Incentivar os alunos a ler mais e melhor; 

- Saber Ouvir, Saber Estar e Saber Ser. 

Recursos Humanos: Professores Bibliotecários, professores de português e alunos 5.º ano de escolaridade 

Material a utilizado: Biblioteca Escolar 

Planificação Específica: A apresentar em Conselho Pedagógico. 

1 de outubro de 2013 

Efeméride/Ambiente 

Evento Curricular 1.º Ciclo 
Todas Escolas e Jardins do 

AEPAS 
Alunos Aepas 

Dia da Água 

Descrição: 
Esta efeméride será comemorada em todas as escolas e jardins do agrupamento em sala de aula 

com diversas iniciativas 

Objetivos: 

 

- Sensibilizar os alunos para a importância da água para a saúde e o meio ambiente; 

- Consciencializar os alunos da importância da conservação, preservação e proteção da água, 

fontes e suprimentos de água potável;  

- Sensibilizar os alunos para a poupança da água; 

- Reconhecer a água como um recurso esgotável; 

- Sensibilizar os alunos para as boas regras de utilização deste recurso; 

- Construir o Ciclo da Água com materiais recicláveis. Poesias e canções; 

- Elaboração de um cartaz com as atitudes corretas para a poupança da água. 

Recursos Humanos: Alunos e professores, assistentes operacionais e técnico da VIMÁGUA. 

Material a utilizado: 
Computador, material de desgaste: folhas A4, cartolinas, tintas, marcadores, Revistas, Livros, 

Fotocópias e outros. 

Planificação Específica: A apresentar em Conselho Pedagógico. 

1 a 4 de outubro 2013 
(5 de outubro de 1910) 

Efeméride Histórica: 

Evento Curricular  
Subcoordenação de 

HST/HGP/BE-CRE 

EB1/JI de Roupeire - ASJ 

Alunos Aepas 

Implantação da República  

(5 de Outubro de 1910) 

Descrição: 

Apesar de apenas a escola a Subcoordenação de HST/HGP em articulação com a BE terem 

apresentado proposta formais de atividade, o facto é que esta efeméride histórica será 

comemorada em todas as escolas e jardins do Agrupamento pelo menos em contexto de sala de 

aula, abrangendo todas as áreas curriculares, mediante o desenvolvimento de atividades diversas 

e significativas e relacionadas com o tema: pintura de bandeiras, exploração do hino, 

visualização de PowerPoint e pesquisas em diferentes suportes. 

Esta atividade será desenvolvida em todas escolas e jardins do agrupamento no dia 4 de outubro, 
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já que o dia 5 de outubro, data oficial da efeméride, é feriado nacional. Consistirá na identificação 

do acontecimento ocorrido no dia 5 de Outubro de 1910 e da sua importância para a vida política 

do país, para além disso, far-se-á a identificação das personalidades históricas que participaram 

no evento. 

Na EB1/JI de Roupeire – ASJ, Os professores, em contexto sala de aula, farão atividades 

relacionadas com a comemoração e sinalização da importância deste dia. 

Na escola sede, prevê-se a realização, em contexto de sala de aula, de atividades diversas que 

visam a informação/motivação para os alunos de 6.º e 9.º ano, dado este momento da História 

se integrar nos respetivos programas das disciplinas. 

Para além disso, será realizada uma exposição temática na Biblioteca da escola sede a decorrer 

de 1 a 4 de outubro: 

Articulação dos recursos/serviços da Biblioteca Escolar com o Clube de História e as estruturas 

educativas de História e Geografia de Portugal, 2º ciclo, e História, 3º ciclo, no apoio ao 

desenvolvimento curricular das disciplinas e na dinamização da atividade. 

Objetivos: 

 

- Identificar o acontecimento ocorrido no dia e a sua importância para a vida política do país; 

- Identificar os motivos que levaram à Revolução de 5 de Outubro de 1910; 

- Destacar os principais episódios do 5 de Outubro de 1910; 

- Identificar as personalidades históricas que participaram no evento;  

- Sensibilizar os alunos para a queda da Monarquia e para implantação de um novo regime 

político;  

- Distinguir a Monarquia da República; 

- Divulgação do facto histórico e valores associados; 

- Identificar os símbolos da bandeira nacional; 

- Pesquisa e registo do tratamento de diferentes tipos de informação; 

- Desenvolver a capacidade de interpretação vocal e instrumental; 

- Valorizar a Música; 

- Estabelecer relações entre o passado e o presente; 

- Saber Estar e Saber Ser. 

Recursos Humanos: 
Alunos, professores de HGP e de HST, educadores, professorem titulares de turma e das AEC, 

assistentes operacionais e pais e encarregados de educação. 

Material a utilizado: 
Cartolinas, tintas, marcadores, meios audiovisuais e informáticos. Cartazes 

A4/Fotocópias/desdobrável/Exposição. 

Planificação Específica: A apresentar em Conselho Pedagógico. 

1 a 7 de outubro 2013 

BE/CRE - EDM  Biblioteca Escolar em 

articulação com a 

Subcoordenação de EDM 

Alunos Aepas 

Dia Mundial da Música 

Descrição: 

A atividade decorre em articulação com substrutura de EDM e envolve alunos do 2.º ciclo, 5.º e 

6.ºanos de escolaridade. 

Com este evento, pretende proporcionar aos alunos um conhecimento mais alargado sobre 

instrumentos musicais de orquestra clássica e instrumental off. 

Assim, durante a semana dinamizar-se-ão sessões onde os alunos poderão observar 

instrumentos musicais expostos, seguido do visionamento de um filme. 

Objetivos: 

 

- Promover a articulação com a substrutura de EDM; 

- Fomentar nos alunos o gosto pela música; 

- Dar a conhecer instrumentos musicais de orquestra clássica e instrumental off; 

- Saber escutar;  
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- Saber Estar e Saber Ser. 

Recursos Humanos: Alunos e Professores 

Material a utilizado: Material Didático, informático e audio 

Planificação Específica: A apresentar em Conselho Pedagógico. 

16 de outubro de 2013 

Efeméride Saúde (PES/SE) Escolas e jardins do Aepas 

Saúde Escolar 

Projeto Glutão Saudável 

Subcoordenação de CNA 

Alunos Aepas. 

Dia Mundial da Alimentação 

Descrição: 

No dia 16 de outubro comemora-se o “Dia Mundial da Alimentação”. Esta efeméride será 

assinalada em todas as escolas e jardins do agrupamento, através de um conjunto de atividades 

diversificado que visam alertar os alunos e a comunidade educativa para a importância de uma 

alimentação saudável e equilibrada. 

Na escola sede, no dia 16 de Outubro comemora-se na nossa Escola o “Dia Mundial da 

Alimentação”. Neste âmbito, a Equipa de Saúde Escolar em articulação com a Biblioteca e o 

Programa de Combate à Obesidade irão realizar uma dinâmica de aprendizagem na parte da 

manhã e ao ar livre no espaço exterior da escola cujo principal objetivo será consciencializar os 

alunos da importância de uma alimentação saudável aliada à prática de exercício físico. Assim, 

durante a realização da atividade, os alunos terão que responder acertadamente às questões que 

irão sendo formuladas de forma a poderem evoluir no jogo. Esta atividade será dinamizada pela 

equipa de enfermagem do Centro de Saúde das Taipas e participarão as turmas do 5ºB; 5ºE; 6ºE 

e 6ºF.  

Posteriormente, será realizada uma reflexão em conjunto, para que os alunos possam integrar 

objetivos tais como, a necessidade de alteração dos hábitos alimentares; averiguar os benefícios 

de uma alimentação variada e equilibrada; incentivar o consumo de alimentos saudáveis e 

divulgar trabalhos realizados pelos alunos na disciplina de Ciências da Natureza. 

 nas aulas de Ciências serão abordadas as principais regras e cuidados a ter para se praticar uma 

alimentação equilibrada que promova a saúde. Os alunos do 6º ano irão realizar trabalhos no 

âmbito desta temática para posterior exposição a realizar no átrio da entrada da escola. 

Na escola EB1 de Barreiro – Leitões, Consta de diversas iniciativas com destaque para  a 

confeção de um doce caseiro, a construção da roda dos alimentos e a elaboração de uma ementa 

equilibrada e saudável. 

Na escola EB1/JI de Casais – Brito, O Dia da Alimentação será comemorado com a 

realização de atividades diversas e alargadas aos vários domínios curriculares. Incluirá a leitura, 

a exploração e produção de textos temáticos (por exemplo, um folheto informativo a distribuir 

aos EE), bem como a realização de debates apoiados em suportes audiovisuais (cartazes, 

fotografias, PowerPoint). 

Na escola EB1/JI de Poças – ASM, Pesquisar e recolher receitas para uma alimentação 

saudável. Conhecer o valor nutricional dos alimentos e elaborar una dieta diária equilibrada. 

EB1 de Gemunde – Ronfe, proceder-se-á à decoração do espaço da cantina, construir-se-á a 

roda dos alimentos, confecionar-se-á uma salada de fruta e realizar-se-á um lanche saudável 

confecionado na escola. 

Na EB1/JI de Monte e Calçada – Vermil, De manhã, em sala de aula, diálogo com os alunos 

sobre as principais regras e cuidados a ter para se praticar uma alimentação equilibrada 

promotora da saúde. Construção da roda dos alimentos e de uma ementa equilibrada e saudável. 

De tarde, confeção de batidos de fruta e degustação dos mesmos. 

Na EB1/JI de Roupeire - ASJ, Diversas iniciativas destacando-se o lanche saudável, a 
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construção da roda dos alimentos, confeção de uma salada de fruta variada (com frutos trazidos 

pelos alunos). Os professores e a educadora convidarão a enfermeira do Centro de Saúde das 

Taipas para desenvolver uma atividade com os alunos/ crianças acerca da alimentação saudável. 

Em articulação com o EB1/JI de Roupeire. 

Na EB1 de Ribeira - Brito, Cada professor, na sua sala de aula, dialogará com os alunos sobre 

hábitos de alimentação corretos. Confeção de sumo natural de laranja para consumo dos alunos. 

Palestra para pais sobre alimentação, com a presença de uma nutricionista. Esta palestra 

acontecerá às 18 horas. 

Objetivos: 

- Sensibilizar/consciencializar os alunos/crianças para a importância de uma prática alimentar 

correta, equilibrada e saudável e para as vantagens de uma alimentação racional, bem como a 

identificação de atos alimentares corretos e incorretos; 

- Consciencializar os alunos para a importância de uma prática alimentar correta; 

- Inferir acerca da necessidade de alteração dos hábitos alimentares; 

- Averiguar os benefícios de uma alimentação variada e equilibrada; 

- Incentivar o consumo de alimentos saudáveis; 

- Alertar os alunos para os perigos da obesidade; 

- Inferir acerca da necessidade de alteração dos hábitos alimentares; 

- Averiguar os benefícios de uma alimentação variada e equilibrada; 

- Incentivar o consumo de alimentos saudáveis; 

- Valorizar determinados alimentos e regular o seu consumo. 

- Promover o papel da família na seleção e escolha de alimentos; 

- Desenvolver o espírito crítico e atitudes conscientes de uma alimentação saudável e equilibrada. 

- Conhecer sintomas de doenças relacionadas com desvios alimentares; 

- Alertar para a leitura e observação dos rótulos dos alimentos: sua constituição e data de 

validade. 

- Alertar para a distribuição (desequilibrada) dos recursos alimentares a nível mundial;  

- Construir a roda dos alimentos,  

- Elaborar de uma ementa equilibrada e saudável. 

- Divulgar trabalhos realizados pelos alunos nas disciplinas de Ciências da Natureza, Ciências 

Naturais e Formação Cívica. 

Recursos Humanos: 

Alunos/crianças, pais e encarregados de educação, professores, subcoordenação de CN e equipa 

de saúde escolar, enfermeira do centro de saúde, nutricionista, assistentes operacionais. 

Professores da Subcoordenação de Ciências da Natureza e Ciências Naturais 

Crianças e alunos, docentes, assistentes operacionais e enfermeira do centro de saúde. 

Material a utilizado: 

Materiais de desgaste: Cartolinas; sacos de plástico, fio, copos, folhas A4, tintas, marcadores, 

livros, fotocópias; Computadores, material multimédia pinturas. Panfletos, cartazes, etc.  Fruta e 

recipientes, pão, alface, tomate, queijo, fiambre. 

Planificação Específica: A apresentar em Conselho Pedagógico. 

17 outubro de 2013 
Campanha de Solidariedade 

Evento Curricular EMRC Subcoordenação de EMRC Comunidade Escolar 

Levanta-te e Faz-te Ouvir 

Descrição: 

Atividade “Levanta-te” . Sensibilização dos alunos inscritos em EMRC sobre a «Erradicação da 

Pobreza», um dos objetivos da Campanha do Milénio promovida pelas Nações Unidas. Um dos 

objetivos da Campanha do Milénio promovida pelas Nações Unidas é a erradicação da pobreza. 

No dia 17 de Outro a escola sede associar-se-á a esta iniciativa. Em hora a determinar, toda a 

Escola se levantará, num minuto de silêncio, em protesto pela erradicação da fome no mundo. 

Para o efeito, á hora determinada, todos os alunos acompanhados pelos professores e 
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funcionários, concentrar-se-ão no espaço fronteiro à escola, sentados no chão, onde após as 

intervenções do Senhor Presidente do Conselho Geral e do Diretor do Agrupamento, em silêncio, 

levantar-se-ão como forma de protesto contra a fome e a descriminação no mundo. Posto isto, 

alguns alunos recitarão poemas alusivos ao tema e será cantada a música «We are the world» 

por alunos, acompanhados por toda a comunidade escolar. As escolas e jardins do agrupamento 

deverão também associar-se esta atividade. 

Objetivos: 

- Sensibilizar os alunos e a comunidade escolar para a “Erradicação da Pobreza”- Um dos 

objetivos da Campanha do Milénio promovida pelas Nações Unidas; 

- Sensibilizar a comunidade escolar para a situação atual sobre a fome no mundo; 

- Motivar as pessoas para atuarem no sentido de minimizar as situações de pobreza ao nosso 

redor;  

- Motivar as pessoas para a participarem na atividade levanta-te para atingir o recorde de ano 

passado. 

Recursos Humanos: Alunos, professores e funcionários. 

Material a utilizado: Papel de Cenário, tintas, papel crepe, papel de impressor colorido, tinteiros, fotocópias. 

Planificação Específica: A apresentar em Conselho Pedagógico 

24 outubro de 2013 
Efeméride Curricular JI de Roupeire – ASJ e 

Calçada - Vermil 
Alunos  

Vindimas 

Descrição: 
Consiste em deslocar as crianças do pré-escolar até uma quinta afim de assistirem a uma 

vindima 

Objetivos: 

Conhecer as atividades agrícolas no período do Outono; 

Conhecer e apreciar alguns frutos do outono. 

Observar as modificações da natureza com a chegada do outono. 

Recursos Humanos: Educadora, crianças, Assistente Operacional e dono da quinta 

Material a utilizado: Materiais de expressão plástica, computador, fotocópias, leitor de CDS, outos materiais 
disponibilizados pelo dono da quinta. 

Planificação Específica: A apresentar em Conselho Pedagógico 

28 de outubro de 2013 

Plano Nacional de Leitura 

Escolas e Jardins do Aepas Alunos  Dia Internacional das 
Bibliotecas Escolares 

“Uma porta para a vida” 

Descrição: 

O Mês internacional das Bibliotecas Escolares comemora-se no mês de outubro por aprovação do 

Comité da IASL em dezembro de 2007. Como forma de assinalar esta data, em todas as escolas 

e jardins do agrupamento serão desenvolvidas um conjunto de atividades que consistem na 

leitura, em sala de aula, de obras literárias que de alguma forma permitiram assinalar a 

efeméride. A atividade destina-se a todos os alunos.  

Os alunos serão convidados a realizar uma visita guiada pela professora bibliotecária à BE, onde 

serão informados das normas de funcionamento. 

No final, será entregue um desdobrável, a cada aluno, com um guia de utilização da biblioteca 

escolar. 

Nas escolas e jardins que não possuem biblioteca escolar esta atividade será dinamizada dentro 

da sala de aula. 

Na escola sede, por iniciativa da Biblioteca Escolar, com a subcoordenação de EDM, e no âmbito 

do mês dedicado às Bibliotecas Escolares, através da leitura, da música e da imagem, 

comemorar-se-á o Dia Internacional das Bibliotecas Escolares. Envolverá os alunos do 2.º ciclo, 

5.º ano, turmas A, B e E, e 6.º ano, turma E.  

Assim, durante a sessão, os alunos apresentarou a leitura dramatizada do texto “Livro Fechado” 
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de António Torrado, bem como uma atuação musical em flauta e canto. 

Objetivos: 

- Incentivar a utilização do espaço da biblioteca escolar; 

- Fomentar nos alunos o gosto pela leitura e pela música; 

- Formar novos leitores; 

- Desenvolver hábitos de leitura; 

- Incentivar os alunos a ler mais e melhor; 

-- Promover a articulação com as substruturas, EDM e Português; 

 Saber escutar; 

- Saber ouvir, Saber Estar e Saber Ser. 

Recursos Humanos: 
Alunos, professores titulares de turma e Coordenação da BE/CRE. Crianças, educadora, 

assistentes operacionais e pais e encarregados de educação. 

Material a utilizado: Livros e material escolar 

Planificação Específica: A apresentar em Conselho Pedagógico 

29 de outubro de 2013 

Equipa de Saúde escolar Equipa de Saúde Escolar 

Subcoordenação de CNA 

Dr.ª Margarida Jordão 

Alunos do 2ºe 3º ciclos. 
Sessão de Sensibilização: 

“Bullying” “ 

Descrição: 

No dia 29 de Outubro (terça feira) irá realizar-se na biblioteca da nossa escola uma sessão de 

sensibilização alusiva ao tema "Bullying". Esta sessão será dinamizada pela Dra. Margarida 

Jordão da Câmara Municipal de Guimarães onde participarão as turmas do 6.º D e do Curso 

Vocacional. 

Objetivos: 

- Promover o esclarecimento sobre o Bullying e os danos físicos e/ou morais que pode causar às 

vítimas dessa prática; 

- Estimular debates quanto à prática do Bullying sobretudo as pessoas que fazem parte de 

grupos minoritários;   

- Gerar nos alunos o reconhecimento de que vivem numa sociedade plural constituída de 

indivíduos singulares; 

- Promover reflexões sobre diversidade cultural; 

- Apresentar a diferença entre tolerância e aceitação. 

Recursos Humanos: Alunos do 2º ciclo e 3º ciclo e Professores 

Material a utilizado: Biblioteca 

Planificação Específica: A apresentar em Conselho Pedagógico. 

31 de outubro de 2013 
Evento Curricular Disciplinar EB1/ JI de Roupeire 1º Ciclo e Pré-escolar 

Hallowe’en 

Descrição: 
Os alunos/crianças farão a decoração da escola/JI com material alusivo ao tema, realização de 

jogos tradicionais, canções, montagem do canto do Halloween. 

Objetivos: 

Sensibilizar os alunos para modos diferenciados de manifestação cultural.  

Promover o respeito e interesse por culturas diferentes;  

Sensibilizar os alunos para aspetos culturais Anglo-saxónicos. 

Recursos Humanos: 
Alunos e Crianças, professores titulares de turma, educadora, professores de Inglês assistentes 

operacionais e pais e encarregados de educação. 

Material a utilizado: Materiais de desgaste: folhas A4, cartolinas, tintas, marcadores, fotocópias, abóboras, pinturas e 
revistas. 

Planificação Específica: A apresentar em Conselho Pedagógico 

Em outubro de 2013 

Plano Nacional de Leitura Biblioteca Escolar da 

Escolas Casais – Brito  

Alunos do 1.º,2.º e 3.º F da 

EB1/JI Casais Dia Internacional das 
Bibliotecas Escolares 

Descrição: O Mês internacional das Bibliotecas Escolares comemora-se no mês de outubro por aprovação do 
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Comité da IASL em dezembro de 2007. Como forma de assinalar esta data, em todas as escolas 

e jardins do agrupamento desenvolver-se-ão um conjunto de atividades que consistirão na 

leitura, em sala de aula, de obras literárias que de alguma forma permitam assinalar a efeméride.  

A atividade destina-se a todos os alunos das turmas o 1.º J e K, 2.º D e F e 3. º F da EB1/JI 

Casais. Decorrerá ao longo do mês de Outubro com o objetivo de assinalar a comemoração por 

parte do IASL a comemoração internacional do mês das bibliotecas escolares com o tema 

aglutinador deste ano Biblioteca Escolar: “uma porta para a vida.”. 

Na aula das atividades extracurriculares de expressão plástica os alunos destas turmas irão 

elaborar/ilustrar um marcador de leitura.  

Na biblioteca escolar serão convidados a escolher um livro para lerem e darem uso ao respetivo 

marcador. 

não possuem biblioteca escolar esta atividade vai ser dinamizada dentro da sala de aula. 

Objetivos: 

- Incentivar a utilização do espaço da biblioteca escolar;  

- Formar novos leitores; 

- Desenvolver hábitos de leitura;  

- Incentivar os alunos a ler mais e melhor; 

- Proporcionar trabalho partilhado entre a BE e as atividades extracurriculares (expressão o 

plástica) 

- Saber ouvir, Saber Estar e Saber Ser. 

Recursos Humanos: Equipa da BE e Professor António Gonçalves da AEC – Expressão Plástica 

Material a utilizado: Livros e material escolar 

Planificação Específica: A apresentar em Conselho Pedagógico 

11 de novembro de 2013 

Proj. Desev. Educativo: 

Clube Europeu Alunos do 2.º e 3.º ciclos 
 Concurso Logótipo para o 

Clube Europeu 

Descrição: 

Atividade consiste em lançar um concurso para a criação do logótipo para o Clube Europeu da 

escola EB 2,3 Abel Salazar. O presente concurso tem como objetivo selecionar o logótipo que 

resulte na identificação do Clube Europeu, o qual será utilizado como símbolo e imagem gráfica 

em documentos administrativos, materiais de divulgação, páginas Web, blogue e outros, em 

suporte papel, digital ou multimédia. 

Os objetivos da atividade consistem em propiciar oportunidades para incutir hábitos de 

participação da comunidade educativa na dinâmica do Clube Europeu; estimular a imaginação e a 

capacidade criativa dos alunos e reforçar o papel e a identidade do Clube Europeu no seio do 

Agrupamento e junto dos utilizadores. 

O Concurso é aberto a todos os alunos da Escola E.B. 2,3 Abel Salazar. Os concorrentes poderão 

participar individualmente ou em equipa (2 elementos). Cada concorrente ou equipa é 

responsável pela originalidade do seu trabalho, sob pena de o mesmo ser considerado nulo. 

Cada concorrente ou equipa poderá participar com um máximo de 2 trabalhos. Os trabalhos terão 

obrigatoriamente de incluir a designação Clube Europeu e Escola E.B. 2,3 Abel Salazar. 

Os trabalhos deverão ser apresentados em suporte digital e em suporte papel. Incluirá uma 

impressão do logótipo com as dimensões máximas de 10cm x 10cm e uma outra em formato 

reduzido com as dimensões de 3cm x 3cm. 

Deverão ser entregues duas versões do logótipo: uma a preto e branco e outra a cores. 

As propostas deverão ser entregues na Biblioteca Escolar da Escola E.B. 2,3 Abel Salazar até dia 

3 de janeiro de 2014. Os trabalhos deverão, também, ser enviados em suporte digital para o 

email: carla.lopes@aepas.org até ao dia 3 de janeiro.  

O júri será constituído pelos elementos do Clube Europeu, da Equipa da Biblioteca Escolar e pelos 
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professores de TIC. O júri tomará em consideração os seguintes aspetos: 

a) Legibilidade e visibilidade em ambientes digitais; 

b) Criatividade, qualidade e adequação ao contexto; 

c) Boa capacidade de reprodução gráfica; 

d) Facilidade na redução/ampliação de formatos. 

Serão selecionados 5 trabalhos finalistas, que irão ser sujeitos à votação (entre os dias 6 e 13 de 

janeiro), no site da escola, pelos alunos da EB 2,3 Abel Salazar.  

Será atribuído um prémio ao logótipo selecionado (vencedor). 

Serão atribuídos certificados de participação aos cinco finalistas. 

Os resultados do Concurso serão divulgados nos vários meios à disposição na escola (painéis de 

informação, site da escola e Jornal da Escola). 

O concorrente (ou equipa) premiado será informado pessoalmente do resultado. 

A entrega do prémio será feita em Janeiro, em dia a determinar. 

Regulamento e panfleto em anexo 

Objetivos: 

- Propiciar oportunidades para incutir hábitos de participação da comunidade educativa na 

dinâmica do Clube Europeu;  

- Estimular a imaginação e a capacidade criativa dos alunos e reforçar o papel e a identidade do 

Clube Europeu no seio do Agrupamento e junto dos utilizadores. 

- Promover nos alunos o gosto pelo Saber. 

Recursos Humanos: Alunos e professores de Geografia 

Material a utilizado: Fotocópias dos trabalhos 

Planificação Específica: Apresentada pela Coordenadora do Clube Europeu (Professora Carla Lopes). 

11 de novembro de 2013 
Evento Curricular: 

EB1/JI de Roupeira - ASJ  Todos os alunos e Crianças 
Teatro "Menina do mar" 

Descrição: 

Consiste na deslocação dos alunos e crianças daquela unidade orgânica ao Auditório do Lar Santa 

Estefânia – Guimarães, para assistirem à peça "Menina do mar" a partir do conto de Sophia de 

Mello Breyner. 

Contacto com a Associação de Pais e Junta de Freguesia para dar a conhecer que o Contra Palco 

Produções de Teatro tem à sua disposição o espetáculo "Menina do Mar" a partir do conto de 

Sophia de Mello Breyner. Contacto com o Palco Produções de Teatro a fim de fazer a marcação do 

dia e do horário. Planificação da proposta da atividade. Envio da declaração de autorização aos 

encarregados de educação. 

A peça de teatro realiza-se às 9h30 da manhã, em Guimarães, com a duração de cerca de uma 

hora, seguida de conversa entre os alunos e os atores; o regresso à Escola far-se-á por volta das 

11h como tal, haverá interrupção das atividades letivas, no período da manhã. 

Objetivos: 

- Proporcionar aos alunos e crianças uma experiência cultural diferente, dando‐lhes a 

oportunidade de alargar a sua perceção da obra: Menina do Mar que reúne dois mundos tão 

diferentes, a terra e o fundo do mar, mas que acabam por se completar; 

- Proporcionar aos alunos e crianças uma “gama” de aprendizagens podendo citar como 

exemplos, a socialização, a criatividade, a memorização ou o enriquecimento vocabular, entre 

outros; 

- Proporcionar aos alunos e crianças um espetáculo cheio de magia, fomentando o gosto pelas 

artes do palco e fazer os mais pequenos sonhar;  

- Promover o gosto pela leitura e pelo teatro; 

- Dar a conhecer o conto “A Menina do Mar” de Sophia de Mello Breyner através do teatro, 

- Sensibilizar e motivar as diferentes faixas etárias para diferentes formas de expressão artística. 
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Recursos Humanos: Alunos, professores, educadoras, assistente operacional. 

Material a utilizado: Camioneta de aluguer, bilhetes de entrada 

Planificação Específica: Apresentada em Conselho Pedagógico pela Educadora Ed. Joaquina Barbosa, professoras Maria 
Natália Costa e Sandra Sofia Parreira 

11 de novembro de 2013 

Efeméride/Tradição: 

Escolas e Jardins do Aepas  Todos os alunos e Crianças Dia de S. Martinho 
“Magusto Escolar” 

Descrição: 

Esta atividade, na generalidade das escolas e jardins, consistirá na realização dos tradicionais 

magustos escolares, acompanhados de trabalhos de decoração das salas de aula e espaços 

escolares com motivos alusivos à efeméride, dramatização, conto da Lenda de S. Martinho 

Lanche convívio danças e cantares, Canções, Poesias 

Para além disso, haverá, em alguns casos, deslocações ao exterior das escolas para recolha de 

materiais (folhas, caruma, etc.). 

Na escola EB1/JI de Casais – Brito, A atividade terá início nas diversas salas de aula para 

exploração da “Lenda de S. Martinho”, numa perspetiva de compreensão, interpretação e 

enquadramento do texto. Seguir-se-ão atividades de cariz mais lúdico e artístico com a 

dramatização da lenda e/ou exploração visual (desenhos e pinturas, banda desenhada, pintura 

de gravuras ao S. Martinho – principais momentos). Estas atividades decorrerão da parte da 

manhã e no contexto das salas de aula.  

Da parte da tarde, com a participação de toda a escola (alunos, professores, assistentes 

operacionais), far-se-á uma fogueira e distribuir-se-ão castanhas em cartuchos produzidos pelos 

alunos. Durante este período, desenvolver-se-ão alguns jogos tradicionais.  

Na escola EB1/JI de Poças – ASM, A atividade inicia-se com a confeção de um cartuxo para 

colocar as castanhas. São trabalhadas as caraterísticas deste fruto e sua importância na 

alimentação dos povos ao longo da história. Cantam-se canções e fazem-se jogos tradicionais. 

Na EB1 de Ribeira – Brito, EB1 de Gemunde - Ronfe e EB1 de Barreiro – Leitões, Esta 

atividade consiste, na generalidade, na realização do magusto escolar, trabalhos de decoração, 

dramatização, danças, cantares e jogos tradicionais 

Na EB1/JI de Roupeire - ASJ, Realização do magusto escolar, tal como tradição, nas 

instalações do JI de Roupeire, trabalhos de decoração dos cartuchos e da escola, dramatização 

da lenda de S. Martinho, danças e cantares típicos da época. Em articulação com o EB1/JI de 

Roupeire. 

Na EB1/ JI de Monte e Calçada - Vermil, Esta atividade consiste na realização do magusto 

escolar, trabalhos de decoração, leitura da Lenda de S. Martinho e cantares. 

Nas restantes escolas, com algumas pequena diferença, o esquema desta atividade repetir-se-á. 

Objetivos: 

- Manter e promover as tradições; 

- Fomentar as relações interpessoais; 

- Valorizar os usos e costumes;  

- Dar a conhecer a Lenda de S. Martinho; 

 - Fomentar o relacionamento com toda a comunidade; 

- Produzir trabalhos de Expressão Plástica Alusivos ao tema; 

- Realizar o magusto escolar. 

Recursos Humanos: Alunos, professores, educadoras, assistente operacional e junta de Freguesia/autarquia. 

Material a utilizado: 

Castanhas, Sumos, Copos, cartolinas, internet, Castanhas, sumos, balões, corda, folhas de papel 

A4,lápis de cor e marcadores, lenda de S. Martinho, leitor de CD e CD, adereços. 

Enfeite de castanhas (Expressão Plástica). Castanhas, Sumos, Caruma, Fósforos, Assador, 

Canções, “Lenda de S. Martinho”, Latas, Gravador, Cds, Computador, Pioneses, lã, cola, pedaços 
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de cartolina Pacotes de leite (vazios). 

Planificação Específica: A apresentar em Conselho Pedagógico. 

13 de novembro de 2013 

Desporto Escolar 

Evento C. Disciplinar EDF Subcoordenação de EDF Todos os alunos 

XV Corta Mato Escolar 

Descrição: 

O Corta-Mato Escolar é uma prova de resistência física, desenvolvida ao longo de um percurso 

pré-determinado, em que os atletas de cada escalão etário, masculinos e femininos, percorrem 

um determinado número de voltas. A Subcoordenação entende que esta atividade deve ter 

caráter obrigatório para todos os alunos, exceto aqueles que por motivos de força maior (doença 

ou outros), devidamente comprovado, uma vez que a mesma faz parte do Plano Anual de 

Atividades deste Agrupamento.   

Objetivos: 

-Proporcionar aos alunos, uma situação de competição desportiva formal onde possam 

demonstrar as capacidades inerentes às provas de resistência; 

-Reforçar laços entre atletas, dentro de um espírito de desportivismo, sociabilidade e 

camaradagem;  

- Responsabilizar-se por realizar integralmente uma tarefa;  

-Manifestar sentido de responsabilidade pelo seu trabalho e pelo dos outros. 

Recursos Humanos: Alunos; Professores, assistentes operacionais. 

Material a utilizado: 
Mesas; ancos; postes; fitas; estacas; Dorsais; alfinetes; fichas de classificação; Medalhas;  
Aparelhagem (sistema de Som); máquina de filmar ; Lanche” para os alunos no final de cada 
prova. 

Planificação Específica: A apresentar em Conselho Pedagógico. 

13 de novembro de 2013 

Evento Curricular Disciplinar 

Subcoordenação de MAT Comunidade Escolar XXXII  
Olimpíadas de Matemática 

Descrição: 

Participar nas Olimpíadas de Matemática organizadas pela SPM, com o objetivo de incentivar e 

desenvolver o gosto pela Matemática, desenvolver a capacidade de resolver problemas e criar 

momentos de lazer aprendendo Matemática 

Objetivos: 

- Desenvolver o gosto pela Matemática; 

- Desenvolver o cálculo mental; 

- Promover as aprendizagens e o sucesso educativo a matemática. 

Recursos Humanos: Professores e alunos. 

Material a utilizado: Baralhos de cartas. 

Planificação Específica: A apresentar em Conselho Pedagógico. 
 

13 de novembro de 2013 

Escola Segura 

Subcoordenação de CFQ Alunos do 9.º ano “Segurança e Prevenção 

Rodoviária”       

Descrição: 

A atividade consiste em duas sessões de sensibilização dirigidas aos alunos do 9º ano, nas quais 

participarão três turmas em cada sessão, uma pelas 14h00 e a outra pelas 15h15. Decorrerá na 

biblioteca da escola sede no período da tarde, garantindo assim a presença das 6 turmas na 

escola. Cada sessão subordinada ao tema “Prevenção e Segurança Rodoviária” terá a duração de 

cerca de 1 hora e contempla os conteúdos ministrados na disciplina de Ciências Físico-Químicas 

no 9º ano, no domínio “Movimentos e Forças”, planificado para o 1º período. As turmas serão 

acompanhadas pelos professores das disciplinas que constam nos respetivos horários. 

A fase de planificação decorrerá de 1 a 5 de novembro e a execução será no dia 13 do mesmo 

mês. 

Objetivos: - Incentivar os alunos para a necessidade do desenvolvimento de práticas de cidadania que 
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contribuam para uma cultura de segurança rodoviária; 

- Consolidar as aprendizagens específicas da disciplina, nomeadamente reconhecer a necessidade 

e a importância de contribuir para a utilização dos meios de transporte em segurança e de forma 

racional, tendo em vista a melhoria da qualidade de vida, a economia dos recursos e a prevenção 

e diminuição dos acidentes. 

Recursos Humanos: 
Escola Segura, professores de CFQ e professores das disciplinas que constam no horário das 

turmas. 

Material a utilizado: Biblioteca, Computador e vídeo-projetor 

Planificação Específica: A apresentar em Conselho Pedagógico. 

15 de novembro de 2013 
Evento Extra Curricular: EB1/JI de Casais – Brito 

Associação de Pais 
Todos os alunos e Crianças 

Feirinha de produtos hortícolas 

Descrição: 

Realização de uma feirinha com produtos agrícolas no espaço da escola, destinado a toda a 

comunidade educativa e organizado em articulação pelas Associação de Pais e Encarregados e 

Educação. 

Objetivos: 

- Sensibilizar os alunos para uma alimentação saudável; 

- Proporcionar o convívio entre alunos; 

- Troca de experiencias comerciais. 

Recursos Humanos: Alunos, professores, educadoras, assistentes operacionais e Associações de pais. 

Material a utilizado: Produtos Hortícolas, sacos plásticos papel. 

Planificação Específica: A apresentar em Conselho Pedagógico. 

15 de novembro de 2013 
Efeméride Saúde (EPS/SE) EB1/JI de Roupeire - ASJ 

Escolas e jardins do AEPAS 
Comunidade Escolar 

Dia Mundial do Não Fumador 

Descrição: 

Embora apenas estas escolas tenham apresentado a proposta formal de atividade para esta 

efeméride, o facto é que, tendo a natureza e a importância desta problemática, a mesma deve 

ser abordada em todas as escolas e jardins do agrupamento. 

EB1/JI de Roupeire - ASJ Esta atividade será da responsabilidade de cada professor titular de 

turma e decorrerá dentro da sala de aula. 

Objetivos: 

- Sensibilizar os alunos para o perigo que o tabagismo representa para a saúde, 

- Reconhecer hábitos de vida saudável; 

- Desenvolver o sentido crítico. 

Recursos Humanos: Alunos, professores, professores AEC, assistentes operacionais, pais e encarregados de educação. 

Material a utilizado: Cartazes e fichas informativas 

Planificação Específica: A apresentar em Conselho Pedagógico. 

20 de novembro de 2013 

Efeméride 

Eb1 JI de Casais- Brito Pré-escolar  Comemoração do Dia Nacional 

do Pijama 

Descrição: 

O Dia Nacional do Pijama, da iniciativa da associação Mundos de Vida é um dia solidário feito por 

crianças que ajudam outras crianças. 

Neste dia, as crianças participantes, de todo o país, vêm vestidas de pijama para a escola e 

passam, assim, o dia, em atividades educativas e divertidas, até regressarem a casa. 

Este é um dia em que as crianças pequenas lembram, anualmente, a todos que "uma criança tem 

direito a crescer numa família". 

Objetivos: 

-Sensibilizar as crianças e as famílias para o valor da solidariedade; 

-dar a conhecer alguns direitos da criança; 

- Estimular os alunos para as aprendizagens e sucesso educativo. 

Recursos Humanos: Crianças, educadores e assistente operacional; 
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Material a utilizado: Livros de histórias, fotocópias. 

Planificação Específica: A apresentar em Conselho Pedagógico. 

21 de novembro de 2013 

Evento Curricular Disciplinar 

Subcoordenação de POR Alunos do 9.º ano Ida ao Teatro 

“Auto da Barca do Inferno” 

Descrição: 

Consiste na deslocação dos alunos do 9.º ano, acompanhados pelos respetivos professores, ao 

teatro, Companhia de Teatro “Arte D`Encantar”, Braga, para assistirem à peça ”Auto da Barca do 

Inferno” adaptado da obra com o mesmo nome de Gil Vicente e que será objeto de leitura 

orientada em sala de aula no âmbito dos planos curriculares de turma. 

Esta atividade pretende proporcionar aos alunos uma experiência singular, ao contactarem com o 

mundo do teatro. Pretende, também, motivá-los para o conhecimento/importância do autor e da 

obra em questão, que esta a ser objeto de estudo neste período letivo, assim como consolidar 

conhecimentos relativos ao estudo do género dramático. 

Objetivos: 

- Promover o gosto pela cultura e pela arte. 

- Proporcionar um contacto mais direto com o mundo do teatro. 

- Aprofundar o gosto pessoal pelo teatro. 

- Identificar a diferença entre texto dramático e texto teatral. 

- Reconhecer as categorias do texto dramático e sua estrutura. 

- Desenvolver e pôr em prática atividades integradoras de conhecimento. 

- Organizar atividades cooperativas de aprendizagem, orientadas para a integração e troca de 

saberes. 

- Estabelecer e fortalecer laços de relação entre alunos/alunos e professores/alunos. 

- Estabelecer e respeitar regras para o uso coletivo de espaços. 

- Fomentar o desenvolvimento integral dos alunos. 

Recursos Humanos: 
Professores de Português, alunos do 9º ano e Curso Vocacional (1º ano), assistente operacional 

(alunos com NEE) 

Material a utilizado: Transporte e entradas. 

Planificação Específica: A apresentada em Conselho Pedagógico pelas professoras (Alcina Sousa, Rosa Domingues e Sílvia 
Carvalho). 

23 de novembro de 2013 

Participação dos alunos 
Direção e coordenação de 

ciclo 

Delegados subdelegados de 

turma  
Assembleia de Delegados e 

subdelegados de turma 

Descrição: 

Consiste na realização de uma assembleia geral de delegados e subdelegados de turma para 

apresentação dos projetos em desenvolvimento educativo no agrupamento, apresentar o quadro 

de mérito e excelência e o projeto a melhor turma e apelar à importância da participação dos 

alunos na vida e organização da escola. 

Objetivos: 

- Promover a participação dos alunos na vida e organização da escola; 

- Apresentar projetos de desenvolvimento educativo; 

- Estimular os alunos para as aprendizagens e sucesso educativo. 

Recursos Humanos: Direção, coordenação de ciclo 

Material a utilizado: Sala convívio do aluno 

Planificação Específica: A apresentar em Conselho Pedagógico 

24 de novembro de 2013 
Evento Curricular Disciplinar 

Subcoordenação de CNA Alunos do 5.º, 6.º 3 7.º ano 
Dia Mundial da Ciência 

Descrição: 
Nas aulas de Ciências será feito um trabalho alusivo ao tema “O que é para ti a Ciência?”, 

posteriormente os trabalhos serão expostos no átrio de entrada da escola. 
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Objetivos: 
Estimular a capacidade de reflexão crítica provocando a curiosidade e interesse pelas atividades 

experimentais. 

Recursos Humanos: 
Alunos dos 5.º; 6.º e 7.º anos; Professores e Assistentes Operacionais.  

Material a utilizado: 
Folhas de papel cavalinho branco A5 

Planificação Específica: A apresentar em Conselho Pedagógico. 

25 de novembro de 2013 
Evento Curricular 

Projeto Ciência na Escola Alunos do 2.º e 3.º ciclos 
Dia Internacional da Ciência 

Descrição: 

Esta atividade insere-se nas comemorações do “Dia Internacional da Ciência”. Ao longo do dia 25 

de novembro, durante os intervalos, os alunos poderão participar e/ou realizar as seguintes 

atividades: Cuspir fogo (realização da atividade reservada aos professores), bolas gigantes de 

sabão e amassar latas sem fazer força. Na biblioteca escolar também serão expostos os trabalhos 

realizados pelos alunos do 5.º e 6.º ano, na disciplina de Ciências Naturais, cujo tema é “O que é 

para ti a Ciência?”   

A fase de organização desta atividade decorrerá de 18 a 22 de novembro e a sua execução ao 

longo do dia 25 de novembro de 2013. 

Objetivos: 

- Comemorar o “Dia Internacional da Ciência”, 

- Fomentar o interesse dos alunos pelas atividades do “Projeto Ciência na Escola” e pela ciência, 

em geral; 

Motivar os alunos para o estudo e aprendizagem das ciências. 

Recursos Humanos: 
Os professores que fazem parte do “Projeto Ciência na Escola” e os Assistentes Operacionais que 

exercem funções na sala do aluno 

Material a utilizado: Material do laboratório de Ciências Físico-Químicas. 

Planificação Específica: A apresentar em Conselho Pedagógico. 

25 a 29 de novembro 

(1 de dezembro de 1640) 

Efeméride histórica: 

Evento C. Disciplinar HGP/HST Subcoordenação de 

HGP e HST 

Alunos do 

6º e 8º ano Restauração da Independência 

(1 de dezembro de 1640) 

Descrição: 

Esta atividade decorrerá do dia 25 a 29 de novembro, em contexto de sala de aula, prevendo‐se 

a realização de atividades diversas que visam a informação/motivação para os alunos do 6.º e 

8.º anos. Enquadra‐se nos conteúdos programáticos das disciplinas de História e História e 

Geografia de Portugal. 

Para além disso, realizar-se-á uma exposição temática na Biblioteca Escolar. 

Desenvolver os valores éticos patentes na restauração e explicação da mesma e aplicação de 

princípios básicos da metodologia específica da História e enriquecimento da comunicação 

através da análise e produção de materiais iconográficos e de curtas biografias. 

Objetivos: 

- Desenvolver os valores éticos patentes na Restauração e explicação da mesma. 

- Explicar a Restauração da Independência em Portugal. 

- Identificar a Restauração da Independência de Portugal como uma data histórica comemorada 

num feriado nacional. 

- Reconhecer a importância da comemoração dos feriados nacionais como símbolos e festejos da 

cidadania. 

- Aplicar os princípios básicos da metodologia específica da História. 

Recursos Humanos: Alunos, professores das disciplinas de HST e HGP. 

Material a utilizado: Lápis de cor, Cola / tintas, Cartolina, Fotocópias, Desdobrável. 

Planificação Específica: A apresentar em Conselho Pedagógico 
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26 de novembro de 2013 
Visita de Estudo 

EB1/JI de Casais - Brito Alunos do 4.º ano 
Ao Encontro do Passado 

Descrição: 

Realizar-se-á uma visita guiada ao “Paço dos Duques de Bragança”, em Guimarães, sendo feito o 

seu enquadramento histórico. Durante a mesma, os alunos preencherão um pequeno 

questionário relacionado com o tema. Para finalizar, assistirão a uma peça de teatro com 

fantoches representativa da batalha de S. Mamede, ou dos “Dois Afonsinos”. 

Com esta atividade pretende-se enquadrar e consolidar conteúdos de estudo do meio 

(relacionados com a formação de Portugal), no sentido de fornecer contextos e experiências 

significativas e concretas. A atividade propriamente dita consiste na visita a alguns dos locais 

mais importantes associados à formação de Portugal (acima referidos). Os alunos poderão 

observar espaços e lugares, materiais e equipamentos; poderão colocar questões e registar 

informações importantes. Antes e depois da "visita" serão desenvolvidas várias atividades no 

âmbito das várias disciplinas curriculares (leitura e interpretação de textos, resolução de 

problemas relacionados com a história, produção de textos, entre outras). 

Objetivos: 

- Promover o encontro com o património histórico nacional/local; 

- Conhecer a vida quotidiana do século XV: alimentação, vestuário, lazer e higiene; 

- Valorizar a História de Portugal; 

- Consolidar capacidades e aprofundar conhecimentos específicos. 

Recursos Humanos: 
Alunos do quarto ano de escolaridade, docentes que lecionam o referido ano de escolaridade, 

assistentes operacionais, guiam dos Paços dos Duques de Bragança e atores da peça teatral. 

Material a utilizado: Bloco de notas, canetas, fantoches, cenário e outros materiais a utilizar pelos atores envolvidos. 

Planificação Específica: A apresentar em Conselho Pedagógico 

29 de novembro de 2013 

QUADRO DE EXCELENCIA E 

MÉRITO 2012/2013 Direção/Coordenação de 

Ciclo/Ofertas Formativas 
Comunidade escolar 

Cerimónia de Entrega de 

Prémios 

Descrição: 

Consistirá na realização da cerimónia protocolar de entrega de prémios (certificado, medalha) aos 

alunos que se distinguiram nas aprendizagens e comportamento ao longo do ano letivo de 

2012/2013, a realizar na biblioteca da escola sede e aberta a toda a comunidade escolar. 

Objetivos: 

- Promover as aprendizagens; 

- Incentivar ao Estudo; 

 - Distinguir o mérito e a excelência; 

- Promover sucesso educativo; 

- Criar sentimento de pertença à escola; 

- Valorizar a escola e a Escolarização. 

Recursos Humanos: Professores, alunos, assistentes operacionais e pais e encarregados de educação. 

Material a utilizado: Certificados, medalhas e livros. 

Planificação Específica: A apresentar em Conselho Pedagógico. 

Mês de novembro de 2013 

(data a Estabelecer) 

Ass. de Pais e Encarregados de 

Educação da Escola Sede APEER Pais e Encarregados de 
Educação 

Assembleia-geral de Pais e 
Encarregados de Educação  

Descrição: 

Trata-se de uma reunião de trabalho da assembleia-geral daquela associação com dos pais e 

encarregados de educação associados, para tratar de questão de interesse geral, e preparar a 

intervenção da associação de pais e encarregados de educação nas estruturas próprias da escola. 

Esta assembleia realiza-se na escola sede pelas 21h00 
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Objetivos: 

- Fomentar uma maior interação entre os pais e a escola; 

- Incentivar o envolvimento dos Pais/Encarregados de Educação com a vida escolar; 

- Promover o sucesso escolar e educativo dos seus educandos. 

Recursos Humanos: Membros da associação de pais e encarregados de educação 

Material a utilizado: Espaço para a reunião. 

Planificação Específica: A entregar em Conselho Pedagógico 

Do início do mês de 

dezembro até ao dia 16 

(final do 1.º período) 

Efeméride Escolar 

Atividades de Final de Período Escolas e Jardins Aepas 

 DC - expressões 
Comunidade Educativa 

Quadra Natalícia 

Decoração das escolas e Jardins 

Descrição: 

Pressupõe um conjunto de atividades que vão desde a decoração das escolas do agrupamento 

com enfeites de Natal, nomeadamente a construção de presépios, árvores de Natal e outros 

adereços específicos para a celebração da quadra natalícia, passando por cânticos de natal, 

elaboração e concursos de postais alusivos à época, troca de correspondência, elaboração de 

prendas para pais, alunos e professores, redação de uma carta ao Pai Natal, recolha de receitas 

culinárias, poemas e histórias e Festa de Natal. 

Na EB1/JI de Casais – Brito, A comemoração desta quadra iniciar-se-á com a decoração das 

salas e espaços exteriores (privilegiando a reciclagem e reutilização de materiais). Envolverá a 

realização de diversas atividades curriculares, bem como, para o pré-escolar, o desenvolvimento 

das áreas de conteúdo, a saber: produção de textos; leitura e exploração de histórias, poemas e 

canções; produção de postais e de mensagens de Natal. A quadra Natalícia encerrará com a 

apresentação de projetos artísticos pelos alunos das várias turmas, que contará com a 

colaboração e participação de toda a comunidade educativa.  

-Sorteio de um cabaz de Natal. 

Na EB1 de Gemunde – Ronfe, a comemoração desta quadra iniciar-se-á com a decoração das 

salas e espaços exteriores. Envolverá a realização de diversas atividades curriculares, bem 

como a pesquisa e produção de textos e materiais; leitura e exploração de histórias, poemas e 

canções; produção de postais e de mensagens de Natal, elaboração e construção do presépio, 

recolha de receita típicas da época, pesquisa dos significados dos símbolos natalícios. 

Finalmente comemorar-se-á a época natalícia com cânticos, poemas e mensagens natalícias. 

Na EB1/JI de Roupeire – ASJ, Embelezamento da EB1 / JI com enfeites de Natal, construção 

do presépio/ árvore de natal, elaboração de postais e prendas para os pais, carta ao Pai Natal, 

recolha de receitas culinárias, dramatização de poemas e historias, canções alusivas a época. 

Na escola sede, a Subcoordenação de EDV\ETL e a OFA, com a colaboração dos alunos dos 

alunos do 5º e 6º, e a serão responsáveis pela construção dos enfeites de natal e pelo 

embelezamento das escolas e jardins e jardins. Para além disso farão uma exposição de 

trabalhos alusivos ao Natal elaborados pelos diferentes anos de escolaridade. 

Objetivos: 

- Sensibilizar para o espírito natalício; 

 Preservar e promover a tradição e o intercâmbio de valores culturais; 

- Valorizar a festa em família; 

- Fomentar o convívio entre os alunos e as turmas e as relações interpessoais; 

- Incentivar a participação dos alunos em atividades extra curriculares; 

- Desenvolver a capacidade de expressão dos alunos, o espírito crítico e criativo; 

- Promover as aprendizagens e aplicá-las em contexto escolar; 

- Promover a aplicação de técnicas de execução de arranjos florais e adornos para /datas festivas 

e temáticas. 
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- Sensibilizar os alunos para a importância do reaproveitamento de materiais; 

- Sensibilizar os alunos para a importância e aplicação de materiais recicláveis; 

- Dara a conhecer à comunidade educativa os projetos elaborados no âmbito das disciplinas de 

ETL e de OAT. 

Recursos Humanos: 

Alunos, professores, educadores, professores titulares de turma e das AEC, professores de 

formação tecnológica e alunos das turmas, assistentes operacionais e pais e encarregados de 

educação. 

Material a utilizado: 

Material de expressão plástica (cartolinas, tintas, papel de cenário, lápis de cor e marcadores, 

tinta prateada e dourada, papel crepe de variadas cores, tecidos, prenda de Natal, cola, algodão, 

barro), gravador de CDS e CDS, receitas e doces da época. Cartolinas, papel de lustro, papel 

metalizado, papel de crepe, tintas, Bolas de pingue-pongue, pinhas, esponja, tabuleiro de papel, 

sprays, fita com arame, galhos, corda e reaproveitamento de outros materiais. 

Planificação Específica: A apresentar em Conselho Pedagógico. 

2 dezembro de 2013 Projetos e Programas  
D. C. CSH/Clube de História Comunidade Educativa 

Parlamento Jovem   

Descrição: 
Envio à Equipa da AR do convite para participação de um Deputado em debate na escola sobre o 

tema (a realizar à 2ª feira) para a presente edição. 

Objetivos: 

- Promover a educação para a cidadania; 

- Promover o interesse dos jovens pelo debate de temas de atualidade; 

- Estimular a consciência política e democrática 

Recursos Humanos: Alunos, professores do programa Cristina Ramôa, Carmo Pereira e Filomena Costa 

Material a utilizado: Informático 

Planificação Específica: A apresentar em Conselho Pedagógico pela Coordenadora de Departamento Curricular 
8professora Carmo Pereira) 

6 dezembro de 2013 Projetos e Programas  
D. C. CSH/Clube de História Comunidade Educativa 

Parlamento Jovem  

Descrição: Constituição da Comissão Eleitoral Escolar. 

Objetivos: 

- Promover a educação para a cidadania; 

- Promover o interesse dos jovens pelo debate de temas de atualidade; 

- Estimular a consciência política e democrática 

Recursos Humanos: Alunos, professores do programa Cristina Ramôa, Carmo Pereira e Filomena Costa 

Material a utilizado: Informático 

Planificação Específica: A apresentar em Conselho Pedagógico pela Coordenadora de Departamento Curricular 
8professora Carmo Pereira) 

9 dezembro de 2013 
Evento Curricular Subcoordenações de 

HGP/HST/GGF/EMRC 
Alunos  

Olimpíadas do Saber (1.ª eliminatória) 

Descrição: 

A atividade consiste na realização de provas escritas de resposta rápida.  

Participam equipas de quatro alunos que representam a turma de onde são provenientes e que 

foram previamente escolhidos pelos seus colegas para os representar. 

As questões elaboradas versam sobre os conteúdos das disciplinas de História, de Geografia e de 

Educação Moral e Religiosa Católica para o terceiro ciclo; História e Geografia de Portugal e de 

Educação Moral e Religiosa Católica para o 2º ciclo, lecionados nos anos que os alunos 

frequentam. As provas são constituídas por dez questões de cada uma das disciplinas do 3.º ciclo 

e quinze questões de cada uma das disciplinas do 2.º ciclo. 

Prevê-se a realização da 1.ª eliminatória no dia 9 dezembro com a seguinte distribuição: 

- 11h55m/12h40m - 5.º ano; 

- 12h40m/13h25m - 6.º ano; 

- 14h15m/15h - 7.º ano; 
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- 15h10m/15h55m - 8.º ano; 

- 15h55m/16h40m - 9.º ano.  

Os alunos das turmas que estiverem em aulas deverão ser dispensados por este período de 

tempo. A atividade decorrerá em três eliminatórias onde estarão presentes todas as equipas. 

Objetivos: 

- Promover nos alunos o gosto pelo Saber; 

- Incentivar o espírito de iniciativa, trabalho em equipa e solidariedade; 

- Desenvolver a amizade/camaradagem inter-turmas: 

- Avaliar o empenho e participação dos alunos na atividade. 

Recursos Humanos: 
Subcoordenações de História e Geografia de Portugal, História, Geografia e Educação Moral e 

Religiosa Católica 

Material a utilizado: Fotocópias dos testes. 

Planificação Específica: 
Apresentada em Conselho Pedagógico pela Coordenadora do DC de CSH (Professora Carmo 

Pereira) 

9/13 de dezembro de 

2013 

Efeméride Ana Caridade E 

Fátima Mendes 
Comunidade Educativa 

Direitos Humanos – Galeria de Arte 

Descrição: 

Propõe-se transformar a escola numa galeria de arte onde serão apresentados objetos artísticos 

(instalações, performances, teatro, dança, musica e pintura…) cujo tema são os direitos 

humanos. Para o efeito será distribuído um direito por cada turma e os alunos de cada turma 

serão convidados a criar uma apresentação sobre o direito que lhe coube em sorte, deixando 

uma marca, durante essa semana, para que não seja esquecido a existência daquele direito e a 

sua importância. 

Durante os intervalos das aulas serão feitas apresentação surpresa. Para além disso, pretende-se 

que em cada sala de aula seja escrito um direito e que esta inscrição permaneça como marca na 

escola. 

Objetivos: 

- Sensibilizar os alunos para a importância dos Direitos Humanos. 

- Desenvolver nos alunos a criatividade e a imaginação. 

- Estimular uma vivência humanizada e respeitadora da diferença; 

- Promover a criação de objetos artísticos com recurso a materiais recicláveis; 

- Sensibilizar os alunos para a reutilização de materiais e preservação da natureza. 

Recursos Humanos: 
Professoras Ana Caridade e Fátima Mendes, Diretores de turma e professores de ECC 

Material a utilizado: Materiais recicláveis, tintas, pincéis e material áudio. 

Planificação Específica: 
A apresentada em Conselho Pedagógico Pela Professora Ana Caridade 

9/13 de dezembro de 

2013 

Clube de História – Assinalar data 

Clube de História Comunidade Educativa 10 de Dezembro: 

Dia da Declaração dos Direitos Humanos 

Descrição: 
Consistirá em assinalar aquela data de forma a que os alunos e a comunidade em geral 

relembrem a importância dos direitos dos cidadãos (Declaração Universal dos Direitos Humanos). 

Objetivos: 

- Sensibilizar os alunos para o significado da importância de documentos fundamentais 

relacionados com os direitos dos cidadãos (Declaração Universal dos Direitos Humanos). 

- Desenvolver atitudes cívicas e de cidadania. 

- Promover a reflexão crítica sobre momentos de rutura e mudança da História da Humanidade. 

- Contribuir para a formação pessoal, cultural e social dos alunos. 

Recursos Humanos: 
Docentes do clube de História e BE 
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Material a utilizado: Folhas, impressão, cartolinas, fotocópias. 

Planificação Específica: 
A apresentar em Conselho Pedagógico 

12 dezembro de 2013 Projetos e Programas  
D. C. CSH/Clube de História Comunidade Educativa 

Parlamento Jovem –  

Descrição: 

Confirmação, pelo Professor coordenador, da data prevista para a Sessão Escolar. 

Indispensável para definir quantos deputados cada uma escola vai eleger para a Sessão 

Distrital/Regional 

Objetivos: 

- Promover a educação para a cidadania; 

- Promover o interesse dos jovens pelo debate de temas de atualidade; 

- Estimular a consciência política e democrática 

Recursos Humanos: Alunos, professores do programa Cristina Ramôa, Carmo Pereira e Filomena Costa 

Material a utilizado: Informático 

Planificação Específica: A apresentar em Conselho Pedagógico pela Coordenadora de Departamento Curricular 
8professora Carmo Pereira) 

17 de dezembro de 2013 

Efeméride Escolar 

Atividades de Final de Período Escolas e Jardins do Aep Todos os alunos 

Festa de Natal  

Descrição: 

Esta atividade realizar-se-á em todas as escolas e jardins do agrupamento e tem como finalidade 

fundamental assinalar o fim do período letivo e celebrar o natal como festa da família por 

excelência, mantendo viva a tradição. 

Pressupõe um conjunto de atividades que envolverá a realização de diversas atividades 

curriculares como a produção de textos, leitura e exploração de histórias, poemas e canções, 

produção de postais e de mensagens de Natal. Previamente as escolas e espaços serão 

decorados com os tradicionais enfeites de natal, árvores de natal e presépios. Proceder-se-á á 

recolha de receitas culinárias, pesquisa do significado dos símbolos natalícios, e a realização de 

dramatizações, declamações, cânticos, poemas e alusivos à época, troca de presentes e 

lanche/convívio entre os elementos da escola, e com a participação dos pais e encarregados de 

educação, bem como elaboração da mensagem cristã do Natal.  

Em algumas escolas, realizar-se-á presentação de projetos artísticos pelos alunos das várias 

turmas, contando com a colaboração e participação de toda a comunidade educativa. 

Estas atividades decorrerão nas escolas e jardins e, na maior parte dos casos, serão atividades 

abertas aos pais e encarregados de educação. 

Esta atividade vai constar ainda de um lanche convívio em que os pais e encarregados de 

educação serão convidados a contribuir e participar. 

No EB1 de Ribeira – Brito, EB1 de Barreiro - Leitões, EB1 de Gemunde – Ronfe, esta 

atividade vai constar ainda de um lanche convívio em que os pais e encarregados de educação 

serão convidados a contribuir e participar. Apresentação de coreografias, declamação de poemas 

e entoação de canções de Natal. Convívio entre alunos, professores, assistentes operacionais e 

comunidade educativa. 

Na EB1/JI de Poças – ASM, Elaboração de trabalhos alusivos à época natalícia. Dramatização 

de histórias e entoação de canções. Realização da Festa de Natal. 

Na EB1/JI de Roupeire – ASJ, realizar-se-á em articulação e consistirá na ida ao teatro para 

assistir à peça "A menina do mar", pela companhia de Teatro Contraplaco Produções de Teatro. 

Em articulação com o EB1/JI de Roupeire. 

Na EB1/ JI de Monte e Calçada – Vermil, Elaboração de desenhos alusivos à época; Entoação 

de canções de Natal; lanche/convívio entre os elementos da escola. 
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Na escola sede, importará criar uma equipa de professores que possam planificar e organizar 

um conjunto de atividades que proporcionem aos alunos a vivência da quadra natalícia na escola 

e assinalem o final das atividades letivas do 1.º período. 

Na EB1/JI de Casais – Brito, A comemoração desta quadra iniciar-se-á com a decoração das 

salas e espaços exteriores (privilegiando a reciclagem e reutilização de materiais). Envolverá a 

realização de diversas atividades curriculares, bem como, para o pré-escolar, o desenvolvimento 

das áreas de conteúdo, a saber: produção de textos; leitura e exploração de histórias, poemas e 

canções; produção de postais e de mensagens de Natal. A quadra Natalícia encerrará com a 

apresentação de projetos artísticos pelos alunos das várias turmas, que contará com a 

colaboração e participação de toda a comunidade educativa.  

-Sorteio de um cabaz de Natal. 

A subcoordenação de Educação EDF, propõe-se organizar um torneio de voleibol destinado 

aos alunos do 3.º ciclo, nomeadamente do 9.º ano de escolaridade que, para além de divulgar a 

modalidade, permitirá aplicar os conhecimentos adquiridos pelos alunos no âmbito do 

desenvolvimento das aprendizagens curriculares em situação de competição 

A subcoordenação de Educação Musical, propõe-se realizar um concerto de natal 

desenvolvido ou executado pelos alunos do 2.º ciclo. Este concerto realizar-se-á ou no átrio da 

escola ou no espaço onde decorra a atividade de final de período.  

Esta atividade será desenvolvida em articulação com uma equipa de professores que planificará 

os eventos a realizar. 

A Subcoordenação de Inglês, realizará um concurso de canções em língua inglesa denominado 

de Sing Along, dividido em eliminatórias, sendo a final realizada no término do ano letivo. A pré 

eliminatória será feita através de vídeos publicados numa pagina criada para o efeito e com 

votação on-line. Os selecionados irão atuar ao vivo. O objetivo desta atividade para além de 

dinamizar a escola e as atividades de final de período, visa sensibilizar os alunos para aspetos 

culturais Anglo-saxónicos; Promover o respeito e interesse por culturas diferentes; Motivar os 

alunos para a aprendizagem da língua Inglesa; Desenvolver a criatividade. Promover 

relacionamento entre alunos e espaço escola. 

Objetivos: 

- Preservar e promover a tradição e o intercâmbio de valores culturais;  

 - Sensibilizar para o espírito natalício, Valorizar a festa em família; 

- Promover o respeito e interesse por culturas diferentes;  

- Sensibilizar os alunos para aspetos culturais Anglo-saxónicos;  

- Motivar os alunos para a aprendizagem da língua Inglesa;  

- Dar a conhecer as diferentes tradições e usos desta quadra;  

- Desenvolver o espírito criativo e crítico; 

 - Despertar sentimentos de amizade e solidariedade; 

- Desenvolver o vocabulário; 

- Promover a comparação entre diferentes culturas;  

- Desenvolver o espírito de solidariedade;  

- Dinamizar e promover a relação aluno/escola; 

- Desenvolver a expressividade do corpo e da voz;  

- Desenvolver a capacidade de relação e comunicação com os outros; 

- Desenvolver a musicalidade; 

- Sensibilizar os alunos para a música de Natal; 

- Desenvolver a expressividade do corpo e da voz; 

- Desenvolver a capacidade de relação e comunicação com os outros; 
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- Proporcionar experiências em Multimédia; 

- Fomentar o intercâmbio entre a escola e a comunidade, 

- Desenvolver a expressividade do corpo e da voz;  

- Desenvolver a expressividade do corpo e da voz;  

- Desenvolver a capacidade de relação e comunicação com os outros; 

- Desenvolver a musicalidade; 

- Sensibilizar os alunos para a música de Natal; 

- Desenvolver a capacidade de relação e comunicação com os outros; 

- Promover o respeito e interesse por culturas diferentes;  

- Sensibilizar os alunos para aspetos culturais Anglo-saxónicos;  

- Motivar os alunos para a aprendizagem da língua Inglesa; 

- Proporcionar experiências em Multimédia; 

- Decoração natalícia realizada pela substrutura de EVT; 

- Proporcionar aos alunos a possibilidade de demonstrar as suas aptidões físicas, técnicas e 

expressivas num clima de respeito e segurança entre todos;   

- Responsabilizar-se por realizar integralmente uma tarefa; 

- Manifestar sentido de responsabilidade pelo seu trabalho e pelo trabalho dos outros;  

- Reforçar laços entre atletas, dentro de um espírito de desportivismo, sociabilidade e 

camaradagem; 

- Proporcionar momentos de convívio e alegria; 

- Consolidar a modalidade e preparação para a competição do Desporto Escolar Externo 

Recursos Humanos: 
Educadores de Infância e professores titulares de turma, AEC, assistentes operacionais, pais e 

encarregados de educação, Junta de freguesia e Associação de pais. 

Material a utilizado: 

Material de expressão plástica, Gravador de CD e CD, presentes, chocolates, receitas e doces da 

época, lápis de cor, cola / tintas, cartolina, fotocópias, pinheiro, presépio, Fichas de trabalho, CD, 

Cartolinas, marcadores, fotocópias, papéis de fantasia, colam, livros, filmes e CDS; Árvore de 

natal, enfeites relacionados com a época….Salas de Aula. Autocarro. 

Planificação Específica: A apresentar em Conselho Pedagógico. 

Em dezembro de 2013 

(1.ª semana) 

Saúde Escolar (ESSE) 

Sessão de Sensibilização Equipa de Saúde Escolar e 

Subcoordenação CNA. 
Alunos do 2º e 3º ciclo 

“Infeções Sexualmente 
transmissíveis/Métodos 

Contracetivos” 

Descrição: 

Os professores de Ciências, em sala de aula, irão abordar esta temática nas aulas de forma a 

contribuir para a prevenção das “Infeções Sexualmente Transmissíveis/Métodos Contracetivos”, 

devido ao facto de no dia 1 de Dezembro se comemorar o Dia Mundial de Luta contra a Sida.  

Objetivos: 

- Esclarecer dúvidas sobre a “Sexualidade e Infeções Sexualmente Transmissíveis”; 

- Escolher o método contracetivo eficaz e mais adequado; 

- Prevenir as Infeções Sexualmente Transmissíveis; 

- Prevenir uma gravidez não desejada; 

- Contribuir para uma vivência sexual saudável e responsável. 

Recursos Humanos: Alunos do 3º ciclo (9.º ano) e Professores de Ciências 

Material a utilizado: Sala de aula. 

Planificação Específica: A apresentar em Conselho Pedagógico. 

Em dezembro 2013 

(Data a estabelecer) 

Educação Especial 
DC - EE Alunos NEE 

Ida ao Cinema 
Descrição: Os alunos de Currículo Específico Individual dos 2.º e 3.º ciclos e os alunos com NEE do 1.º ciclo 
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deslocar-se-ão de transporte público a Silvares para assistirem a uma sessão de cinema. Esta 

iniciativa contribui para a promoção de competências relacionadas com a vida diária, contribuindo 

para o desenvolvimento global destes alunos e a sua inserção na comunidade. 

Objetivos: 

- Promover a interação social e aquisição de atitudes e valores; 

- Vivenciar novas experiências ; 

- - Adequar o comportamento ao contexto em que decorre a atividade; 

- Participar em acontecimentos de cultura/lazer 

- Realizar atividades favorecedoras da aquisição de conhecimentos; 

- Estimular o ímpeto exploratório e curiosidade intelectual. 

Recursos Humanos: Professores da Educação especial e Assistentes operacionais. 

Material a utilizado: Material específico, autocarro e entradas no cinema. 

Planificação Específica: A apresentar em Conselho Pedagógico. 

Em dezembro 

(Data a estabelecer) 

Equipa de Saúde Escolar 
Equipa de PES/SE e 

Subcoordenação de CNA 
Funcionários Acão de Formação: 

“Primeiros Socorros” 

Descrição: 

A escola deve acautelar-se quanto às situações de risco para os alunos e manter conduta 

permanente de acompanhamento dos mesmos, com o objetivo de evitar acidentes e outras 

situações de perigo para a comunidade escolar. O trabalho preventivo constante pode contribuir 

para a consciencialização e mobilização no sentido de modificar as situações de risco. 

Neste âmbito é fundamental que o Pessoal Não Docente tenha acesso às informações sobre os 

principais acidentes, como evitá-los e como proceder frente às situações que exigem cuidados 

imediatos, visando evitar as complicações decorrentes de medidas intempestivas e/ou 

inadequadas e assim educar e provocar mudanças no comportamento dos alunos em relação à 

prevenção de acidentes. 

Objetivos: 

-Conhecer as dez principais causas de morte no Mundo, na Europa e em Portugal; 

-Reconhecer a importância de um sistema de emergência médica pré-hospitalar na promoção 

da saúde; 

- Conhecer o sistema integrado de emergência médica português; 

- Reconhecer a importância do bystander na cadeia de sobrevivência; 

- Relembrar conhecimentos teóricos básicos de biologia humana; 

- Compreender o conceito de doença; 

- Identificar situações que colocam em risco a vida de uma pessoa; 

- Conhecer medidas de proteção; 

- Realizar o exame primário e secundário a um paciente; 

- Aplicar técnicas de suporte básico de vida em pacientes adultos, crianças e bebés; 

- Descrever os métodos de desobstrução das vias aéreas; 

- Aplicar métodos de controlo de hemorragias; 

- Identificar potenciais substâncias tóxicas no local de trabalho; 

- Conhecer medidas de socorro numa intoxicação; 

- Descrever os mecanismos do trauma; 

- Demonstrar a abordagem ao paciente vítima de trauma; 

- Conhecer as medidas de atuação em caso de neurotraumatologia; 

- Caracterizar a atuação do socorrista nos traumas torácico e abdominal; 

- Proceder à lavagem, desinfeção e cobertura de feridas; 

- Orientar a sua conduta pelo «decálogo do socorrista»; 

- Descrever a atuação do socorrista em traumas térmicos; 

- Caracterizar doenças súbitas mais frequentes. 
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- Desenvolver as «qualidades de um bom socorrista». 

Recursos Humanos: Pessoal Não Docente. 

Material a utilizado: Sala de aula. 

Planificação Específica: A apresentar em Conselho Pedagógico. 

Em dezembro de 2013 

(Data a estabelecer) 

Atividades de Final de Período 
Subcoordenação de EDV e 

ETL 2º ciclo 
Toda a Comunidade 

Natal – Exposição de postais 

Descrição: Exposição de postais de Natal elaborados pelos alunos dos 5.º e 6.º anos de escolaridade 

Objetivos: 

Promover e valorizar datas festivas, temas culturais e ambientais; 

Manter tradições e fomentar o espírito natalício, as relações interpessoais e a participação dos 

alunos em atividades extracurriculares. 

Recursos Humanos: Alunos e professores. 

Material a utilizado: Materiais utilizados na disciplina e outros materiais para reutilizar, recolhidos pelos alunos 

Planificação Específica: A apresentar em Conselho Pedagógico. 

No 1.º Período 

(Data a estabelecer) 

Equipa de Saúde escolar Equipa de Saúde Escolar 

Subcoordenação de CNA 
Alunos NEE 

Dinâmica de Aprendizagem: 
“Higiene Oral “ 

Descrição: 

Durante o 1º período irá realizar-se uma sessão de sensibilização alusiva ao tema “Higiene Oral”. 

Esta sessão será dinamizada pela Enfermeira Elizabete Melo com o objetivo de informar e 

esclarecer os alunos acerca desta temática. Será colocado na sala dos professores um aviso com 

uma grelha onde constarão os horários e turmas escolhidas para assistirem à Sessão de 

Sensibilização. 

Objetivos: 

- Sensibilizar os alunos para a importância do auto-cuidado para a saúde individual e coletiva; 

- Sensibilizar os alunos para a importância de uma correta Higiene Oral; 

- Promover a adoção de hábitos de escovagem e vigilância dentária; 

- Transmissão de hábitos saudáveis e a compreensão por parte dos alunos do seu próprio papel 

na prevenção das doenças orais; 

- Melhorar conhecimentos e comportamentos sobre Higiene Oral e Alimentação; 

- Reduzir a prevalência da cárie dentária. 

Recursos Humanos: Alunos do Ensino Especial.  

Material a utilizado: Sala e material de informação 

Planificação Específica: A apresentar em Conselho Pedagógico. 

No 1.º Período 

(Data a estabelecer) 

Equipa de Saúde escolar Equipa de Saúde Escolar 

Subcoordenação de CNA 
Alunos do 2.º ciclo. 

Visita de Estudo 
“Lugar dos Afetos” em Aveiro. 

Descrição: 

No dia 29 de Outubro (terça feira) irá realizar-se na biblioteca da nossa escola uma sessão de 

sensibilização alusiva ao tema "Bullying". Esta sessão será dinamizada pela Dra. Margarida 

Jordão da Câmara Municipal de Guimarães onde participarão as turmas do 6ºD e do Curso 

Vocacional. 

Objetivos: 

- Desenvolver o autorrespeito e a empatia para com os outros; 

- Aprender a importância do valor da família e da estabilidade das relações para a educação das 

crianças/adolescentes; 

- Aprender a gerir confidencialmente e sensivelmente as emoções e as relações; 

- Aprender o valor do respeito, do amor e do cuidado com os outros; 

- Desenvolver habilidades para criarem relações recíprocas e satisfatórias; 

- Aprender a fazer escolhas baseadas na compreensão das diferenças e com ausência de 

preconceitos; 

- Desenvolver uma apreciação das consequências das escolhas feitas; 
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   - Reconhecer e aceitar a sexualidade como uma dimensão fundamental que mediatiza todo o 

nosso ser; 

  - Valorizar o papel de comunicação, intimidade, atracção, afecto e compromisso nas relações 

Recursos Humanos: Alunos, professores e assistentes operacionais  

Material a utilizado: Logística inerente a uma preparação de uma visita de estudo. 

Planificação Específica: A apresentar em Conselho Pedagógico. 

No 1.º Período 

(Data a estabelecer) 

Oficina do Ambiente (ECO-
ESCOLAS) Oficina do Ambiente Comunidade Educativa 

Reutilização e Criatividade 

Descrição: 
Consiste na construção de diversos objetos decorativos e pedagógicos através da reutilização de 

materiais e da imaginação ou criatividade dos alunos 

Objetivos: 

- Reutilizar matérias; 

- Estimular a criatividade; 

- Contribuir para a preservação do ambiente. 

- Promover práticas sustentáveis de utilização do ambiente; 

- Prevenir situações que ponham em causa o ambiente. 

Recursos Humanos: Oficina do ambiente e alunos 

Material a utilizado: Materiais diversos 

Planificação Específica: A apresentar em Conselho Pedagógico. 

No 1.º Período 

(Data a estabelecer) 

Educação Especial 

Serviços Técnico-
Pedagógicos 

Alunos do pré-escolar, dos 
1.º, 2.º e 3.º ciclos. 

Docentes e Assistentes 
Operacionais 

Comemoração do Dia 
Internacional da Pessoa com 

Deficiência 

Descrição: 
Consiste em assinalar esta efeméride com um conjunto de iniciativas da responsabilidade dos 

alunos NEE e dos professores de EE. 

Objetivos: 
- Sensibilizar a comunidade educativa para as capacidades das pessoas com deficiência; 
- Proporcionar a realização de atividades conjuntas entre os alunos e praticantes das 
modalidades referentes aos desportos adaptados. 

Recursos Humanos: Docentes de Educação Especial, docentes do apoio socioeducativo, docentes do ensino regular, 
assistentes operacionais, alunos, pais/encarregados de educação e outros. 

Material a utilizado:  Material adequado às modalidades de desporto adaptado. 

Planificação Específica: A apresentar em Conselho Pedagógico. 

No 1.º Período 

(Data a estabelecer) 

Efeméride Curricular 
Subcoordenação de CFQ Alunos do 7.º ano 

Planetário na Escola 

Descrição: 
Os alunos farão uma visita ao Planetário portátil, que virá à escola, para assistirem a uma sessão 

com simulação do céu noturno. 

Objetivos: 

- Aplicar conhecimentos relacionados com o tema da disciplina: “Terra no Espaço”; 
- Sensibilizar os alunos para o estudo do universo e do Sistema Solar; 
- Aprender a observar o céu; 
- Explorar a Astronomia numa vertente lúdica. 

Recursos Humanos: Professores de Ciências Físico-Químicas; Alunos do 7º ano de escolaridade. 

Material a utilizado: Sala do Aluno para montar o Planetário. 

Planificação Específica: A apresentar em Conselho Pedagógico. 

1.º e 2 Período 

(Data a definir) 

Oficina do Ambiente 
 (ECO-ESCOLAS) 

Oficina do Ambiente Comunidade Educativa 
Recolha de Resíduos e 

Reciclagem  

Descrição: 

Consiste na construção de ecopontos e respetiva distribuição pelos diferentes espaços da escola, 

salas de aula, refeitório, bares, secretaria, para se proceder à recolha seletiva de resíduos 

escolares para a respetiva reciclagem. 

Objetivos: 
- Recolha seletiva de resíduos; 

- Reciclar resíduos; 



Plano Anual de Atividades/AEPAS (2013/2014)  

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

 
Agrupamento de Escolas Professor Abel Salazar - Guimarães |  248/347 

 

 

- Construir Ecopontos 

- Estimular a criatividade; 

- Contribuir para a preservação do ambiente. 

- Promover práticas sustentáveis de utilização do ambiente; 

- Prevenir situações que ponham em causa o ambiente. 

Recursos Humanos: Oficina do ambiente e alunos 

Material a utilizado: Material diverso 

Planificação Específica: A apresentar em Conselho Pedagógico. 

1.º e 2 Período 

(Data a definir) 

Oficina do Ambiente  
(ECO-ESCOLAS) Oficina do Ambiente Comunidade Educativa 

Espaços Verdes 

Descrição: 

Consiste na limpeza dos espaços exteriores da escola, criando espaços verdes para que desse 

modo se possa preservá-los. Para além disso, será realizada uma exposição do lixo recolhido e a 

demonstração do tempo para a decomposição do mesmo. 

Objetivos: 

- Estimular e manter espaços verdes na escola 

- Limpar os espaços escolares; 

- Expor o lixo recolhido; 

- Determinar o tempo de decomposição do lixo; 

- Estimular a criatividade; 

- Contribuir para a preservação do ambiente. 

- Promover práticas sustentáveis de utilização do ambiente; 

- Prevenir situações que ponham em causa o ambiente. 

Recursos Humanos: Oficina do ambiente e alunos 

Material a utilizado: Material diverso 

Planificação Específica: A apresentar em Conselho Pedagógico. 

2º Período (de 3 de janeiro a 4 de abril Ensino Básico/11 de abril Pré-escolar)  

(36 Atividades ou Iniciativas) 

6 a 10 de janeiro de 2014 Tradição e Costume 
Escolas e Jardins Aepas Alunos e Comunidade 

Dia dos Reis 

Descrição: 

Apesar de apenas as escolas e jardins assinalados terem apresentado proposta formal para a 

celebração do Dia de Reis, de uma ou de outra forma todas as escolas e jardins do agrupamento 

assinalarão esta tradição com diferentes iniciativas. 

Em todo caso, esta atividade consiste em fazer a representação da história dos Reis. Efetuar o 

levantamento da tradição cultural e religiosa. Entoar Canções dos Reis. Elaboração de coroas e 

instrumentos musical. Recolha de canções dos Reis. Convite aos pais para cantar os Reis ao 

Jardim de Infância. 

Na escola EB1/JI de Casais – Brito, Esta atividade terá o seu ponto mais alto com a realização 

de um convívio/concurso de reis que se realizará no pavilhão desta escola. Dinamizarão esta 

atividade todos os alunos, professores e assistentes operacionais da escola, divididos em quatro 

grupos. Nas duas semanas que precedem esta comemoração, todos os alunos desde o pré-

escolar ao 1.º ciclo realizarão diferentes atividades inseridas nas áreas curriculares e nas áreas 

de conteúdo. De realçar a produção de textos, o levantamento de canções alusivas aos reis junto 

das famílias e a audição de histórias. Nas áreas das expressões, destacamos a construção de 

coroas e de instrumentos musicais, bem como a realização de dramatizações alusivas ao tema. 

As crianças do pré-escolar cantarão os reis no Centro Social de Brito (para as crianças e idosos 

deste centro) e na E.B.1 da Ribeira. 

Na escola EB1/JI de Roupeire – ASJ, Dramatização da história dos três reis, efetuar o 
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levantamento sobre a tradição cultural e religiosa, confeção de coroas de reis, cantar os reis em 

articulação com o JI/ EB1 e comunidade educativa na Junta de Freguesia. Participação de 

associações recreativas e culturais da freguesia. Em articulação com a EB1/JI de Roupeire. 

Na EB1/ JI de Monte e Calçada – Vermil esta atividade decorrerá no dia 10 de janeiro de 

2013, far-se-á em articulação e consistirá na elaboração de coroas e instrumentos musicais. 

Recolha de canções dos Reis e cantar os Reis. Os alunos irão cantar músicas alusivas à quadra, 

pela freguesia. 

Objetivos: 

- Dar a conhecer as diferentes tradições e usos desta quadra;  

- Proporcionar convívio intergeracional;   

- Promover o convívio entre a comunidade e a escola; 

- Promover a articulação de atividades entre a escola, família e comunidade 

- Recolher e entoar canções de Reis; 

- Exercitar a oralidade através do canto; 

- Sensibilizar os alunos para as tradições; 

- Relacionar os valores da cidadania com os Reis; 

- Desenvolver a capacidade e sensibilidade musical e a expressão corporal; 

- Produção de coroas para o Dia de Reis. 

Recursos Humanos: Alunos, docentes, educadores, professores das AEC, assistentes operacionais, pais e 
encarregados de educação. 

Material a utilizado: Cola, cartolina, papel, fotocópias, tintas e marcadores. Instrumentos musicais. 

Planificação Específica: A apresentar em Conselho Pedagógico. 

Até 22 janeiro de 2014 
Projetos e Programas  

D. C. CSH/Clube de 
História 

Comunidade Educativa Parlamento Jovem  
Campanha eleitoral - Eleições 

Descrição: 

Campanha eleitoral, eleições e realização da Sessão Escolar. Campanha eleitoral e eleições em 

que grupos de alunos se devem organizar por listas, defendendo “recomendações” sobre o tema 

da sua Sessão 

Objetivos: 

- Promover a educação para a cidadania; 

- Promover o interesse dos jovens pelo debate de temas de atualidade; 

- Estimular a consciência política e democrática 

Recursos Humanos: Alunos, professores do programa Cristina Ramôa, Carmo Pereira e Filomena Costa 

Material a utilizado: Informático 

Planificação Específica: A apresentar em Conselho Pedagógico pela Coordenadora de Departamento Curricular 
8professora Carmo Pereira) 

em  janeiro de 2014 

(Data a estabelecer) 

Projetos e Programas  

D. C. CSH/Clube de 
História 

Comunidade Educativa 
Parlamento Jovem –  

Debate Na Escola Com 
Deputado da AR 

Descrição: 

O programa Parlamento dos Jovens é organizado pela AR, em colaboração com outras 

entidades, com o objetivo de promover a educação para a cidadania e o interesse dos jovens 

pelo debate de temas de atualidade. Culmina com a realização de duas Sessões Nacionais na 

AR, preparadas ao longo do ano letivo, com participação de Deputados, designadamente da 

Comissão de Educação, Ciência e Cultura, órgão parlamentar responsável pela orientação do 

programa. Todas as Escolas do 2º e 3º ciclos do ensino básico e do secundário são convidadas a 

participar. 

Assim, em janeiro, far-se-á o Debate do tema na Escola, envolvendo o maior número possível de 

alunos e a comunidade educativa, podendo as Escolas convidar um Deputado da Assembleia da 

República para participar numa sessão de debate; 

Este debate ter-se-á de fazer a uma 2.ª feira . 
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Objetivos: 

- Promover a educação para a cidadania; 

- Promover o interesse dos jovens pelo debate de temas de atualidade; 

- Estimular a consciência política e democrática 

Recursos Humanos: Alunos, professores do programa Cristina Ramôa, Carmo Pereira e Filomena Costa 

Material a utilizado: Informático 

Planificação Específica: A apresentar em Conselho Pedagógico pela Coordenadora de Departamento Curricular 
8professora Carmo Pereira) 

em  janeiro de 2014 

(Data a estabelecer) 

Projetos e Programas  

D. C. Ciências Socias e 
Humanas 

Comunidade Educativa 
Parlamento Jovem –  

Debate Na Escola 
Drogas – evitar e enfrentar as 

dependências 

Descrição: 
Sessão Escolar com os alunos eleitos, para aprovar o projeto de Recomendação da Escola e 

eleger os seus representantes a uma Sessão Distrital 

Objetivos: 

- Promover a educação para a cidadania; 

- Promover o interesse dos jovens pelo debate de temas de atualidade; 

- Estimular a consciência política e democrática 

Recursos Humanos: Alunos, professores do programa Cristina Ramôa, Carmo Pereira e Filomena Costa 

Material a utilizado: Informático 

Planificação Específica: A apresentar em Conselho Pedagógico pela Coordenadora de Departamento Curricular 
8professora Carmo Pereira) 

30 janeiro de 2014 
Efeméride 

EB1 de Ribeira - Brito Alunos  Dia Escolar da Não Violência e 
da Paz 

Descrição: 

A atividade consiste numa Largada de balões. Para o efeito, os alunos escreverão, num pequeno 

cartão, uma mensagem de paz e de apelo à não-violência e que será colocado num balão branco 

que se encherá de hélio. Elaboração de trabalhos de expressão plástica. 

Objetivos: 

Promover a amizade; 

Promover o bom relacionamento entre todos; 

Descrever atitudes de não-violência, 

Contribuir para a criação de ambientes de paz e harmonia; 

Recursos Humanos: Professores, alunos, assistentes operacionais 

Material a utilizado: Balões brancos, cartolinas, garrafas de hélio, paus de espetada. 

Planificação Específica: A apresentar em Conselho Pedagógico. 

Em janeiro de 2014 Concurso Ambiente 
Subcoordenação de GGF Alunos do 3º ciclo 

XV - Olimpíadas do Ambiente 

Descrição: 

As Olimpíadas do Ambiente são um concurso de problemas e questões dirigido aos alunos do 7º 

ao 9º ano de escolaridade. 

Estas Olimpíadas são concretizadas em várias eliminatórias sendo que a primeira 1ª Eliminatória 

consiste na realização de um Teste escrito com questões de escolha múltipla e uma pergunta de 

desenvolvimento. São apurados para a segunda eliminatória os melhores alunos a nível 

nacionais e também os melhores por escola. 

Objetivos: 

- Incentivar o interesse pela temática ambiental; 

- Aprofundar o conhecimento sobre a situação ambiental portuguesa e mundial; 

- Estimular a capacidade oral e escrita; 

- Promover o contacto com situações experimentais concretas; 

- Desenvolver o espírito e curiosidade científica;  

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

Recursos Humanos: Docentes de Geografia. 

Material a utilizado: Fotocópias para os testes. 
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Planificação Específica: A apresentar em Conselho Pedagógico. 

3 de  fevereiro de 2014 

Evento Curricular Disciplinar 
Francês 

Subcoordenação de FRC  Comunidade Educativa “La Chandeleur” 

(Senhora das Candeias) 

Descrição: 

Consiste na confeção de crepes franceses os quais serão vendidos a toda a comunidade escolar 

para custear a aquisição dos produtos. Esta atividade decorrerá no período da manhã e da tarde 

do referido dia.   

Objetivos: 

- Sensibilizar os alunos para a cultura francesa;  

- Adquirir vocabulário/expressões alusivas ao tema;  

- Conhecer as tradições francesas; Comparar essas tradições com as tradições portuguesas;  

- Saborear produtos gastronómicos típicos de França;  

- Conhecer provérbios portugueses e franceses relativos a esta tradição. 

Recursos Humanos: Professores de Francês, alunos e assistente operacional. 

Material a utilizado: Uma extensão, cozinha, canto junto do bar dos alunos, bar dos alunos, três mesas; um placard 

Planificação Específica: A apresentar em Conselho Pedagógico. 

8 de  fevereiro de 2014 

Ev. Curricular Disciplinar EDF 
Proj. em Desenvolvimento 

educativo 
Subcoordenação de EDF 

Clube de Desporto escolar  
Alunos 9.º ano 

Torneio de Voleibol 

Descrição: Consiste na realização de um torneio inter-turmas do 9.º ano 

Objetivos: 

-Proporcionar aos alunos a possibilidade de demonstrar as suas aptidões físicas, técnicas e 

expressivas num clima de respeito e segurança entre todos;   

-Responsabilizar-se por realizar integralmente uma tarefa; 

- Manifestar sentido de responsabilidade pelo seu trabalho e pelo trabalho dos outros;  

-Reforçar laços entre atletas, dentro de um espírito de desportivismo, sociabilidade e 

camaradagem; 

- Proporcionar momentos de convívio e de alegria; 

-Consolidar os elementos técnicos e físicos dos atletas na modalidade e preparação dos mesmos 

para a competição do Desporto Escolar Externo 

Recursos Humanos: Alunos e Professores de EDF 

Material a utilizado: postes;  Redes; Bolas; Marcadores; Mesas; Bancos. 

Planificação Específica: A apresentar em Conselho Pedagógico. 

10 a 14 de fevereiro de 

2014 

Evento Curricular Disciplinar 
Inglês Subcoord. de Inglês 

EB1/JI de Roupeire – ASJ 
Comunidade educativa 

“St Valentine’s Day” / 
Dia dos Namorados e Amizade 

Descrição: 

Embora seja crível que esta atividade acabe por ser assinalada em todas as escolas e jardins do 

agrupamento através do Ensino do Inglês no âmbito das atividades de enriquecimento curricular, 

o facto é que apenas a subcoordenação de Inglês, e as escolas EB1/JI de Roupeire – ASJ, 

apresentaram propostas formais de realização daquela atividade. 

Na escola sede, a subcoordenação de Inglês propõe-se realizar a atividade “ Friendship and 

love Garden”  que consiste a Leitura de textos alusivos a esta festividade e audição de músicas. 

Elaboração de pequenas mensagens para troca de correspondência entre os alunos das 

diferentes turmas (elaboração de flores com pequenas mensagens). Colocação de vasos no Hall 

de entrada onde os alunos colocam um vaso por turma. Com esta atividade procura-se 

Desenvolver valores como a amizade, amor e solidariedade; Fomentar o relacionamento de toda 

a comunidade escolar; Promover o respeito e interesse por culturas diferentes; 

Na EB1/JI de Roupeire – ASJ, serão elaborados postais, com pequenas mensagens, enfeites 



Plano Anual de Atividades/AEPAS (2013/2014)  

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

 
Agrupamento de Escolas Professor Abel Salazar - Guimarães |  252/347 

 

 

poesias e canções sobre a amizade.  

Objetivos: 

- Desenvolver valores como a amizade, amor e solidariedade;  

- Fomentar o relacionamento de toda a comunidade escolar;  

- Promover o respeito e interesse por culturas diferentes;  

- Incutir nos alunos o gosto pela poesia numa língua estrangeira; 

- Favorecer a educação para a cidadania; 

- Desenvolver o espírito de iniciativa, o trabalho em equipa, a autonomia; 

- Proporcionar a troca de correspondência entre amigos; 

- Estimular a amizade entre a comunidade educativa e sensibilizar os alunos para o respeito 

mútuo. 

Recursos Humanos: 
Departamento Curricular de Línguas, alunos, professores titulares de turma/disciplina, 

Comunidade Educativa e Assistente Operacional. 

Material a utilizado: 

Materiais diversos param a elaboração dos postais, tais como: cartolina, tesoura, lápis de cor, 

cola; ficha informativa e músicas alusivas ao tema, Materiais de expressão plástica, recicláveis, 

cartolinas, papel canelado, cola, marcadores, tecidos, tesoura, papéis variados, guaches, lápis, 

lã, jornal, balões. 

Planificação Específica: A apresentar em Conselho Pedagógico. 

Entre 17 de fevereiro e 11 

de março de 2014 

(Data a determinar) 

Projetos e Programas  

D. C. Ciências Socias e 
Humanas 

Comunidade Educativa Parlamento Jovem –  
Sessões Distritais e Regionais 

Descrição: 

Sessão Distrital com os representantes eleitos pela escola e com a  presença  de  um  Deputado,  

para  aprovação  das deliberações de cada círculo eleitoral e eleição dos deputados das Escolas à 

Sessão Nacional do Parlamento dos Jovens; 

No caso do ensino básico será a uma 2.ª feira dentro desta datas 

Os resultados desta sessão serão divulgação 3 dias após da sua realização. 

Objetivos: 

- Promover a educação para a cidadania; 

- Promover o interesse dos jovens pelo debate de temas de atualidade; 

- Estimular a consciência política e democrática 

Recursos Humanos: Alunos, professores do programa Cristina Ramôa, Carmo Pereira e Filomena Costa 

Material a utilizado: Informático 

Planificação Específica: A apresentar em Conselho Pedagógico pela Coordenadora de Departamento Curricular 
8professora Carmo Pereira) 

25 de fevereiro de 2014 
Evento C. Disciplinar EDF 

Desporto Escolar Subcoordenação de EDF Alunos Inscritos 

Meeting de Atletismo 

Descrição: 

O "Meeting de Atletismo" realizar-se-á no dia cinco de Março, no período da tarde, das 14.15 às 

18.00 horas. Esta atividade caracteriza-se por um conjunto de três provas (Velocidade; salto em 

altura e salto em comprimento), desenvolvidas em locais e percursos determinados, em que os 

atletas de cada escalão etário, masculinos e femininos, têm a possibilidade de evidenciar as suas 

capacidades físicas, tais como: velocidade; força; resistência; agilidade/flexibilidade, consoante 

a prova em que participem. Este evento tem a participação de atletas selecionados em cada uma 

das turmas pelos respetivos docentes e faz parte do Plano Anual de Atividades deste 

Agrupamento.   

Objetivos: 

- Proporcionar aos alunos uma situação de competição desportiva formal onde possam 

demonstrar as capacidades inerentes às provas de atletismo (Velocidade; salto em altura e salto 

em comprimento);  

- Responsabiliza os alunos por realizar integralmente uma tarefa;  
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- Manifestar sentido de responsabilidade pelo seu trabalho e pelo dos outros;  

- Reforçar laços entre atletas, dentro de um espírito de desportivismo, sociabilidade e 

camaradagem. 

Recursos Humanos: Alunos; Professores, Funcionários de Ação Educativa 

Material a utilizado: 

Colchões de queda, tapetes, fasquia e respetivos suportes, mesas, bancos, fitas, cordas, 

cronómetros, apitos,  fita métrica, rôdo, fichas de classificação, Medalhas, máquina de filmar, 

camara fotográfica. Colaboração da equipa do Jornal do Agrupamento “A Cor das Palavras”, para 

eventual reportagem. Colaboração dos professores de Educação Física “Lanche” para os alunos 

no final de cada prova. 

Planificação Específica: A apresentar em Conselho Pedagógico. 

28 de fevereiro de 2014 
Efeméride/Tradição Escolas e Jardins do Aepas 

APEE - R Todos os alunos Aepas 
Carnaval 

Descrição: 

Previamente, em todas as escolas e jardins proceder-se-á à preparação do desfile de carnaval a 

realizar no dia 8 de fevereiro, através da pesquisa de material, de Canções e Histórias e da 

elaboração de fantasias e máscaras de carnaval. No dia 8 de fevereiro será o culminar deste 

trabalho através da realização dos tradicionais desfiles de carnaval. 

Os desfiles de Carnaval ocorrerão ora nas escolas, ora pelas comunidades em que as escolas 

estão integradas. 

As escolas EB1 de Monte e JI de Calçada – Vermil realizarão esta atividade conjuntamente, e 

o mesmo acontece com a escola e jardim de Roupeire – ASJ, como de resto já acontece 

naturalmente com as escolas EB1/JI de Casais – Brito, e com a Escola EB1/JI de Poças – 

ASM. 

Na EB1/JI de monte e Calçada – Vermil Confeção de máscaras recorrendo a materiais 

recicláveis; pintura de desenhos alusivos à época; desfile de Carnaval pelas ruas da freguesia. 

Na Escola EB1/JI de Poças – ASM, Elaboração de adereços carnavalescos. Realização de um 

desfile de Carnaval pelas ruas da freguesia. 

Na EB1/JI Casais – Brito, A atividade “Carnaval” abrange duas fases: a produção de 

máscaras, nas salas de aula, e o desfile de Carnaval, que decorrerá no pavilhão da escola.  

A produção de máscaras privilegiará a reutilização de materiais (desperdícios de tecidos e lãs, 

folhas de jornal e de revistas, entre outros). Cada turma terá liberdade para discutir e escolher 

os materiais e os processos a utilizar na produção das máscaras. Contudo, a temática 

ambiental deverá estar presente no processo de produção das máscaras, mas também, se 

possível, nas próprias máscaras ou projeto de cada turma. 

O desfile de Carnaval corresponde à segunda fase deste “projeto” e consiste na divulgação e na 

comunicação dos projetos das várias turmas. Cada turma terá oportunidade de desfilar no 

pavilhão da escola para toda a comunidade educativa.  

Na EB1de Gemunde – Ronfe e Ribeira Brito, terá uma fase prévia de preparação do desfile 

e elaboração de máscaras. O desfile de Carnaval consiste na passagem dos alunos mascarados 

pela comunidade. 

Na EB1/ JI de Roupeire - ASJ Elaboração de trabalhos de Expressão Plástica, canções, festa e 

desfile de Carnaval em articulação com EB1/ JI e a comunidade educativa. 

Na EB1 de Barreiro - Leitões esta atividade vai encerrar com um desfile de Carnaval nas ruas 

circundantes à escola de modo a envolver toda a comunidade escolar; 

Na escola sede e por iniciativa da respetiva associação de pais e encarregados de 

educação, pretende-se que se faça um desfile de carnaval a realizar pelos alunos, a partir das 

17h00 do referido dia, e para o qual pretendem contar com a colaboração da escola e dos 
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professores. 

Objetivos: 

- Desenvolver a criatividade, a imaginação e o espírito estético; 

- Envolver a comunidade escolar; 

- Dar a conhecer as diferentes tradições e usos desta quadra; 

- Desenvolver a criatividade, a inspiração e o sentido estético; 

- Preservar os valores e a tradição da comunidade; 

- Motivar os alunos para a realização de trabalhos com diversos materiais; 

- Desenvolver a criatividade, a imaginação e o espírito estético e crítico; 

- Favorecer a vertente lúdica da atividade através da confeção de máscaras utilizando materiais 

recicláveis; 

- Desenhar fantasias; 

- Realizar um Desfile de Carnaval; 

- Envolver a comunidade escolar; 

- Dar a conhecer as diferentes tradições e usos desta quadra; 

- Interpretar situações e acontecimentos. 

Recursos Humanos: 
Alunos, Crianças, educadora, professores, educadores, Professores Titulares de Turma e das 

AEC, assistente operacional, funcionárias CAF, pais e encarregados de educação. 

Material a utilizado: 

Materiais de expressão plástica, Materiais recicláveis, Enfeites Cola, marcadores, tesoura, 

cartolinas, papel canelado, celofanes, crepe e lustre, guaches, tintas, lápis, lã, jornal, balões, 

tecido, pincéis, plásticos e palhinhas, balões, jornais serpentinas. Material diverso, Gravador, 

CDs, máquina fotográfica. Trajes carnavalescos. 

Planificação Específica: A apresentar em Conselho Pedagógico. 

Mês de fevereiro de 2014 
Concursos 

EB1/JI de Roupeire 3.º/4.º Ano 
Concurso uma Aventura 

Descrição: Os alunos elaborarão textos para participarem no concurso “Uma Aventura”. 

Objetivos: 

- Desenvolver a criatividade e o sentido estético; 
- Desenvolver competências e capacidades para analisar criticamente, avaliar e sintetizar ideias 
novas e complexas; 
- Usar corretamente a Língua Portuguesa para comunicar de forma adequada e estruturar 
pensamento próprio; 
- Cooperar com os outros em tarefas e projetos comuns; 
- Capacidade para produzir textos escritos. Conhecimento de vocabulário diversificado e de 
estruturas sintáticas de complexidade crescente. Conhecimento de técnicas básicas de 
organização textual. Capacidade de se exprimir de forma confiante, clara e audível, com 
adequação ao contexto e ao objetivo comunicativo. 

Recursos Humanos: Professores e alunos 

Material a utilizado: Papel, caneta, computador, impressora. 

Planificação Específica: A apresentar em Conselho Pedagógico. 

Em fevereiro de 2014 

(Data a Estabelecer) 

Evento C. Disciplinar TIC Subcoordenação de 

Tecnologias de Informação 

e Comunicação 

Toda a comunidade 

Educativa 
Dia Internacional Internet 

Segura 

Descrição: 
Sessão de esclarecimento sobre o tema com os encarregados de Educação em horário pós-

laboral. Para além disso, serão elaborados Panfletos e Cartazes sobre o tema 

Objetivos: 

- Envolver os diferentes atores, na promoção de atividades de conscientização em torno do uso 

seguro e responsável das novas tecnologias de informação, especialmente por crianças e 

adolescentes.  

- Promover o uso seguro e responsável da internet; 

- Difusão de informações sobre o uso ético e seguro da Internet e de outras tecnologias, 

compartilhando essa responsabilidade entre governos, educadores, pais, veículos de média e 
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outros atores relevantes na proteção dos direitos dos cidadãos 

Recursos Humanos: Professores da Subestrutura de TIC. 

Material a utilizado: Cartolinas e fotocópias. 

Planificação Específica: A apresentar em Conselho Pedagógico. 

13 de março de 2014  
Evento Curricular Disciplinar 

Subcoordenação de POR Alunos do 6.º ano Ida ao Teatro 
“A Aventura de Ulisses” 

Descrição: 

Os alunos do 6.º ano de escolaridade terão a oportunidade de assistir a uma peça de teatro 

relacionada com a atividade de leitura orientada de uma das obras sugeridas pelos programas 

de Português de 2º ciclo e trabalhada em sala de aula, e que no caso se trata da peça inspirada 

na obra de Maria Alberta Menéres “Ulisses”. 

Nota: A calendarização desta atividade depende está condicionada à opção pelo referencial das 

metas de aprendizagem para a disciplina e das ofertas a apresentar pelas companhias de teatro. 

Objetivos: 

- Proporcionar aos alunos uma experiência diferente, dando-lhes a oportunidade de assistir à 

transfiguração para a magia do palco das personagens e das ações narradas na obra “Ulisses”, 

de Maria Alberta Menéres, apelando à leitura orientada realizada na sala de aula e à sua 

imaginação; 

 - Interagir com os atores e de observar ao vivo a magia do mundo do teatro. 

Recursos Humanos: Professores de Língua Portuguesa e alunos. 

Material a utilizado: Transporte e entradas. 

Planificação Específica: A apresentar em Conselho Pedagógico. 

14 de março de 2014 Evento C. Disciplinar MAT 
Subcoordenação de MAT Alunos Inscritos 

Dia do π 

Descrição: 

Esta atividade será efetuada realizada em sala de aula com o objetivo de dinamizar a escola, 

motivar os alunos para a disciplina, incentivar o espírito de colaboração entre os alunos e 

promover a criatividade e a iniciativa. 

Objetivos: 

- Motivar os alunos para o estudo da disciplina; 

- Dinamizar a escola; 

- Desenvolver o cálculo mental; 

- Aplicar conhecimentos matemáticos; 

- Incentivar o espírito de colaboração entre os alunos; 

- Promover a criatividade e a iniciativa. 

Recursos Humanos: Professores da Subestrutura de Matemática e professores titulares de turma. 

Material a utilizado: Cartolinas e fotocópias. 

Planificação Específica: A apresentar em Conselho Pedagógico. 

19 de março 2014 Efeméride/tradição Escolas e Jardins Aepas Pais 
Dia do Pai 

Descrição: 

Embora apenas as escolas e jardins assinalados tenham apresentado propostas formais para a 

realização desta atividade, o facto é que, de uma ou de outra forma, ela será assinalada em 

todas as escolas e jardins do agrupamento. 

Em todo caso, e tendo em conta as propostas apresentadas, consistirá no esclarecimento sobre 

as funções da família e suas dimensões, do papel do pai, do seu reconhecimento como 

progenitor e fonte de amor e carinho, da importância do amor paternal no desenvolvimento 

emocional, bem como na realização de trabalhos, quer manuais, quer escritos alusivos ao tema 

como forma de enaltecer os pais.  

Assim, serão realizados vários de trabalhos, nomeadamente poesias, Canções, Histórias, 

cartazes, postais doces e prendas para os pais. Numa ou noutra escola e jardim serão realizados 

lanches com os pais. 



Plano Anual de Atividades/AEPAS (2013/2014)  

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

 
Agrupamento de Escolas Professor Abel Salazar - Guimarães |  256/347 

 

 

Nos Jardins de Infância far-se-á a Festa com os Pais subordinada ao tema “um dia no Jardim de 

Infância”. 

Na escola EB1/JI de Casais – Brito, Esta atividade terá uma primeira fase em que se 

explorarão textos relacionados com o tema (histórias, canções). Posteriormente, far-se-ão 

atividades relacionadas com a expressão escrita (quadras, poesias, …) sobre a importância do 

pai na família/vida do aluno. 

Finalmente, cada aluno fará um presente para oferecer ao pai, usando para o efeito materiais de 

desperdício, sempre que possível. 

Na EB1 de Gemunde - Ronfe consistirá no esclarecimento sobre as funções da família e suas 

dimensões, do papel do pai bem como na realização de trabalhos quer manuais quer escritos, 

alusivos ao tema como forma de enaltecer os pais. 

Na EB1/JI de Roupeire - ASJ Consistirá no esclarecimento sobre as funções da família e suas 

dimensões, do papel do pai, do seu reconhecimento como progenitor e fonte de amor e carinho, 

a importância do amor paternal no desenvolvimento emocional, bem como na realização de 

trabalhos, quer manuais, quer escritos alusivos ao tema como forma de enaltecer os pais. 

Canções, poemas e histórias dedicados ao Pai. 

No JI de Calçada - Vermil – Realização de trabalhos variados. Festa com os Pais “um dia no 

Jardim de Infância, jogando futebol”. Poesias. Canções. Histórias. Elaboração de um cartaz. 

Confeção de doces. Lanche convívio confecionado pelas mães. 

Objetivos: 

- Valorizar a importância do Pai na nossa vida; Estabelecer laços afetivos com a família; - 

Promover a participação dos alunos em épocas temáticas de realização de decoração/adornos 

para datas específicas; 

- Conhecer os laços de parentesco e constituição da família; 

- Reconhecer o papel do Pai; 

- Valorizar o Pai como fonte de amor e carinho. 

- Valorizar a importância do Pai na nossa vida;  

- Estabelecer laços afetivos com a família;  

- Desenvolver formas de expressão e comunicação; 

- Levar os pais a participar nas atividades dos filhos; 

 - Conhecer os laços de parentesco e constituição da família; 

- Alargar o vocabulário. 

- Promover a participação dos alunos em épocas temáticas de realização de decoração/adornos 

para datas específicas; 

- Promover a aplicação de técnicas na execução de composições dirigidas a um público 

diferenciado. 

Recursos Humanos: 
Alunos, Crianças, educadora, professores, assistente operacional, pais e encarregados de 

educação. Professores de Formação Científica e Tecnológica e alunos da turma CEF 

Material a utilizado: 

Material de expressão gráfica e de expressão plástica: Cartolinas, papel canelado, cola, 

marcadores, canetas de feltro, 

 Tecidos, livros e revistas, canções, poesia, confeção da prenda e postal. 

Planificação Específica: A apresentar em Conselho Pedagógico. 

21 de março de 2014 

Efeméride Ambiente 
PROGRAMA ECO ESCOLAS 

Subcoordenação de CNA 
ECO-ESCOLAS 

Escolas e Jardins Aepas 
Comunidade escolar 

Dia Mundial da Floresta 

Dia da Árvore 

Descrição: 
Dentro da sala de aula, em todas as escolas e jardins do agrupamento, os Professores farão uma 

sensibilização sobre o dia em questão, alertando para a importância das árvores e para a 
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necessidade da sua preservação. Dar-se-á ao início do cultivo de uma horta ede sementeiras, a 

realização de trabalhos alusivos ao tema, nomeadamente a entoação de canções e poemas e a 

construção de uma árvore reciclável. Na escola sede será organizada uma venda de plantas na 

entrada da escola. 

Na EB1/JI de Roupeire de ASJ, - Sensibilizar as crianças para a necessidade de respeitar e 

preservar a natureza e o meio ambiente que nos rodeia. 

- Desenvolver ações que visem a educação para a cidadania.Na EB1/JI de Poças – ASM, serão 

visualizados filmes alusivos à necessidade de se proteger o ambiente, e elaborar-se-ão cartazes 

sobre a floresta e a sua importância. Finalmente, proceder-se-á à plantação de uma árvore. 

Na EB1 de Gemunde – Ronfe, será construída uma árvore com materiais recicláveis, serão 

feitas sementeiras e entoadas canções. 

Na EB1/JI de Casais – Brito, atividade de jardinagem envolvendo os pais e encarregados de 

educação, os alunos, os professores e as assistentes operacionais no embelezamento de uma 

área do recreio. Pesquisa em livros de poemas alusivos à Natureza. 

Na EB1/JI de Casais – Brito, Os alunos realizarão diferentes atividades articulando as 

diferentes áreas curriculares, nomeadamente: produção de textos; pesquisa de canções, pintura 

de desenhos,…. Os alunos plantarão uma árvore no recinto da escola. 

Na escola sede, e por iniciativa da subcoordenação de CNA e do Projeto ECO-ESCOLAS, Nas 

aulas de Ciências será feita referência ao “Dia Mundial da Floresta”, realçando a necessidade de 

preservação e conservação das florestas bem como da biodiversidade. Poderá, ainda, ser 

efetuada uma exposição no átrio de escola com trabalhos elaborados pelos alunos. 

Objetivos: 

- Conhecer as consequências da destruição de florestas; 

- Sensibilizar para a importância da preservação do ambiente; 

- Conhecer as consequências da destruição de florestas; 

- Sensibilizar para a importância da preservação das árvores, como parte integrante do 

ambiente; 

- Promover o convívio entre professor/aluno/ comunidade escolar;  

- Conhecer a flora existente na região; 

- Alertar para a necessidade de caminhar num ambiente puro, fornecido pelas árvores; 

- Sensibilizar para o perigo do abate de florestas inteiras;  

- Alertar para a importância da vegetação para a conservação dos terrenos; 

- Sensibilizar para a preservação da floresta e para a sua importância para o equilíbrio 

ambiental; 

- Plantar árvores; 

- Desenvolver atitudes de cidadania e civismo. 

Recursos Humanos: 

Professores da Subcoordenação de Ciências da Natureza e Ciências Naturais e alunos do 3º ciclo, 

professores titulares de turma, educadores, professores AEC (Expressão Plástica) e assistentes 

operacionais. 

Material a utilizado: Material diverso, sementes. Plantas adquiridas no horto, pá e sachola. 

Planificação Específica: A apresentar em Conselho Pedagógico. 

22 de março de 2014 Efeméride Ambiente Subcoordenação de CNA 
EB1/JI de Casais - Brito 

Alunos da escola 
Dia Mundial da Água 

Descrição: 

Embora esta atividade seja desenvolvida em todas escolas e jardins do agrupamento, apenas a 

EB1/JI de Casais – Brito, apresentou uma proposta formal de atividade. Em todo caso, os 

professores de ciências e de ensino experimental das ciências, em sala de aula, farão a 

abordagem de alguns assuntos relacionados com os problemas de abastecimento de água 

potável e Construir “Ciclo da Água” o Ciclo da Água com materiais recicláveis. Para além disso, 
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serão elaboradas Poesias e entoadas canções.  

Esta atividade decorrerá no contexto de sala de aula e nas aulas de estudo acompanhado. 

Na escola EB1/JI de Casais – Brito, cada turma, na sua sala de aula, fará uma investigação 

sobre a importância da água na vida dos seres vivos. As diversas informações sobre o tema 

serão compiladas para, posteriormente, se fazer a elaboração e exposição dos diferentes 

trabalhos. Cada turma apresentará o seu trabalho final às restantes turmas.  

Entretanto, será realizada uma visita de estudo à ETAR da VIMÁGUA, em Santa Eufémia de 

Prazins, Guimarães. 

Na escola sede, e por iniciativa da subcoordenação de CNA e do Projeto ECO-ESCOLAS, 

Procurar-se-á fazer a abordagem de alguns assuntos relacionados com os problemas de 

abastecimento de água potável e da necessidade de preservação da mesma. Esta atividade 

decorrerá no contexto de sala de aula de Ciências Naturais. 

Objetivos: 

- Sensibilizar os alunos para a importância da água para a saúde e o ambiente; 

- Sensibilizar os alunos e comunidade educativa para a poupança de água; 

- Alargar os horizontes culturais e promover a cidadania ao serviço do ambiente; 

- Proporcionar aos alunos uma experiência diferente no contacto e acompanhamento do 

processo de tratamento de águas residuais; 

- Sensibilizar os alunos para a importância da água para a saúde e o meio ambiente; 

- Consciencializar os alunos da importância da conservação, preservação e proteção da água, 

fontes e suprimentos de água potável;  

- Reconhecer a água como um recurso esgotável; 

- Sensibilizar os alunos para as boas regras de utilização deste recurso; 

 Construir o Ciclo da Água com materiais recicláveis. Poesias e canções. 

Recursos Humanos: Alunos e professores 

Material a utilizado: 

Computador, material de desgaste: folhas A4, cartolinas, tintas, marcadores, o Livro ”A Menina 

Gotinha de Água”, computador, matérias de desgaste: folhas A4, cartolinas, tintas, marcadores, 

tintas, revistas, livros, fotocópias. 

Planificação Específica: A apresentar em Conselho Pedagógico. 

Em março de 2013 

(data a Definir) 

XVI Olimpíadas do Ambiente 

Subcoordenação de GGF Alunos apurados na 1.ª fase 2.ª Eliminatória das Olimpíadas 
do Ambiente 

Descrição: 

Trata-se da realização da 2.ª eliminatória das Olimpíadas do Ambiente (concurso de problemas e 

questões dirigido aos alunos do 7º ao 9º ano de escolaridade) e na qual participarão os alunos 

apurados na 1.ª eliminatória. 

Objetivos: 

- Incentivar o interesse pela temática ambiental; 

- Aprofundar o conhecimento sobre a situação ambiental portuguesa e mundial; 

- Estimular a capacidade oral e escrita; 

- Promover o contacto com situações experimentais concretas; 

- Desenvolver o espírito e curiosidade científica;  

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

Recursos Humanos: Docentes de Geografia. 

Material a utilizado: Fotocópias para os testes. 

Planificação Específica: A apresentar em Conselho Pedagógico. 

Em março de 2013 

(data a Definir) 

Educação Especial 

DC – Educação Especial Alunos NEE Visita de Estudo ao Museu D. 
Diogo de Sousa 

Descrição: 
Os alunos de Currículo Específico Individual dos 2.º e 3.º ciclos e os alunos com NEE do 1.º ciclo 

deslocar-se-ão de transporte público ao Museu D. Diogo de Sousa, em Braga, para realizarem 
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atividades pedagógicas relacionadas com a cultura patrimonial divulgada pela instituição. 

Objetivos: 

- Conhecer o património local 

- Utilizar recursos pedagógico-lúdicos para elaboração de trabalhos relacionados com a temática 

promovida pelo museu 

- Promover a interação social e aquisição de atitudes e valores 

- Realizar atividades favorecedoras da aquisição de conhecimentos 

- Estimular o ímpeto exploratório e curiosidade intelectual 

- Proporcionar a interatividade e aprendizagens significativas 

Recursos Humanos: - Docentes de Educação Especial e assistentes operacionais 

Material a utilizado: 
Material didático disponibilizado pela entidade responsável pela dinamização das atividades; 

autocarro; máquina fotográfica 

Planificação Específica: A apresentar em Conselho Pedagógico. 

Do 1 a 4 de abril de 2014  
Atividades de Final de Período Oficina de Artes e escolas 

e jardins Aepas 
Comunidade Educativa 

Decorações de Páscoa 

Descrição: 
Consiste na decoração do espaço escolar com decorações alusivas à Páscoa a partir de trabalhos 

executados pelos alunos. 

Objetivos: 

- Sensibilizar os alunos para a importância do reaproveitamento de materiais; 

- Sensibilizar os alunos para a importância e aplicação de materiais recicláveis; 

- Dara a conhecer à comunidade educativa os projetos elaborados no âmbito das disciplinas de 

ETL e de OAT. 

Recursos Humanos: Alunos e Professores. 

Material a utilizado: Material reciclável. 

Planificação Específica: A apresentar em Conselho Pedagógico. 

3 de abril de 2014 

Visita de Estudo EMRC 

Subcoordenação de EMRC Alunos de EMRC 7.º ano 
Caminhada na zona da 

Queimadela 

Descrição: 
Consiste na deslocação dos alunos à Queimadela -  Fafe, a fim de lhes proporcionar um 

momento de convívio, lazer e diversão 

Objetivos: 

- Desenvolver a capacidade física; 

- Conhecer e utilizar os vários tipos de orientação; 

- Desenvolver a interajuda e o espírito de grupo; 

- Reforçar laços de amizade entre alunos e professores; 

- Promover o convívio interturmas; 

- Contribuir para a formação do caráter e da personalidade dos adolescentes; 

- Estimular o gosto pela natureza e pela aventura; 

- Aprofundar laços de amizade; 

- Cultivar o respeito pelos outros. 

Recursos Humanos: Professores acompanhantes e alunos. 

Material a utilizado: Fotocópias da autorização dos Encarregado de Educação, Autocarro. 

Planificação Específica: A apresentar em Conselho Pedagógico. 

3 de abril de 2014 
Evento Extra Curricular 

Atelier de Teatro 
Comunidade Educativa 

Público em Geral Peça de Teatro 

Descrição: 

Consiste na apresentação do espetáculo a produzir ao longo do ano letivo 2013/14. Como 

habitual, haverá lugar a um diálogo pedagógico explorativo da peça apresentada, bem como de 

todas as suas envolventes. 

Objetivos: 
- Divulgar o trabalho desenvolvido pelo Atelier de Teatro 

- Dar a conhecer os métodos de trabalho e o projeto de formação artística 
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- Explorar pedagogicamente a riqueza do texto dramático  

- Esclarecer opções cénicas e representativas 

- Responder a dúvidas e solicitações do público mediante exploração pedagógica da peça 

- Articular objetivos e conteúdos com diferentes áreas curriculares, nomeadamente Língua 

Portuguesa e Oficina de Artes 

- Articular recursos e know-how com outros projetos teatrais, nomeadamente do âmbito das 

Necessidades Educativas Especiais 

- Combater o insucesso escolar configurando uma oferta de percursos alternativos 

Recursos Humanos: Alunos integrados no Atelier de Teatro, coordenador e colaboradores 

Material a utilizado: 

Material específico da peça de teatro: Montagem do espaço cénico; Amplificador & colunas; 

Computador portátil; Microfone; Figurinos; Adereços; Outras necessidades: Espaço do Salão 

Paroquial de Ronfe 

Planificação Específica: A apresentar em Conselho Pedagógico. 

4 de abril de 2014  
Projetos de Desenvolvimento 

Educativo Projeto Ciência na escola Alunos  

Dança Robótica 

Descrição: 
Na sequência do desenvolvimento do projeto Ciência na Escola, consiste na demonstração de 

uma dança robótica 

Objetivos: 

- Partilha de conhecimentos na área das escolas tecnologias; 

- Despertar os alunos para as áreas da ciência e tecnologia; 

- Desenvolver espírito de grupo e partilha; 

- Fomentar a responsabilidade dos alunos; 

- Lançar as bases para a cooperação interescolar: 

Recursos Humanos: Professores João Cunha, Carlos Fernandes, Albertina Pinto 

Material a utilizado: Colunas de som, extensões elétricas, mesas de apoio. 

Planificação Específica: A apresentar em Conselho Pedagógico. 

4 de abril de 2014 

Atividades de Final Período Todas as Escolas e Jardins 
Coordenadores de Ciclo 

Subcoordenação de EMRC 
APEER 

Comunidade educativa Viver a Páscoa - Celebração 
Pascal 

Descrição: 

Previamente à realização desta atividade, e nos dias anteriores, as escolas e jardins do 

agrupamento serão decoradas com adereços alusivos à quadra e os alunos serão preparados para 

a celebração pascal a decorrer nas igrejas das freguesias e locais que integram as escolas do 

agrupamento.  

No dia 23 de março, realizar-se-ão as diferentes celebrações pascais nas igrejas paroquiais das 

localidades e freguesias das escolas que integram o agrupamento, através da deslocação dos 

alunos, professores e funcionários para aquelas igrejas. Seguir-se-á a realização de festas 

convívio nas escolas e jardins. Em alguns jardim-de-infância serão confecionados pão-de-ló. 

Na escola EB1/JI de Casais – Brito, 2Caça aos Ovos”, os alunos realizarão diferentes atividades 

articulando as diferentes áreas curriculares, nomeadamente: produção de textos; pesquisa de 

canções, tradições e receitas regionais alusivas à Páscoa 

Na EB1 de Gemunde – Ronfe, , para além da decoração da escola com adereços alusivos à 

quadra, serão realizadas as tradicionais mesas de páscoa por anos de escolaridade. 

Na EB1/Ji de Roupeire – ASJ, Decoração da EB 1/ JI com adereços alusivos à quadra; 

Confeção do pão-de-ló; Organização das mesas de páscoa em parceria com a JI de Roupeire, no 

dia 4 de abril, aberta à comunidade. 

Na EB1 de Barreiro – Leitões, vai consistir na realização de diversas atividades lúdicas, 

entoação de canções e dramatização de peças de teatro e dança. 
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Na EB1/JI de Poças – ASM, elaboração de adereços alusivos à época, realização de jogos 

tradicionais relacionados com a época festiva e visualização de um filme. 

Na escola sede, esta atividade é da responsabilidade das Subcoordenação de EDM e EMRC, dos 

Diretores de Turma e coordenação de Ciclo e constará, também, da tradicional celebração Pascal 

na Igreja Paroquial de Ronfe e das Mesas de Páscoa. Esta atividade será desenvolvida no período 

da manhã das 9h às 13h. 

Assim, às 9h00 – Far-se-á a chamada, o registo de assiduidade e o sumário em sala de aula. 

- 9h15 - Concentração na entrada da Escola de todas as turmas com o respetivo DT, para, 

ordenadamente se efetuar a deslocação para a Igreja Paroquial de Ronfe a fim de se assistir à 

celebração da Comunhão Pascal, presidida pelo Professor João Silva, Pároco da Freguesia. A 

Comunhão Pascal decorrerá até cerca das 11h00; 

Os alunos não autorizados permanecem na escola em sala de aula, acompanhados, ou pelo DT 

ou pelo professor secretário; 

Os professores que não desempenhem cargo de Direção de Turma ou de professor secretário 

serão convocados para participar na atividade, integrando uma turma a designar 

posteriormente. 

Ainda no dia 4 de abril e como é tradição nesta quadra realizar-se-ão as mesas de 

pascoa nos termos e modos habituais. 

A Subcoordenação de Inglês, realizará um concurso de canções em língua inglesa 

denominado de Sing Along, dividido em eliminatórias, sendo a final realizada no término do ano 

letivo. A pré eliminatória será feita através de vídeos publicados numa pagina criada para o 

efeito e com votação on-line. Os selecionados irão atuar ao vivo. O objetivo desta atividade para 

além de dinamizar a escola e as atividades de final de período, visa sensibilizar os alunos para 

aspetos culturais Anglo-saxónicos; Promover o respeito e interesse por culturas diferentes; 

Motivar os alunos para a aprendizagem da língua Inglesa; Desenvolver a criatividade. Promover 

relacionamento entre alunos e espaço escola. 

A subcoordenação de CNA, realizará uma exposição no átrio da escola com materiais 

fornecidos (CASSEFAZ). Trata-se de uma exposição temática com materiais fornecidos à escola. 

Neste momento desconhece-se qual a temática que irá ser abordada este ano letivo. A exposição 

decorrerá durante uma semana e será dinamizada pelos professores de Ciências. 

Objetivos: 

- Manter e promover as tradições e valores culturais;  

- Fomentar o conhecimento de tradições relacionadas com a Páscoa; 

- Fomentar o convívio e a partilha entre as crianças;  

- Desenvolver a criatividade; 

- Proporcionar momentos de partilha e vivência da Fé, bem como a preservação das tradições; 

- Preservar e promover a tradição e o intercâmbio de valores culturais;  

- Fomentar o conhecimento e preservação de tradições relacionadas com a Páscoa; 

- Incentivar o espírito de colaboração entre as crianças; 

- Fomentar o convívio e a partilha entre as crianças e os adultos;  

- Desenvolver a criatividade;  

- Promover a educação para a saúde e para a preservação ambiental; 

- Dinamizar a escola; 

- Incentivar o espírito de colaboração entre os alunos; 

- Fomentar o convívio e a partilha entre alunos/alunos e alunos/professores; 

- Promover as aprendizagens e aplicá-las em contexto escolar; 

- Promover a aplicação de técnicas de execução de arranjos florais e adornos para /datas 
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festivas e temáticas; 

- Executar decorações e adornos em locais de apreciação pública; 

- Aplicação dos conteúdos em datas religiosas. 

- Estimular a aprendizagem dos conteúdos lecionados em Ciências Naturais 

Recursos Humanos: 

Crianças, Alunos, Educadores, Professores, Professores de EMRC, Ed. Musical, Ciências Naturais, 

Diretores de Turma, Professores de Formação Tecnológica e alunos da turma, Assistentes 

Operacionais, Encarregados de Educação e Junta de freguesia, Párocos e Polícia da Escola segura 

Material a utilizado: 

Mesas, toalhas, fotocópias, cartolinas, bens alimentares trazidos pelos 

Alunos/Professores/Auxiliares da Ação Educativa. Ovos, amêndoas e iguarias da quadra. Material 

de Expressão Plástica: lã, guaches, lápis de cor, cola, tintas, fotocópias, marcadores, algodão. 

Material fornecido pela CASSEFAZ 

Planificação Específica: A apresentar em Conselho Pedagógico. 

Até 16 de abril de 2014 

Projetos e Programas  

D. C. Ciências Socias e 
Humanas 

Comunidade Educativa 
Parlamento Jovem –  

Sessão Nacional – Comissões e 
Plenário 

Descrição: Organização das Comissões e do Plenário da Sessão Nacional. 

Objetivos: 

- Promover a educação para a cidadania; 

- Promover o interesse dos jovens pelo debate de temas de atualidade; 

- Estimular a consciência política e democrática 

Recursos Humanos: Alunos, professores do programa Cristina Ramôa, Carmo Pereira e Filomena Costa 

Material a utilizado: Informático 

Planificação Específica: A apresentar em Conselho Pedagógico pela Coordenadora de Departamento Curricular professora 
Carmo Pereira) 

2 Período 

(Data a Estabelecer) 

Evento Curricular Disciplinar 

Subcoordenação de POR Alunos do 9.º ano Ida ao Teatro 

“Auto da Barca do Inferno” 

Descrição: 

Consiste na deslocação dos alunos do 9.º ano e Curso Vocacional, acompanhados pelos 

respetivos professores, ao teatro, Companhia de Teatro “Arte D`Encantar”, Braga, para 

assistirem à peça ”Auto da Barca do Inferno” adaptado da obra com o mesmo nome de Gil 

Vicente e que será objeto de leitura orientada em sala de aula no âmbito dos planos curriculares 

de turma. 

Esta atividade pretende proporcionar aos alunos uma experiência singular, ao contactarem com 

o mundo do teatro. Pretende, também, motivá-los para o conhecimento/importância do autor e 

da obra em questão, que esta a ser objeto de estudo neste período letivo, assim como 

consolidar conhecimentos relativos ao estudo do género dramático. 

Objetivos: 

- Promover o gosto pela cultura e pela arte. 

- Proporcionar um contacto mais direto com o mundo do teatro. 

- Aprofundar o gosto pessoal pelo teatro. 

- Identificar a diferença entre texto dramático e texto teatral. 

- Reconhecer as categorias do texto dramático e sua estrutura. 

- Desenvolver e pôr em prática atividades integradoras de conhecimento. 

- Organizar atividades cooperativas de aprendizagem, orientadas para a integração e troca de 

saberes. 

- Estabelecer e fortalecer laços de relação entre alunos/alunos e professores/alunos. 

- Estabelecer e respeitar regras para o uso coletivo de espaços. 

- Fomentar o desenvolvimento integral dos alunos. 

Recursos Humanos: Professores de Português, alunos do 9º ano e Curso Vocacional (1º ano), assistente operacional 
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(alunos com NEE) 

Material a utilizado: Transporte e entradas. 

Planificação Específica: A apresentada em Conselho Pedagógico pelas professoras (Alcina Sousa, Rosa Domingues e 
Sílvia Carvalho). 

2.º Período 

(data a estabelecer) 

Evento Curricular Disciplinar 
Subcoordenação de CNA Alunos do 9.º ano 

Olimpíadas da Biologia Júnior 

Descrição: 

Serão selecionados pelos professores de Ciências Naturais 3 alunos de cada turma de 9.º ano 

para participarem nas Olimpíadas e realizarem a prova enviada pela Ordem dos Biólogos. Todos 

os alunos selecionados poderão participar na 1.ª eliminatória, no entanto, só serão admitidos à 

2.ª eliminatória os alunos que tiverem melhores classificações. 

Objetivos: Estimular a aprendizagem dos conteúdos lecionados em Ciências Naturais. 

Recursos Humanos: Professores de CNA, Alunos do 9.º ano e Assistentes Operacionais 

Material a utilizado: Fotocópias das provas 

Planificação Específica: A apresentar em Conselho Pedagógico. 

2.º Período 

(data a estabelecer) 

Clube de História 

Clube de História 
Alunos, professores e 

funcionários Almoço Medieval 

Descrição: 
Consiste na realização de um almoço na cantina da escola aberto á comunidade escolar em que 

se procurará recriar a ementa e o ambiente medieval. 

Objetivos: 

Privilegiar a realização de atividades que valorizem a iniciativa e a intervenção dos alunos 

enquanto sujeitos na construção do seu processo educativo; 

- Promover atividades extra curriculares capazes de cativar, envolver e responsabilizar o(s) 

aluno(s) enquanto  sujeitos autónomos; 

- Promover práticas pedagógicas diversificadas que proporcionem aos alunos mais interesse pela 

escola. 

Recursos Humanos: 

Docentes do clube de história e alunos. Possibilidade de articular com Educação Musical, 

Educação Física e Português. 

Material a utilizado: Fotocópias, computador , lacre,  material para decoração do espaço  e cantina. 

Planificação Específica: A apresentar em Conselho Pedagógico. 

2.º Período 

(data a estabelecer) 

Evento Curricular Disciplinar 

Subcoordenação de POR Alunos do 7.º ano Ida ao Teatro 

Peça a Designar 

Descrição: 

Consiste na deslocação dos alunos do 8.º ano ao teatro para assistirem à representação de uma 

peça de teatro ”a que os alunos assistirão caso seja apresentada pelas companhias de teatro 

uma proposta adequada ao projeto educativo e ao plano curricular das turmas. 

Nota: A calendarização desta atividade depende está condicionada à opção pelo referencial das 

metas de aprendizagem para a disciplina e das ofertas a apresentar pelas companhias de teatro 

Objetivos: 

- Promover o gosto pela cultura e pela arte; 

- Proporcionar um contacto mais direto com o mundo do teatro; 

- Aprofundar o gosto pessoal pelo teatro; 

- Identificar as diferenças entre o texto narrativo e o texto dramático; 

- Reconhecer as categorias do texto dramático e a sua estrutura; 

- Organizar atividades cooperativas de aprendizagem, orientadas para a integração e troca de 
saberes. 

Recursos Humanos: Professores de Língua Portuguesa e alunos do 7º ano. 

Material a utilizado: Transporte e entradas. 

Planificação Específica: A apresentar em Conselho Pedagógico. 

2.º Período Evento Curricular Disciplinar Subcoordenação de POR Alunos do 8.º ano 
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(data a estabelecer) Ida ao Teatro 

Peça a Designar 

Descrição: 

Consiste na deslocação dos alunos do 8.º ano ao teatro para assistirem à representação de uma 

peça de teatro ”a que os alunos assistirão caso seja apresentada pelas companhias de teatro 

uma proposta adequada ao projeto educativo e ao plano curricular das turmas. 

Nota: A calendarização desta atividade depende está condicionada à opção pelo referencial das 

metas de aprendizagem para a disciplina e das ofertas a apresentar pelas companhias de teatro. 

Objetivos: 

 

- Promover o gosto pela cultura e pela arte; 

- Proporcionar um contacto mais direto com o mundo do teatro; 

- Aprofundar o gosto pessoal pelo teatro; 

- Desenvolver o sentido de apreciação estética do mundo. 

- Proporcionar uma experiência diferente, facultando aos alunos a oportunidade de alargar a 

sua perceção da obra “Falar Verdade a Mentir”, de Almeida Garrett, lida e analisada na sala de 

aula; 

- Identificar a diferença entre texto dramático e texto teatral. 

 - Reconhecer as categorias do texto dramático e a sua estrutura (externa e interna);  

- Organizar atividades cooperativas de aprendizagem, orientadas para a integração e 

troca de saberes. 

 - Desenvolver e pôr em prática atividades integradoras dos conhecimentos 

 - Estabelecer e fortalecer laços de relação entre alunos/alunos e professores/alunos. 

Recursos Humanos: Professoras de Língua Portuguesa, professores e alunos do 8º ano. 

Material a utilizado: Transporte e entradas. 
Planificação Específica: A apresentar em Conselho Pedagógico. 

2.º Período 

(data a Definir) 

Evento C. Disciplinar Inglês 
Subcoordenação de Inglês Comunidade educativa 

Teatro 

Descrição: 

Consiste na vinda à escola de uma companhia de Teatro para apresentar uma peça de teatro em 

Inglês. 

Nos dias que antecedem a data da atividade, os alunos serão motivados através da leitura do 

guião da peça e da realização de atividades relacionadas com o mesmo. Será, ainda, necessário 

incutir regras ao nível do "Saber Estar" para que tudo decorra dentro da normalidade e para que 

todos possam usufruir desta atividade. 

Objetivos: 

- Proporcionar aos alunos uma experiência diferente, dando a conhecer a realidade e o 

ambiente/linguagem do teatro; 

- Contactar diretamente com atores/encenadores; Proporcionar situações de comunicação 

autênticas;  

- Motivar para a leitura. 

Recursos Humanos: Professores de Língua Inglesa e alunos do 2º e 3º Ciclos e companhia teatral 

Material a utilizado: Ficha informativa e ficha de trabalho. 

Planificação Específica: A apresentar em Conselho Pedagógico. 

2.º Período 

(data a estabelecer) 

Oficina do Ambiente  
(ECO-ESCOLAS) Oficina do Ambiente Comunidade Educativa 

Poupar água na Escola 

Descrição: 

Consiste na dinamização de uma campanha escolar com vista à promoção de um consumo 

moderado e adequado de água. 

Para o efeito far-se-á o levantamento de todas as torneiras existentes na escola que apresentem 

fugas de água e proceder à sua retificação, colocar-se-ão redutores nas torneiras e autoclismos, 

elaborar-se-ão cartazes sensibilizando para esta necessidade. Para além disso, realizar-se-á uma 
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pequena conferência sobre “dicas importantes” para a poupança da água. Far-se-ão análises à 

qualidade da água. 

Objetivos: 

- Reduzir o consumo de água na escola; 

- Sensibilizar para a importância do consumo moderado da água; 

- Elaborar cartazes de sensibilização; 

- Realizar análises à qualidade da água; 

- Estimular a criatividade; 

- Contribuir para a preservação do ambiente. 

- Promover práticas sustentáveis de utilização do ambiente; 

- Prevenir situações que ponham em causa o ambiente. 

Recursos Humanos: Oficina do ambiente e alunos 

Material a utilizado: Material diverso 

Planificação Específica: A apresentar em Conselho Pedagógico. 

2.º Período 

(data a estabelecer) 

Oficina do Ambiente  
(ECO-ESCOLAS) Oficina do Ambiente Comunidade Educativa 

Compostagem 

Descrição: 
Consiste na realização de um trabalho de pesquisa sobre o processo de compostagem e na 

elaboração de documentos que expliquem e demonstrem a importância da compostagem. 

Objetivos: 

- Sensibilizar os alunos para a compostagem; 

- Realizar uma pesquisar sobre o processo de compostagem; 

- Elaborar documentos explicativos e de sensibilização sobre a compostagem; 

- Estimular a criatividade; 

- Contribuir para a preservação do ambiente. 

- Promover práticas sustentáveis de utilização do ambiente; 

- Prevenir situações que ponham em causa o ambiente. 

Recursos Humanos: Oficina do ambiente e alunos 

Material a utilizado: Material diverso 

Planificação Específica: A apresentar em Conselho Pedagógico. 

2.º Período 

(data a estabelecer) 

Oficina do Ambiente  
(ECO-ESCOLAS) 

Oficina do Ambiente Comunidade Educativa Política dos 3 Rs 

(Reduzir, Reutilizar e Reciclar) 

Descrição: 
Consiste na participação da escola no projeto promovido pela escola eletrão relativo à recolha 

dos resíduos dos equipamentos elétricos, eletrónicos com a presença do ponto eletrão na escola. 

Objetivos: 

- Sensibilizar para a redução do desperdício; 

- Sensibilizar para a reutilização dos materiais; 

- Promover a reciclagem de materiais; 

- Elaborar documentos explicativos e de sensibilização sobre a política dos 3 Rs; 

- Participação numa iniciativa nacional sobre a preservação do ambiente; 

- Participação na geração Depositrão; 

- Contribuir para a preservação do ambiente. 

- Promover práticas sustentáveis de utilização do ambiente; 

- Prevenir situações que ponham em causa o ambiente. 

Recursos Humanos: Oficina do ambiente e alunos 

Material a utilizado: Material diverso 

Planificação Específica: A apresentar em Conselho Pedagógico. 

2.º Período 

(data a estabelecer) 

Evento C. Disciplinar CFQ 
Subcoordenação de 

CFQ 
Alunos do 8.º Ano 

Viagem pelo Mundo da Ótica 



Plano Anual de Atividades/AEPAS (2013/2014)  

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

 
Agrupamento de Escolas Professor Abel Salazar - Guimarães |  266/347 

 

 

Descrição: 

Ótica é o ramo da física que estuda os fenômenos relacionados à luz. Devido ao facto do sentido 

da visão ser o que mais contribui para a aquisição do conhecimento, a ótica é uma ciência 

bastante antiga, surgindo a partir do momento em que as pessoas começaram a fazer 

questionamentos sobre o funcionamento da visão e sua relação com os fenômenos óticos. Trata-

se de proporcionar aos alunos um conjunto de atividades desenvolvidas na Universidade do 

Minho que lhes mostre o fascino da ótica. 

Esta atividade consiste na ida de um grupo de alunos aos laboratórios do departamento de física 

da Universidade do Minho para realizar algumas experiências sobre física. 

Como a atividade está limitada à inscrição em termos do número de alunos por escola será 

realizada uma prova de seleção com o objetivo de apurar esses alunos 

Objetivos: 

- Proporcionar a aproximação entre as Escolas Básicas e a Universidade; 

- Motivar os alunos para a Física através da execução de experiências,  

- Desenvolver a autonomia na realização de experiências; 

- Despertar interesse pela interpretação e compreensão dos fenómenos Físicos. 

Recursos Humanos: Professores de Ciências Físico-Químicas. 

Material a utilizado: Transporte. 

Planificação Específica: A apresentar em Conselho Pedagógico. 

2.º Período 

(data a Definir) 

Evento C. Disciplinar CFQ 

Subcoordenação de CFQ Alunos do 9.º ano 
Olimpíadas de Química Júnior 

Descrição: 

Atividade a decorrer na escola e consistirá na realização de duas provas, uma teórica e outra 

prática, com o objetivo de apurar duas equipas para participarem nas Olimpíadas de Química a 

realizar na Universidade do Minho. Cada turma participa com uma equipa de três elementos, 

sendo apuradas as duas com melhor classificação. Em abril, estas duas equipas participarão nas 

Olimpíadas que se realizam na Universidade do Minho em Braga, onde competirão com outras 

escolas e defenderão o nome da nossa escola 

Objetivos: 

- Dinamizar o estudo e ensino da Química; 

- Proporcionar a aproximação entre as Escolas Básicas e Secundárias e as Universidades e 

Institutos Superiores; 

- Despertar o interesse pela Química; 

- Divulgar a Química como ciência; 

- Cativar vocações para carreiras científico-tecnológicas entre os estudantes. 

Recursos Humanos: Professores de Ciências Físico-Químicas. 

Material a utilizado:  Fotocópias da prova escrita; Reagentes e materiais utilizados no laboratório de CFQ.  

Planificação Específica: A apresentar em Conselho Pedagógico. 

2.º Período 

(data a estabelecer) 

Saúde Escolar Saúde Escolar em 

articulação de vários 

projetos da escola. 

Alunos do 2º e 3º ciclo; Professores 

e Assistentes Operacionais. Semana da Adolescência 
“Adolescer sem riscos” 

Descrição: 

Pretende-se a dinamização de uma semana temática, subordinada ao tema “ADOLESCER SEM 

RISCOS…”, onde os alunos apresentarão trabalhos relativos aos temas abordados e onde serão 

consciencializados para os problemas com que se podem confrontar durante a adolescência, tais 

como drogas, violência, doenças sexualmente transmissíveis, tabaco, anorexia, entre outros 

Objetivos: 

- Promover a articulação entre projetos - BE, Eco-Escolas, Saúde Escolar; 

- Combater o Insucesso Escolar; 

- Dinamizar sessões de esclarecimento / conscientização sobre temáticas diversas relativas aos 

riscos na adolescência; 

- Fomentar nos alunos responsabilidade e Saber Estar e Saber Ser 

http://www.mundoeducacao.com.br/fisica/optica.htm
http://www.mundoeducacao.com.br/fisica/optica.htm
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Recursos Humanos: Professores; alunos do 2º e 3º ciclos e assistentes operacionais. 

Material a utilizado: Material didático e espaço 

Planificação Específica: A apresentar em Conselho Pedagógico. 

3º Período  

(de 22 de abril a 6 para 4.º, 6.º e 9.º anos, 13 de junho para o restantes anos e 4 de julho para o pré-escolar)  

(36 Atividades ou Iniciativas) 

22 a 24 de abril de 2014 
Efeméride EB1 de Ribeira – Brito 

EB1/JI de Roupeire - ASJ 
Alunos 

Dia Mundial do Livro Infantil 

Descrição: 

 Na EB1 de Ribeira – Brito proceder-se-á à “Inauguração” da Biblioteca da Escola de Ribeira. 

Declamação de poemas, por turmas, aos idosos do Centro Social de Brito. Encontro com o 

escritor/professor Alves Pinto. 

Na EB1/JI de Roupeire - ASJ Hora do conto em articulação com a EB1/JI e com a biblioteca do 

Agrupamento. 

Objetivos: 
Desenvolver atividades que promovam o gosto pela leitura e escrita. 

Promover o prazer de ler. 

Incutir hábitos de leitura 

Recursos Humanos: Crianças, educadora, coordenação da BE/CRE e assistente operacional. 

Material a utilizado: Livros e material de desgaste 

Planificação Específica: A apresentar em Conselho Pedagógico. 

22 a 24 de  abril de 2014 
Efeméride Ambiente 

EB1/JI de Casais - Brito Comunidade Educativa 

Dia Mundial da Terra 

Descrição: 

Como sensibilização dos alunos para os problemas ambientais existentes a nível mundial, serão 

apresentadas imagens relacionadas com a degradação do planeta e os alunos farão os seus 

comentários. De seguida, serão produzidos trabalhos com o objetivo de salientar a importância 

do desenvolvimento sustentável, como por exemplo, a reciclagem do lixo e a limpeza das matas. 

Objetivos: - Esclarecer e sensibilizar os alunos para o Aquecimento Global da Terra e o seu impacto 

Recursos Humanos: Alunos, docentes, professores das AEC e assistentes operacionais. 

Material a utilizado: Lápis de cor, cola/tintas, cartolinas, computador e Internet. 

Planificação Específica: A apresentar em Conselho Pedagógico. 

21 a 24 de  abril de 2013 

Efeméride Nacional 

Evento Curricular disciplinar 
Subc. de HST/HGP 

Escolas e Jardins Aepas 
Comunidade Educativa 

25 de Abril - Dia da Liberdade 

Descrição: 

Trata-se de uma efeméride que será assinalada em todas as escolas e jardins do agrupamento, 

embora apenas as subcoordenações de HST e HGP, e as escolas de EB1/JI de Casais – 

Brito, EB1 de Gemunde – Ronfe e EB1/JI de Roupeire – ASJ tenham apresentado 

propostas formais. 

Em geral, estas propostas pretendem comemorar aquela data histórica através da exposição de 

cartazes e trabalhos, criação de desdobráveis, explicar o motivos, conhecer o passado, celebrar a 

democracia e a liberdade. 

Na escola sede, a subcoordenação de HGP e HST, - a realização, em contexto de sala de aula, 

de atividades diversas que visam a informação/motivação para os alunos de 6.º e 9.º anos, dado 

este momento da História se integrar nos respetivos programas das disciplinas. 

- Exposição temática na Biblioteca Escolar.  

Na EB1/JI de Casais – Brito, no dia 24 de abril Em contexto de sala de aula, os alunos farão 

uma pesquisa sobre o dia da liberdade e sobre os acontecimentos que marcaram esse dia. 

Poderão entoar canções alusivas a essa época. Realizar-se-ão diferentes tipos de trabalhos 

escritos (textos, poemas, …) e de expressão. 

Na EB1/JI  de Roupeire – ASJ, visualização de um filme sobre o que aconteceu e como foi o 
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dia 25 de abril de 1974. 

Na EB1 de Gemunde – Ronfe, far-se-á uma exposição de cartazes e trabalhos, criação de 

desdobráveis. Exploração de gravuras com os momentos mais marcantes de “Revolução de 

Abril”, audição de músicas de “Zeca Afonso. 

Objetivos: 

- Identificar os motivos que levaram ao 25 de Abril de 1974. 

‐ Evidenciar a ação de figuras que se destacaram na revolução de Abril. 

‐ Compreender o significado da democratização tornada possível com o 25 de Abril. 

 ‐ Aplicar os princípios básicos da metodologia específica da História. 

‐ Celebrar a democracia e a liberdade. 

‐ Reconhecer o significado histórico, cultural e político do 25 de Abril. 

- Estimular a criatividade. 

- Associar o cravo às ideias de paz, liberdade e fraternidade; 

- Promover o espírito de iniciativa, camaradagem e entreajuda; 

- Estimular a união de laços entre toda a comunidade educativa; 

- Desenvolver a criatividade e o sentido estético; 

- Apelar à prática da reciclagem de materiais. 

Recursos Humanos: Professores das disciplinas e professores titulares de turma 

Material a utilizado: 

Lápis de cor, cola/tintas, cartolinas, rádio e CD´s 

Cartazes expostos em Painéis, Livros “ A revolução das letras” “O tesouro”, Material de desgaste, 

Gravador, papel de crepe, arame, fita adesiva verde; Música e letra de “Grândola Vila Morena”, 

“E, depois do adeus”. 

Planificação Específica: A apresentar em Conselho Pedagógico. 

24 e 25 de abril de 2014 
Visita de Estudo EMRC 

Subcoordenação de EMRC Alunos 9.º Ano 

Rilhadas - Fafe 

Descrição: 

Esta Visita insere-se nos conteúdos programáticos da disciplina de EMRC e realizar-se-á naqueles 

dias. Os alunos serão acompanhados pelos respetivos professores e aproveitarão a visita para 

conhecer o local, realizar uma caminhada reflexiva e conviver com os colegas estreitando os 

laços de amizade, solidariedade e entreajuda. 

Objetivos: 

- Desenvolver a capacidade física; 

- Conhecer e utilizar os vários tipos de orientação; 

- Desenvolver a interajuda e o espírito de grupo; 

- Reforçar laços de amizade entre alunos e professores; 

- Promover o convívio inter-turmas; 

- Contribuir para a formação do caráter e da personalidade dos adolescentes; 

- Estimular o gosto pela natureza e pela aventura; 

- Aprofundar laços de amizade; 

- Cultivar o respeito pelos outros. 

Recursos Humanos: Alunos, professores e funcionários. 

Material a utilizado: Fotocópias, Autocarro e Complexo de Rilhadas 

Planificação Específica: A apresentar em Conselho Pedagógico. 

30 abril de 2014 Efeméride Internacional Equipa da BE/CRE 
Escolas e Jardins Aepas 

Todos os alunos 
Dia do Trabalhador (1 de maio) 

Descrição: 
Para assinalar esta data todas as escolas e jardins do agrupamento, em sala de aula, assinalarão 

a sua importância para a dignificação do trabalho e para a defesa do trabalhador. 

Objetivos: - Sensibilizar os alunos para a importância do trabalho. 

Recursos Humanos: 
Crianças, educadora, coordenação da BE/CRE, assistente operacional e pais e encarregados de 

educação, professores e assistentes operacionais. 
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Material a utilizado: A constar da planificação específica. 

Planificação Específica: A apresentar em Conselho Pedagógico. 

Em abril de 2014 

(data a Estabelecer) 

Plano Nacional de Leitura  
Equipa da BE/CRE 

Escolas e Jardins Aepas 
Todos os alunos Semana da Leitura  

Ler, Ouvir e Fantasiar 

Descrição: 

Esta atividade decorrerá no âmbito do Plano Nacional de Leitura e das atividades propostas pela 

Rede de Bibliotecas Escolares. O tempo destinado à leitura também é um dado da maior 

importância para que as crianças adquiram hábitos e gosto pela leitura.  

As atividades serão organizadas, coordenadas e executadas a partir da biblioteca da escola sede 

mas envolvendo todas as escolas e jardins do agrupamento, as famílias e a comunidades em 

geral. 

Na escola sede esta atividade corresponderá a uma planificação própria que depende das 

orientações do PNL e que será estabelecida e divulgada em tempo oportuno, 

Na EB1 e JI de Roupeire – ASJ, dependendo das propostas apresentadas pela Rede de 

Bibliotecas Escolares, e tendo em conta que o tempo destinado à leitura também é um dado da 

maior importância para que as crianças adquiram hábitos e gosto pela leitura, as crianças 

deslocar-se-ão ao Polo da Biblioteca Raul Brandão assistir à hora do conto ou teatro de 

fantoches, em articulação. 

Na EB1/JI de Monte e Calçada – Vermil, Esta atividade consistirá na vinda à escola de pais e 

encarregados de educação para a leitura e exploração de uma história aos alunos de cada uma 

das salas.  

Na EB1/JI de Poças – ASM, Leitura e exploração de histórias, dramatização e elaboração de 

trabalhos alusivos às mesmas. 

Na EB1 de Gemunde - Ronfe, Esta atividade decorrerá no âmbito das atividades do Plano 

Nacional de Leitura e das atividades propostas pela Rede de Bibliotecas Escolares. 

Objetivos: 

- Desenvolver atividades que a leitura;  

- Promover o gosto e o hábito pela leitura; 

- Promover a leitura em família; 

- Despertar o prazer de ler; 

- Incutir hábitos de leitura. 

Recursos Humanos: 
Crianças, educadora, coordenação da BE/CRE, assistente operacional e pais e encarregados de 

educação, professores e assistentes operacionais. 

Material a utilizado: A constar da planificação específica. 

Planificação Específica: A apresentar em Conselho Pedagógico. 

5 e 6 de maio de 2014 
Projetos e Programas  

D. C. Ciências Socias e 
Humanas 

Comunidade Educativa Parlamento Jovem –  
Sessões Nacional Básico 

Descrição: 

Sessão Nacional do Parlamento dos Jovens na Assembleia da República, organizada em 2 dias, 

sendo o primeiro dedicado a reuniões de Comissões e o segundo à realização da Sessão Plenária 

onde é aprovada a Recomendação final sobre o tema 

Objetivos: 

- Promover a educação para a cidadania; 

- Promover o interesse dos jovens pelo debate de temas de atualidade; 

- Estimular a consciência política e democrática 

Recursos Humanos: Alunos, professores do programa Cristina Ramôa, Carmo Pereira e Filomena Costa 

Material a utilizado: Informático 

Planificação Específica: A apresentar em Conselho Pedagógico pela Coordenadora de Departamento Curricular 
8professora Carmo Pereira) 

12 de maio de 2014 
Evento C. Disciplinar FRC 

Subcoordenação de FRC Alunos 
Taratata (Espetáculo Musical) 
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Descrição: Consiste na realização de um espetáculo musical com música Francesa 

Objetivos: 

- Sensibilizar os alunos para a cultura francesa; 

- Descobrir e divulgar a música francesa; 

- Fomentar o gosto pela música francesa; 

- Experimentar as artes performativas;   

- Promover a articulação com outras disciplinas. 

Recursos Humanos: Alunos e professores. 

Material a utilizado: Espaço e som. 

Planificação Específica: A apresentar em Conselho Pedagógico. 

2 de maio de 2014 
Efeméride/Tradição Todas as escolas e Jardins 

do AEPAS 
Comunidade Escolar 

”Dia da Mãe” 

Descrição: 

Apesar de formalmente nem todas as escolas e jardins terem apresentado proposta para esta 

atividade, o facto é que a mesma, de uma ou de outra forma, será assinalada em todas as 

escolas e jardins do agrupamento. 

Contudo, atendendo às propostas formais apresentadas, esta atividade consistirá no 

esclarecimento sobre as funções da família e suas dimensões, do papel da mãe, do seu 

reconhecimento como progenitora e fonte de amor e carinho, a importância do amor maternal 

no desenvolvimento emocional, bem como na realização de trabalhos, quer manuais, quer 

escritos alusivos ao tema como forma de enaltecer as mães.  

Envolverá alunos Professores/Educadores Titulares de Turma e das AEC assistentes operacionais. 

Realização de trabalhos, quer manuais, quer escritos alusivos ao tema como forma de enaltecer 

as mães.  

Realizar-se-ão pequenas festas com as Mães, e a promoção da atividade de “um dia no Jardim 

de Infância”. 

Declamar-se-ão Poesias, Canções, Histórias e a Elaboração cartazes, bem como a Confeção de 

doces. Haverá a Produção de materiais e a Recolha e apresentação de materiais alusivos “à 

Mãe”. 

Na escola EB1/JI de Casais – Brito e EB1de Gemunde – Ronfe, A atividade consistirá no 

esclarecimento sobre as funções da família e as suas dimensões; sobre o papel da mãe e o seu 

reconhecimento como progenitora e fonte de amor e carinho; sobre a importância do amor 

maternal no desenvolvimento emocional. Consistirá também na realização de trabalhos, quer 

manuais, quer escritos alusivos ao tema de forma a enaltecer as mães. 

Assim, serão realizados vários trabalhos, nomeadamente poesias, canções, histórias e 

lembranças para as mães 

Na escola EB1/JI de Roupeire – ASJ, Realização de trabalhos, quer manuais, quer escritos 

alusivos ao tema como forma de enaltecer as mães. 

Na EB1/JI de Monte e Calçada - Vermil, (4 de maio) realização de trabalhos variados. Festa 

com os Mães “um dia no Jardim de Infância com jogos tradicionais”. Poesias. Canções. 

Histórias. Elaboração de um cartaz. Confeção de doces. Lanche convívio confecionado pelos 

pais. 

Objetivos: 

- Manter a tradição desta quadra. Cultivar o conceito de família; 

- Descobrir que a mãe tem um papel importante na família; 

- Esclarecer as crianças sobre as funções da família e suas dimensões; 

- Desenvolver formas de expressão e comunicação; 

- Reconhecer a importância do amor maternal no desenvolvimento emocional; 

- Descobrir a importância dos vários elementos da família. 
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- Esclarecer as crianças sobre as funções da família e suas dimensões; 

- Esclarecer sobre do papel da mãe, o seu reconhecimento como progenitora e fonte de amor e 

carinho, a importância do amor maternal no desenvolvimento emocional; 

- Desenvolver formas de expressão e comunicação; 

- Levar as mães a participar nas atividades dos filhos; 

- Conhecer os laços de parentesco e constituição da família; 

- Alargar o vocabulário; 

- Reconhecer a importância do amor maternal no desenvolvimento emocional; 

- Consciencializar para o valor da família na sociedade; 

- Valorizar a imagem mãe; 

- Promover a participação dos alunos em épocas temáticas de realização de decoração/adornos 

para datas específicas; 

- Promover a aplicação de técnicas na execução de composições dirigidas a um público 

diferenciado. 

Recursos Humanos: 
Crianças, professores, Professores de Formação Científica e Tecnológica e alunos da turma, 

assistente operacional, encarregados de educação (mães). 

Material a utilizado: 

Livros e revistas, materiais de expressão plástica, canções, poesia, prendas, cola branca, fita 

decorativa. Todo o material específico necessário à produção de objetos/produtos de Arte Floral 

(Flores, verdes, arames, bases, material reutilizável, etc.) e reaproveitamento de outros 

materiais. 

Planificação Específica: A apresentar em Conselho Pedagógico. 

30 de maio de 2014 Evento C. Disciplinar FRC Subcoordenação de 
Francês 

Alunos do 3º Ciclo 
Torneio de “Pétanque” 

Descrição: 
Esta atividade realizar-se-á no referido dia, durante o período da tarde, nos terrenos anexos à 

escola e consistirá num torneio individual e por equipas.  

Objetivos: 

- Divulgar aspetos civilizacionais franceses a partir de atividades lúdicas; 

- Promover o espírito de cooperação; 

- Aprender a respeitar regras;  

- Experimentar o ensino extra-aula. 

Recursos Humanos: Professores de Francês e alunos. 

Material a utilizado: Dois jogos de pétanque. 

Planificação Específica: A apresentar em Conselho Pedagógico. 

30 de maio, 1 e 2 de junho 

de 2014 

Efeméride 

Nacional/Internacional 
Escolas e Jardins do Aepas 

Educação Especial 
Todos os alunos 

Dia Mundial Da Criança 

Descrição: 

Durante este dia, em todas as escolas e jardins do agrupamento, vai promover-se o diálogo, a 

pesquisa de atitudes e comportamentos alusivos a este tema. No final, consoante as escolas e 

jardins, realizar-se-ão trabalhos práticos e lúdicos com recurso a diferentes técnicas, 

nomeadamente técnicas de impressão (painéis com as mãos em várias cores). Noutras escolas e 

jardins, os alunos farão pesquisas na internet sobre os direitos da criança; explorarão cartazes, 

fotografias e diversos textos informativos alusivos ao tema. Posteriormente, serão feitos 

trabalhos na área da língua portuguesa (poemas, um livro com os direitos da criança,…). Nas 

áreas de expressão, haverá pinturas e desenhos. Haverá igualmente jogos tradicionais nos quais 

participarão todos os professores e operacionais educativos. 

Painel alusivo ao dia. Festa da pequenada. 

Na EB1 de Gemunde - Ronfe No dia 30 de maio assinalar-se-á o dia com a realização de jogos 

tradicionais. 
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Na EB1/JI de Poças – ASM, Esta atividade realizar-se-á no dia 30 de maio. Diálogo sobre a 

importância desse dia e elaboração de um cartaz com os direitos e deveres das crianças. 

Realização de um lanche convívio com jogos tradicionais. 

Na EB1/JI de Casais – Brito, os alunos farão pesquisas na internet sobre os direitos da 

criança; explorarão cartazes, fotografias e diversos textos informativos alusivos ao tema.  

Posteriormente, serão feitos trabalhos na área da língua portuguesa (poemas, um livro com os 

direitos da criança, …). Nas áreas de expressão, haverá pinturas e desenhos. Haverá 

igualmente jogos tradicionais nos quais participarão todos os professores e operacionais 

educativos. Os alunos assistirão a uma peça de teatro na escola. 

Na EB1/JI de Roupeire – ASJ, Realizar-se-á no dia 2 de junho e consistirá em  Jogos 

tradicionais e elaboração de prendas para as Crianças. Esta atividade será desenvolvida em 

articulação com a E.B1 e JI. 

Na EB1 de Ribeira - Brito No dia 2 de junho assinalar-se-á a data com a realização de uma 

visita de estudo à Escola de Educação Rodoviária de Braga. 

Na EB1/JI de Monte e Calçada - Vermil No dia 2 de junho, serão realizadas diversas 

atividades de exterior, no recinto da escola (atividades lúdicas e jogos tradicionais). Serão 

elaborados painéis alusivos aos direitos e deveres das crianças e serão pintados desenhos 

alusivos ao tema. Visualização de um Powerpoint acerca dos direitos e deveres das crianças. 

Objetivos: 

- Sensibilizar para os direitos e deveres da criança e sua formação; 

- Promover o convívio; 

 - Valorizar a cooperação; Reforçar os laços de amizade; 

- Promover um convívio saudável entre pais e filhos;  

- Proporcionar às crianças diferentes vivências;  

- Reconhecer o papel da criança na sociedade e no mundo do amanhã;  

- Proporcionar o convívio entre alunos; 

- Desenvolver a espontaneidade e criatividade dramática individual e no seio do grupo; 

- Estimular o desenvolvimento de competências pessoais e interpessoais; 

- Participar em pequenos espetáculos em diferentes contextos sociais; 

- Saber comportar-se em grupo; 

Recursos Humanos: 

Alunos, Crianças, professores, educadora, assistente operacional, pais e encarregados de 

educação, junta de freguesia e associação de pais. Docente professora Música; Docentes de 

Educação Especial, docentes do ensino regular, assistentes operacionais, alunos com NEE de 

carácter permanente 

Material a utilizado: 
Cartolinas, cola, papel de lustro, papel de cenário, papel de crepe, guaches, marcadores, tintas e 

pincéis, livros, revistas. Computador, gravador, CDs. Transporte. 

Planificação Específica: A apresentar em Conselho Pedagógico. 

Mês de Maio de 2014 

(data a Estabelecer) 

Evento C. Disciplinar GGF 
Subcoordenação de GGF Comunidade Escolar 

Dia da Europa 

Descrição: Exposição de trabalhos realizados pelos alunos do 3º ciclo sobre a Europa, como forma de 
comemorar o dia da Europa. 

Objetivos: 

- Motivar os alunos para um conhecimento mais aprofundado da Europa com as suas realidades 

e assimetrias; 

- Proporcionar a comparação de distribuições de fenómenos naturais e humanos; 

- Descrever a localização relativa de diferentes lugares; 

- Interpretar, analisar e problematizar as inter-relações entre fenómenos naturais e humanos. 

Recursos Humanos: Docentes de Geografia e alunos. 

Material a utilizado: Cartolinas e fotocópias. 
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Planificação Específica: A apresentar em Conselho Pedagógico. 

Mês de Maio de 2014 

(data a Estabelecer) 

Evento C. Disciplinar GGF 

Subcoordenação de GGF Todos os alunos 
Semana da Europa – 

Geoculinária 

Descrição: 

Para o efeito, e durante uma semana a determinar, a ementa do refeitório escolar corresponderá 

a um prato típico de um país da União Europeia e o espaço será decorado com bandeiras e 

cartazes informativos das características físicas e socioecónomicas dos países selecionados. 

Objetivos: 

- Motivar os alunos para um conhecimento mais aprofundado da Europa com as suas realidades 

e assimetrias; 

- Proporcionar a compreensão de fatores de identidade e de diferenciação das populações; 

 - Dar a conhecer diferentes indicadores de desenvolvimento. 

Recursos Humanos: Docentes da disciplina e alunos. 

Material a utilizado: Cartolinas, tecidos e fotocópias. 

Planificação Específica: A apresentar em Conselho Pedagógico. 

Mês de Maio de 2014 

(data a Estabelecer) 

Visita de Estudo 
Escola EB1/JI Monte e 

Calçada - Vermil 
Alunos e Crianças  

EB1/JI Monte e Calçada Vermil 
Descrição: Consiste na deslocação das crianças que frequentam a escola e Jardim a um local a determinar. 

Objetivos: 

- Sensibilizar a criança para a sua nova etapa escolar; 

- Conhecer a sala, a sua disposição, a professora; 

- Rever os amigos. 

Recursos Humanos: Educadora, Assistente Operacional e Crianças. 

Material a utilizado: Transporte e Chapéus. 

Planificação Específica: A apresentar em Conselho Pedagógico. 

Mês de Maio de 2014 

(data a Estabelecer) 

Educação Especial 

Educação Especial 
Alunos com NEE do pré-escolar, 

dos 1.º 2.º e 3.º ciclos. Visita de estudo ao Bom Jesus 

Descrição: 

Os alunos de Currículo Específico Individual dos 2.º e 3.º ciclos e os alunos com NEE do 1.º ciclo 

deslocar-se-ão de transporte público ao Museu D. Diogo de Sousa, em Braga, para realizarem 

atividades pedagógicas relacionadas com a cultura patrimonial divulgada pela instituição. 

Objetivos: 

- Conhecer o património local 

- Promover a interação social e aquisição de atitudes e valores 

- Vivenciar novas experiências  

- Observar a natureza circundante  

- Adequar o comportamento ao contexto em que decorre a atividade 

- Participar em acontecimentos de cultura/lazer 

- Realizar atividades favorecedoras da aquisição de conhecimentos 

- Estimular o ímpeto exploratório e curiosidade intelectual 

Recursos Humanos: - Docentes de Educação Especial e assistentes operacionais 

Material a utilizado: Autocarro; máquina fotográfica; dinheiro 

Planificação Específica: A apresentar em Conselho Pedagógico. 

3 a 6 de junho de 2014 

Efeméride Ambiente Subcoordenação de CNA 

EB1/JI de Casais - Brito 

EB1 de Roupeire ASJ 

Todos os alunos Semana do Ambiente 

Dia Mundial do Ambiente 

Descrição: 
Embora apenas as escolas e jardins de Casais – Brito e de Roupeire ASJ tenham apresentado 

propostas formais para a realização desta efeméride, o facto é que todas as escolas e jardins, 
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de uma ou de outra forma, em contexto de sala de aula, farão uma sensibilização sobre o dia 

em questão  

Na EB1/JI Casais – Brito, de 3 a 6 de Junho, Durante a “Semana do Ambiente”, as turmas 

farão a exploração de textos que abordem a temática Ambiental (histórias, poemas, notícias, 

texto dramático, e outros) a vários níveis: leitura, debate, canções e representação ou 

dramatização. 

Seguir-se-á o momento de produção de materiais: textos escritos (informativos, narrativos, 

poéticos,…), desenhos e pinturas. Do conjunto de materiais produzidos nas diversas turmas, 

far-se-á um painel informativo e produzir-se-á um panfleto para distribuir junto da comunidade 

educativa.  

- Realização de uma feira com vários artigos, aberta a toda a comunidade escolar 

Na escola de Roupeire – ASJ, far-se-á uma visita às pedreiras e a confeção do livro sobre “O 

meio ambiente”. 

Na escola sede, Nas aulas de Ciências será feita referência ao “Dia Mundial da Ambiente”, 

realçando a necessidade de preservação e conservação do Ambiente. Visionamento de um filme 

alusivo a esta temática.  

Objetivos: 

- Sensibilizar para a preservação do ambiente; 

 - Promover o espírito de observação; 

- Sensibilizar para a prática de respeito pelo meio ambiente;  

- Alertar para a importância de um  ambiente saudável;  

- Sensibilizar para a importância da preservação das árvores, como parte integrante do 

ambiente;  

- Conhecer as consequências da destruição do ambiente;  

- Alertar para a necessidade de caminhar num ambiente puro, fornecido pelas plantas. 

Recursos Humanos: 
Crianças e alunos, Educadores, Professores titulares de turma, Professores da subcoordenação de 

Ciências da Natureza e Ciências Naturais. 

Material a utilizado: 

Imagens, livros, computador cartolina de cores diferentes, cola, materiais diversos para construir 

a árvore (a selecionar posteriormente). 

Amostras de rochas, minerais e de fósseis. 

Planificação Específica: A apresentar em Conselho Pedagógico. 

6 de junho de 2014 

Evento Curricular Disciplinar 

EB1/JI de Roupeire - ASJ Alunos da escola e jardim 
Visita de Estudo 

(Local a Determinar) 

Descrição: 
No âmbito das atividades curriculares, os alunos/crianças deslocar-se-ão a um local de interesse 
pedagógico e cultural que se articule com as atividades curriculares e os respetivos Planos 
Curriculares de Turma. A atividade será desenvolvida em articulação com a E.B1 e JI. 

Objetivos: 

- Promover hábitos saudáveis de lazer; 

- Promover o espírito de convívio entre alunos, professores e assistentes operacionais; 

- Criar um espaço de convívio para além do tempo letivo; 

- Desenvolver o espírito de solidariedade e companheirismo. 

Recursos Humanos: Professores, educadora, alunos / crianças, assistentes operacionais, Junta de freguesia e 
Associação de Pais 

Material a utilizado:  Transporte 

Planificação Específica: A apresentar em Conselho Pedagógico. 

6 junho de 2014 
Visita de Estudo EMRC 

Subcoordenação de EMRC Alunos de EMRC 5.º ano 
Ida à MagiKland (Penafiel) 

Descrição: 
Consiste na deslocação dos alunos àquele parque de diversões a fim de lhes proporcionar um 

momento de convívio, lazer e diversão 
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Objetivos: 

- Desenvolver a capacidade física; 

- Conhecer e utilizar os vários tipos de orientação; 

- Desenvolver a interajuda e o espírito de grupo; 

- Reforçar laços de amizade entre alunos e professores; 

- Promover o convívio interturmas; 

- Contribuir para a formação do caráter e da personalidade dos adolescentes; 

- Estimular o gosto pela natureza e pela aventura; 

- Aprofundar laços de amizade; 

- Cultivar o respeito pelos outros. 

Recursos Humanos: Professores acompanhantes e alunos. 

Material a utilizado: Fotocópias da autorização dos Encarregado de Educação, autocarro. 

Planificação Específica: A apresentar em Conselho Pedagógico. 

9,11, 14 de junho de 2014 

(Depende das RA) 

Visita de Estudo EMRC 
Subcoordenação de EMRC Alunos de EMRC  6.º ano 

Ida à MagiKland (Penafiel) 

Descrição: 
Consiste na deslocação dos alunos àquele parque de diversões a fim de lhes proporcionar um 

momento de convívio, lazer e diversão 

Objetivos: 

- Desenvolver a capacidade física; 

- Conhecer e utilizar os vários tipos de orientação; 

- Desenvolver a interajuda e o espírito de grupo; 

- Reforçar laços de amizade entre alunos e professores; 

- Promover o convívio interturmas; 

- Contribuir para a formação do caráter e da personalidade dos adolescentes; 

- Estimular o gosto pela natureza e pela aventura; 

- Aprofundar laços de amizade; 

- Cultivar o respeito pelos outros. 

Recursos Humanos: Professores acompanhantes e alunos. 

Material a utilizado: Fotocópias da autorização dos Encarregado de Educação, autocarro. 

Planificação Específica: A apresentar em Conselho Pedagógico. 

13 de junho de 2014 

Dia do Agrupamento 

Comissão de Festas 
Professores e funcionários 

Aepas Jantar Solene 
(16 de junho de 1998) 

Descrição: 

Realização de um Jantar solene temático do Agrupamento que contará com os professores e 

funcionários atuais e antigos, onde se aproveitará para homenagear aqueles que no decurso do 

ano foram para a aposentação. 

Objetivos: 

- Estimular o hábito de participação na vida do agrupamento; 

- Adoção de comportamentos sustentáveis no quotidiano, ao nível pessoal, profissional e 

comunitário;  

- Criar o espírito e sentimento de pertença;  

- Dignificar o agrupamento; 

- Promover as aprendizagens e aplicá-las em contexto escolar; 

- Promover a aplicação de técnicas de execução de arranjos florais e adornos para /datas 

festivas e temáticas; 

- Executar decorações e adornos em locais de apreciação pública; 

- Aplicação dos conteúdos em datas comemorativas. 

Recursos Humanos: Professores e funcionários. 

Material a utilizado: Material da cantina e informático 
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Planificação Específica: A apresentar em Conselho Pedagógico. 

13 de junho de 2014 

Efeméride escolar Agrupamento/Direção 

Biblioteca Escolar 

Subcoordenação de GGF 

Comunidade Escolar 
Dia do Agrupamento 

(16 de junho de 1998) 

Descrição: 

Sessão Solene do Aniversário do Agrupamento que consistirá no hastear da bandeira e na 

entoação do hino do agrupamento pelos alunos. 

Para além disso, a subcoordenação de GGF fará uma exposição dos trabalhos realizados pelos 

alunos ao longo do ano letivo, uma exposição de Rosas-dos-ventos e um concurso didático com 

questões sobre a europa. Esta atividade é designada de Geograficamente Descobrindo. 

Objetivos: 

- Criar o sentimento de pertença à instituição; 

- Valorizar a escola como serviço público; 

- Valorizar o papel da educação e ensino. 

- Divulgação dos trabalhos realizados ao longo do ano pelos alunos; 

- Sensibilização da comunidade escolar para a importância da proteção do ambiente natural. 

Recursos Humanos: Alunos, professores e assistentes operacionais. 

Material a utilizado: Bandeira e aparelhos de som. 

Planificação Específica: A apresentar em Conselho Pedagógico. 

13 de junho de 2014 

Evento C. Disciplinar EDF 

Dia do Agrupamento 

(16 de junho de 1998) 
Subcoordenação de EDF Alunos 

XIV Sarau Gímnico, Desportivo  

Descrição: 

O Sarau Gímnico e Desportivo é uma atividade que faz parte do "Plano Anual de Atividades" 

deste Agrupamento de Escolas, em que se pretende proporcionar aos alunos selecionados, 

situações de competição desportiva formal, onde possam desenvolver as suas capacidades 

inerentes às provas de expressão corporal, gímnica e desportiva; os atletas por sua própria 

iniciativa ou/e por iniciativa dos respetivos docentes, fazem uso das suas capacidades de 

iniciativa e criatividade, num ambiente de desportivismo, sociabilidade e camaradagem. 

Objetivos: 

-Proporcionar aos alunos a possibilidade de demonstrar as suas aptidões físicas, técnicas e 

expressivas num clima de respeito e segurança entre todos;   

-Responsabilizar-se por realizar integralmente uma tarefa; 

- Manifestar sentido de responsabilidade pelo seu trabalho e pelo dos outros;  

-Reforçar laços entre atletas, dentro de um espírito de desportivismo, sociabilidade e 

camaradagem; 

- Proporcionar momentos de convívio e alegria. 

Recursos Humanos: Professores de EDF, colaboração do CEF de Fotografia e Assistentes Operacionais. 

Material a utilizado: Colchões, tapetes, aparelhos gímnicos, fitas, arcos, bolas, indumentária diversificada, vasos com 
plantas decorativas,  aparelhagem (sistema de som), máquina de filmar).  

Planificação Específica: A apresentar em Conselho Pedagógico. 

13 de junho de 2014 

Evento C. Disciplinar GGF 

Dia do Agrupamento 

(16 de junho de 1998) 

Subcoordenação de 

Geografia 

Todos os alunos 

Geograficamente descobrindo 

Descrição: 
Consiste na exposição dos trabalhos realizados pelos alunos ao longo do ano letivo, de rosa-dos-

ventos e de um concurso didático com questões sobre a Europa. 

Objetivos: 
- Divulgação dos trabalhos realizados ao longo do ano pelos alunos; 

- Sensibilização da comunidade escolar para a importância da proteção do ambiente natural. 

Recursos Humanos: Alunos e professores de Geografia. 
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Material a utilizado: Material de expressão e informático. 

Planificação Específica: A apresentar em Conselho Pedagógico. 

13 de junho de 2014 

21 de junho de 2014 (PE) 

Atividades de final de Período: 
Escolas e Jardins do Aepas Comunidade Escolar 

Festa de Final de Ano 

Descrição: 

Esta atividade será realizada em todas as escolas e jardins do agrupamento e visa assinalar o 

final de mais um ano letivo e a despedida dos alunos que partem para uma nova escola, seja do 

agrupamento, seja fora do agrupamento, seguindo a sua caminhada escolar ou profissional. 

Consta assim, entre outras atividades, da entrega de louvores e cartolas e bengalas para os 

alunos que terminam o ciclo, de um lanche/piquenique ou festa escolar e alguns jogos 

tradicionais. 

Na EB1/JI Casais – Brito, Esta atividade realizar-se-á no último dia letivo com um convívio 

de toda a comunidade educativa. Os alunos apresentarão atividades relacionadas com o tema 

dos Planos Curriculares de Escola e de Turma. 

Realizar-se-á a cerimónia dos finalistas para os alunos do 4º ano com a entrega dos diplomas. 

No final, haverá um lanche para encerrar o ano letivo. 

Na EB1 de Gemunde – Ronfe, EB1 de Monte – Vermil, EB1 de Ribeira - Brito, EB1 de 

Roupeire – ASJ, realizar-se-ão um conjunto de atividades que assinalarão o final do ano letivo 

e de um ano escolar de trabalho, aproveitando, ainda, para se fazer a despedida dos alunos que 

transitarão para outras escolas. Entrega de louvores, diplomas, cartolas e bengalas, para os 

alunos que terminam o 1º ciclo, apresentação de diversas atividades (danças, teatro e músicas, 

etc.) e Hum lanche convívio e jogos tradicionais (Festa de convívio com a comunidade). 

Na EB1 de Barreiro – Leitões, constam assim, entre outras atividades, a entrega de louvores 

parar os alunos que terminam o ciclo, um lanche/piquenique e alguns jogos tradicionais 

Na EB1/JI de Roupeire – ASJ, Apresentação de canções, poemas, dramatizações, dança e 

lanche convívio. Este evento será assinalado com a entrega de diplomas, cartolas e livro de fim 

de ano às crianças que terminam a frequência do Jardim-de-infância e aos finalistas do 4º ano. A 

festa será aberta à comunidade. Esta atividade, realizar-se para o 1.º ciclo no dia 13 de junho e 

para o pré-escolar no dia 21 de junho. 

Na EB1/JI de Poças – ASM, Será apresentada a canção de finalistas, entrega de diplomas, 

elaboração de cartolas, bengalas, livro de finalistas e lanche convívio. 

No EB1/JI de Monte e Calçada – Vermil, Assinalar os términos do ano letivo e de um ano 

escolar de árduo trabalho, aproveitando, ainda, para se fazer a despedida dos alunos que 

transitarão para outras escolas. Realizar-se-á um lanche convívio entre toda a comunidade 

escolar, com a colaboração de todos os participantes. Esta atividade culminará com a entrega 

dos diplomas e cartolas aos finalistas do 4º ano. Esta atividade concretizar-se-á no dia 13 de 

junho para o 1.º ciclo e no dia 21 de junho para o pré-escolar. 

Na escola sede, estas atividades coincidirão com as cerimónias do dia do agrupamento e serão 

extensíveis a todas as escolas e jardins do agrupamento. Estas atividades estarão da seção de 

acompanhamento do PAA, que deverá apresentar em Conselho pedagógico uma programação 

adequada. 

A ideia é organizar uma semana aberta nos dois últimos dias de atividades do 3.º período. 

A execução destas atividades deverá ser coordenada pela referida comissão. 

Para além disso, haverá a cerimónia protocolar do hastear da bandeira e a entoação do hino 

do agrupamento, para além do Jantar Solene para professores e funcionários. 

 A Subcoordenação de Inglês, realizará um concurso de canções em língua inglesa 

denominado de Sing Along, dividido em eliminatórias, sendo a final realizada no término do ano 
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letivo. A pré eliminatória será feita através de vídeos publicados numa pagina criada para o 

efeito e com votação on-line. Os selecionados irão atuar ao vivo. O objetivo desta atividade para 

além de dinamizar a escola e as atividades de final de período, visa sensibilizar os alunos para 

aspetos culturais Anglo-saxónicos; Promover o respeito e interesse por culturas diferentes; 

Motivar os alunos para a aprendizagem da língua Inglesa; Desenvolver a criatividade. Promover 

relacionamento entre alunos e espaço escola 

Objetivos: 

- Assinalar final do ano letivo e de um ano escolar; 

 - Assinalar a partida dos alunos para outras escolas;  

- Fomentar a criatividade e o poder de imaginação; 

- Homenagear aqueles que se destacaram pelo mérito;  

- Facilitar a desinibição; 

- Fazer o balanço de um ano de trabalho; 

- Proporcionar momentos de convívio;  

- Promover o convívio de toda a comunidade educativa; 

- Promover o espírito de convívio entre alunos, professores, assistente operacional e 

encarregados de educação; 

- Educar para o ambiente e cidadania; 

- Valorizar espaços e recursos da nossa localidade; 

- Envolver os alunos em atividades extra curriculares; 

- Reconhecer e valorizar o trabalho dos alunos finalistas; 

- Fomentar a criatividade e o pode de imaginação. 

Recursos Humanos: Professores, alunos e assistentes operacionais, pais e encarregados de educação. 

Material a utilizado: 
Material de desgaste, quadros telas cartolina EVA, papel A4, espirais, febras, sardinhas, assador, 

carvão, entre outros. Diplomas. Sandes, sumos, fruta, iogurtes, gelados e bolos. 

Planificação Específica: A apresentar em Conselho Pedagógico. 

23, 25, 26 a 27 de junho 

de 2014 

Atividades Finais 
JI de Calçada - Vermil Crianças do Jardim 

Ida à Praia 

Descrição: 
Deslocação dos alunos de autocarro à praia, onde as crianças poderão desfrutar do ar marítimo e 

realizar jogos e construções na areia. 

Objetivos: 

- Desenvolver formas de expressão e comunicação; 

- Promover a segurança na praia;  

- Identificar a cor das bandeiras e sua aplicação;  

- Reconhecer as espécies do mar. 

Recursos Humanos: Crianças, educador e auxiliar de ação educativa. 

Material a utilizado: Transporte e lanche, baldes pás. 

Planificação Específica: A apresentar em Conselho Pedagógico. 

Em junho de 2014 

(Data a Estabelecer) 

Visita de Estudo  

JI de Calçada - Vermil Crianças pré-escolar 
Visita às instalações da EB1 de 

Monte - Vermil 

Descrição: 

Consiste na deslocação das crianças do pré-escolar acompanhadas pela educadora e assistente 

operacional às instalações da escola do 1.º ciclo de Monte – Vermil, para conhecerem as 

instalações e funcionamento da escola que frequentarão no 1.º ciclo. Visitar o recinto escolar: 

sala de trabalho, recreio, cantina, casas de banho 

Objetivos: Sensibilizar a criança para a sua nova etapa escolar;  

Recursos Humanos: Alunos, professores e funcionários. 

Material a utilizado: Chapéus 



Plano Anual de Atividades/AEPAS (2013/2014)  

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

 
Agrupamento de Escolas Professor Abel Salazar - Guimarães |  279/347 

 

 

Planificação Específica: A apresentar em Conselho Pedagógico. 

Em junho de 2014 

(Data a Estabelecer) 

Dia do Agrupamento 

Enc. das atividades letivas 
Subcoordenações de 

EDV/ETL 
Comunidade Educativa 

Exposição de Trabalhos 

Descrição: 

Estas subcoordenações assinalarão o final das atividades letivas e o dia do agrupamento através 

da exposição dos trabalhos realizados, no âmbito dos conteúdos disciplinares e dos objetivos 

definidos pelas metas curriculares, pelos alunos ao longo do presente ano letivo naquelas 

disciplinas.  

Esta exposição será aberta a toda a comunidade educativa. 

Objetivos: 

- Motivar os alunos para a descoberta das tecnologias; 

- Descobrir as potencialidades da aplicação tecnológica associada a diversas áreas do saber; 

- Participar de forma colaborativa nas datas de referência do agrupamento; 

- Educar para a cidadania. 

Recursos Humanos: Alunos e professores. 

Material a utilizado: Material diverso. 

Planificação Específica: A apresentar em Conselho Pedagógico. 

Em junho de 2014 

(Data a Estabelecer) 

CerciGui (Solidariedade) EB1/JI de Roupeire – ASJ 

Educação Especial 
Comunidade Educativa 

Pirilampo Mágico 

Descrição: 
A escola e a Equipa de Educação especial, irão pedir a colaboração dos alunos para a venda de 

Pirilampos Mágicos, junto dos seus familiares e amigos. 

Objetivos: 
- Angariar fundos para instituições de solidariedade social que apoiam a pessoa portadora de 

deficiência mental.   

Recursos Humanos: Comunidade Educativa 

Material a utilizado: Pirilampos 

Planificação Específica: A apresentar em Conselho Pedagógico. 

4 julho de 2014 

Evento Escolar  

JI de Calçada - Vermil Crianças pré-escolares 
Encerramento das atividades 

no pré-escolar 

Descrição: 
Assinalar-se-á o encerramento das atividades no jardim através de jogos variados e atividades 

lúdicas- 

Objetivos: 
- Sensibilizar a criança para a sua nova etapa escolar;  

- Fomentar a relação escola/Família; 

Recursos Humanos: Alunos, professores e funcionários. 

Material a utilizado: Chapéus 

Planificação Específica: A apresentar em Conselho Pedagógico. 

3.º Período 

(Entre Maio e junho) 

Visita de Estudo – 1.º ciclo e PE 
Todas as Escolas e JI do 

Aepas 
Alunos e Crianças 

“Local a determinar” 

Descrição: 

No âmbito das atividades curriculares, os alunos deslocar-se-ão a um local de interesse 

pedagógico e cultural que se articule com as atividades curriculares e os respetivos Planos 

Curriculares de Turma. 

Na EB1 de Monte e JI de Calçada – Vermil esta atividade será realizada em articulação e o 

mesmo acontecendo na EB1 e JI de Roupeire – ASJ. 

Na EB1 de Gemunde – Ronfe, EB1 de Ribeira - Brito e EB1 de Barreiro - Leitões - será 

Discutido em assembleia geral de alunos os possíveis destinos da visita, locais a visitar, tendo 

em conta os conteúdos e interesses para eles (alunos). Elaboração do trajeto da visita e 

marcação dos locais a visitar e a realização de piquenique. 

Na EB1/JI de Casais – Brito, esta atividade terá início em contexto de sala de aula, sendo 
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transmitidos alguns conhecimentos prévios aos alunos. O local a visitar estará de acordo com a 

temática do ambiente (relacionada com o Projeto Educativo, Projetos Curriculares de Escola e de 

Turma). 

Na EB1 de Roupeire – ASJ, no âmbito das atividades curriculares, os alunos deslocar-se-ão a 

um local de interesse pedagógico e cultural que se articule com as atividades curriculares e os 

respetivos Projetos Curriculares de Turma. 

Objetivos: 

- Promover hábitos saudáveis de lazer;  

- Promover o espírito de convívio entre alunos, professores e assistente operacional;  

- Criar um espaço de convívio para além do tempo letivo;  

- Desenvolver o espírito de solidariedade e companheirismo. 

Recursos Humanos: Alunos, professores e assistentes operacionais. 

Material a utilizado: Transporte, mesas, toalhas, fotocópias, bens alimentares e material de Expressão Plástica. 

Planificação Específica: A apresentar em Conselho Pedagógico. 

3.º Período 

(data a estabelecer) 

Atividades de final de Período: 

Coordenação de Ciclo 
Alunos do 9º ano Festa de Finalistas (9.º ano) 

Descrição: 

Esta atividade assinalará o término do percurso escolar básico obrigatório dos alunos do 9.º ano 

de escolaridade e constará de Missa Solene e entrega de um diploma de curso.  

Para além disso, realizar-se-á um Jantar convívio e Baile de Finalistas na escola sede.  

Esta atividade será realizada em colaboração pelas Subcoordenações de LPO e de MAT 3º ciclo. 

Envolverá para além dos alunos, os Diretores de Turma do 9º ano e coordenadores do 2º e 3º 

ciclo. 

Objetivos: 

- Assinalar os términos da escolaridade básica obrigatória; 

 - Assinalar a partida dos alunos para outras escolas;  

- Fomentar a criatividade e o poder de imaginação; 

- Homenagear aqueles que se destacaram pelo mérito;  

- Proporcionar momentos de convívio; 

- Aplicação de todos os conhecimentos/aprendizagens adquiridas; 

- Promover a aplicação de técnicas de execução de arranjos florais e adornos para /datas 

festivas e temáticas; 

- Executar decorações e adornos em locais de apreciação pública; 

- Aplicação dos conteúdos em datas comemorativas. 

Recursos Humanos: 
Alunos, professores, Professores de Formação Tecnológica e alunos da turma, Assistentes 

Operacionais, Associação de Pais e Encarregados de Educação. 

Material a utilizado: 

Material de desgaste, Tintas, Cartolinas, Fotocópias, Diplomas. Todo o material específico 

necessário à produção de objetos/produtos de Arte Floral (Flores, verdes, arames, bases, 

material reutilizável, etc.) e reaproveitamento de outros materiais. 

Todo o material específico necessário à prestação de Serviço de Mesa. 

Planificação Específica: A apresentar em Conselho Pedagógico. 

3.º Período 

(data a estabelecer) 

Efeméride Saúde (EPS/SE) 
Equipa de PES/SE e 

Subcoordenação de CNA 
Alunos do 2º e 3º Ciclo Sessão de Sensibilização: 

“Malefícios do Sol” 

Descrição: 

Além dos benefícios, o sol pode ter efeitos nocivos ao nível do nosso organismo, provoca 

alterações no seu corpo, como bronzeado, queimaduras, sardas, reações de foto sensibilidade, 

imonossupressão, entre outras. São transformações que podem levar anos a desenvolver-se e 

provocam rugas, manchas, perda de elasticidade e foto envelhecimento. Por fim, mas podendo 

ser a consequência mais grave, vem o cancro de pele, que pode surgir quando menos se espera, 

sendo de vários tipos: carcinoma, espinocelular, epidermoide ou escamoso e o melanoma. Esta 
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é uma doença que pode ser curável mas para isso tem que ser detetada precocemente. Irá ser 

realizada na nossa Escola uma sessão de sensibilização dinamizada pelo Doutor Pedro Monteiro. 

Será colocado na sala dos professores um aviso com uma grelha onde constarão os horários e 

turmas escolhidas para assistirem à Sessão de Sensibilização. 

Objetivos: 

- Alertar os alunos para os efeitos que o Sol tem ao nível do nosso organismo; 

- Incrementar medidas de proteção em relação ao sol; 

- Esclarecer sobre as consequências da exposição prolongada ao sol e os fatores de risco para o 

cancro de pele; 

- Orientar os alunos sobre como realizar aplicação de filtro solar com finalidade preventiva ao 

cancro de pele; 

Recursos Humanos: Alunos do 2º e 3º ciclo; Professores e Auxiliares de Ação Educativa.  

Material a utilizado: Sala de aula. 

Planificação Específica: A apresentar em Conselho Pedagógico. 

3.º Período 

(data a estabelecer) 

Efeméride Curricular - CFQ 

Subcoordenação de CFQ Comunidade Educativa Observações Noturnas dos 
Astros 

Descrição: 
No período da noite decorrerá uma observação noturna de alguns astros no céu com telescópio, 

para a qual serão convidados todos os membros da comunidade educativa. 

Objetivos: 

- Proporcionar a visualização de corpos celestes; 

- Aplicar conhecimentos relacionados com o tema da disciplina: “Terra no Espaço”; 

- Motivar os alunos para o conhecimento do universo; 

- Permitir o contacto com outras realidades e o mundo exterior; 

- Explorar a Astronomia numa vertente lúdica; 

- Dinamizar a escola; 

- Incentivar a comunidade escolar a participar em atividades da escola; 

- Promover interações entre toda a comunidade educativa. 

Recursos Humanos: 

Professores de Ciências Físico-Químicas, Pais e Encarregados de Educação, Alunos do 2º e 3º 

ciclo, 

Assistente Operacionais, Elementos da associação ORION. 

Material a utilizado: Telescópio para observação de astros. Fotocópias. 

Planificação Específica: A apresentar em Conselho Pedagógico. 

3.º Período 

(data a estabelecer) 

Oficina do Ambiente  
(ECO-ESCOLAS) Oficina do Ambiente Comunidade Educativa 

Poupar Energia 

Descrição: 

Consiste na realização de um conjunto de iniciativas que vão desde a elaboração de cartazes 

alusivos a práticas de poupança energética, da construção de candeeiros com materiais 

reciclados e exposição dos mesmos e da troca de lâmpadas da EDP. 

Objetivos: 

- Sensibilizar a comunidade escolar para a necessidade de se poupar energia; 

- Construir cartazes de sensibilização; 

- Construir candeeiros: 

- Realizar uma exposição; 

- Estimular a criatividade; 

- Contribuir para a preservação do ambiente. 

- Promover práticas sustentáveis de utilização do ambiente; 

- Prevenir situações que ponham em causa o ambiente. 

Recursos Humanos: Oficina do ambiente e alunos 

Material a utilizado: Material diverso 

Planificação Específica: A apresentar em Conselho Pedagógico. 
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3.º Período 

(data a estabelecer) 

Projetos de Desenvolvimento 

Educativo: 
Comissão de Eventos e 
Coordenação de Ciclo Alunos do 9º ano 

Jornal do Clube de História 

Descrição: 
Consiste na criação do jornal daquele clube que dessa forma divulgará o trabalho desenvolvido 

por aquele clube. 

Objetivos: 

- Promover práticas pedagógicas diversificadas que proporcionem aos alunos mais interesse pela 

escola; 

- Valorizar os trabalhos de projeto de carácter inter- disciplinar, promovendo a articulação dos 

saberes; 

- Dar a conhecer à comunidade o trabalho desenvolvido no clube. 

Recursos Humanos: 
Docentes do clube de história e alunos. 

Material a utilizado: 
Fotocópias, computador, máquina fotográfica. 

Planificação Específica: 
A apresentar em Conselho Pedagógico 

Atividades Permanentes a desenvolver ao longo do Ano (Projetos e Clubes) 

(39 atividades ou iniciativas) 

Ao longo do ano letivo, em 
datas a definir pela SPM 

(2 eliminatórias  

+ 1 Final nacional) 

Evento Curricular Disciplinar 

Subcoordenação de MAT Comunidade Escolar XXXII 
Olimpíadas de Matemática 

Descrição: 

Participar nas Olimpíadas de Matemática organizadas pela SPM, com o objetivo de incentivar e 

desenvolver o gosto pela Matemática, desenvolver a capacidade de resolver problemas e criar 

momentos de lazer aprendendo Matemática 

Objetivos: 

- Desenvolver o gosto pela Matemática; 

- Desenvolver o cálculo mental; 

- Promover as aprendizagens e o sucesso educativo a matemática. 

Recursos Humanos: Professores e alunos. 

Material a utilizado: Baralhos de cartas. 

Planificação Específica: A apresentar em Conselho Pedagógico. 
 

Ao longo do ano letivo 

(Final a definir pela 

organização nacional) 

Evento Curricular Disciplinar 
Subcoordenação de 

Matemática/ CM 
Alunos 

SuperTMatik 

Descrição: 

Participação no campeonato nacional de cartas Super T, com o objetivo de dinamizar a escola, 

motivar os alunos para a disciplina, desenvolver o cálculo mental e aplicar conhecimentos 

matemáticos. 

Final a definir pela organização Nacional 

Objetivos: 

- Desenvolver o gosto pela Matemática; 

- Desenvolver o cálculo mental; 

- Promover as aprendizagens e o sucesso educativo a matemática. 

Recursos Humanos: Professores e alunos. 

Material a utilizado: Baralhos de cartas. 

Planificação Específica: A apresentar em Conselho Pedagógico. 

 

Ao longo do ano letivo 
Equipa de Saúde escolar Equipa de Saúde Escolar 

Subcoordenação de CNA 

Alunos do 2ºe 3º ciclos 

professores e Assistentes Dinâmica de Aprendizagem: 
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“Higiene Corporal “ Operacionais. 

Descrição: 

Durante o 2º e 3º período irão realizar-se dinâmicas de aprendizagem sobre a “Higiene 

corporal”. Estas sessões serão dinamizadas pela Enfermeira Elizabete Melo (Centro de Saúde das 

Taipas) com o objetivo de informar e esclarecer os alunos acerca desta temática. Será colocado 

na sala dos professores um aviso com uma grelha onde constarão os horários e turmas 

escolhidas para assistirem à Sessão de Sensibilização 

Objetivos: 

- Estimular os alunos à limpeza diária do corpo; 

- Sensibilizar os alunos para a importância do auto-cuidado para a saúde individual e coletiva; 

- Promover a adoção de hábitos de higiene corporal diária; 

- Melhorar conhecimentos e comportamentos sobre a Higiene Corporal; 

Recursos Humanos: Alunos do 2º ciclo (5º ano) e 3º ciclo (7º ano) e Professores 

Material a utilizado: Sala e material de informação 

Planificação Específica: A apresentar em Conselho Pedagógico. 

Ao longo do ano letivo 

Projetos em Desenvolvimento 

Educativo Clube de História Alunos Inscritos no Clube 

Projeto Jovens Investigadores 

Descrição: 
Consiste em dar a oportunidade aos alunos inscritos no clube de história de realizarem um 

conjunto de projetos e atividades que dinamizem a escola e promovam o interesse pela história 

Objetivos: 

- Privilegiar a realização de atividades que valorizem a iniciativa e a intervenção dos alunos 

enquanto sujeitos na construção do seu processo educativo; 

- Promover atividades extra curriculares capazes de cativar, envolver e responsabilizar o(s) 

aluno(s) enquanto  sujeitos autónomos; 

- Promover práticas pedagógicas diversificadas que proporcionem aos alunos mais interesse pela 

escola; 

- Dinamizar ações relativas ao conhecimento do património histórico local, regional, nacional 

e/ou património natural; 

- Valorizar os trabalhos de projeto de carácter inter- disciplinar, promovendo a articulação dos 

saberes; 

- Desenvolver competências de metodologia de investigação. 

Recursos Humanos: 
Docentes do clube de história e alunos/ BE 

Material a utilizado: 
Fotocópias, computador, máquina fotográfica, transporte. 

Planificação Específica: A apresentar em Conselho Pedagógico. 

Ao longo do ano letivo 
Evento Curricular Disciplinar 

Subcoordenação de FRC Alunos 3.º Ciclo 

“Fête du cinéma Français” 
Descrição: Consiste na apresentação de filmes franceses seguidos de um momento de debate. 

Objetivos: 

- Sensibilizar os alunos para a cultura francesa;  

- Adquirir vocabulário/expressões alusivas à civilização francesa;  

- Conhecer a cultura francesa;  

- Comparar essa cultura com a cultura portuguesa;  

- Refletir acerca das temáticas abordadas nos filmes apresentados. 

Recursos Humanos: Professores de Francês e alunos das suas turmas 

Material a utilizado: Sala do Aluno; projetor, PC portátil, aparelhagem de som + microfone  

Planificação Específica: A apresentar em Conselho Pedagógico. 

Ao longo do ano letivo Equipa de Saúde escolar Equipa de Saúde Escolar Alunos do 2º ciclo e 3º ciclo 
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Dinâmica de Aprendizagem: 
“Como escovar os dentes?” 

Subcoordenação de CNA (7º e 8º anos), professores 

e funcionários. 

Descrição: 

Durante o 2º e 3º período irão realizar-se dinâmicas de aprendizagem alusivas ao tema “Como 

escovar os dentes?”. Estas sessões serão dinamizadas pela Enfermeira Elizabete Melo com o 

objetivo de informar e esclarecer os alunos acerca desta temática. Será colocado na sala dos 

professores um aviso com uma grelha onde constarão os horários e turmas escolhidas para 

assistirem à Sessão de Sensibilização. 

Objetivos: 

- Sensibilizar os alunos para a importância do auto-cuidado para a saúde individual e coletiva; 

- Sensibilizar os alunos para a importância de uma correta Higiene Oral; 

- Promover a adoção de hábitos de escovagem e vigilância dentária; 

- Transmissão de hábitos saudáveis e a compreensão por parte dos alunos do seu próprio papel 

na prevenção das doenças orais; 

- Melhorar conhecimentos e comportamentos sobre Higiene Oral e Alimentação; 

- Reduzir a prevalência da cárie dentária. 

Recursos Humanos: Alunos do 2º e 3º ciclo (7º e 8ºº ano), Professores e assistentes operacionais.  

Material a utilizado: Sala de aula. 

Planificação Específica: A apresentar em Conselho Pedagógico. 

Ao longo do Ano 
Solidariedade 

EB1/JI de Roupeire - ASJ Comunidade escolar 

Recolha de tampinhas 

Descrição: 
Ao longo do ano serão recolhidas tampas de plástico, para serem entregues em associações de 

caráter social, para a compra de material ortopédico. 

Objetivos: 

- Preservar o ambiente; 

- Colaborar com as associações de caráter social na resposta às necessidades de resposta e 

desafios que se lhes colocam; 

- Desenvolver atitudes e comportamentos de solidariedade; 

- Desenvolver atitudes de civismo e cidadania. 

Recursos Humanos: Professores, alunos, auxiliar, pais e encarregados de educação. 

Material a utilizado: Tampas plásticas, garrafões. 

Planificação Específica: A apresentar em Conselho Pedagógico. 

Ao longo do Ano Efeméride/Tradição 
Subcoordenação EDF Alunos 3.º Ciclo 

Programa Mais Desporto 

Descrição: 

Este programa consiste em identificar os casos de obesidade, na população estudantil escola, e a 

seu enquadramento num programa integral que possibilite a redução da sua expressão e efeitos. 

A implementação deste programa implica a integração destes alunos em planos de atividade 

física específicos a monitorizar pelos professores de Educação Física que adiram ao programa.  

Objetivos: 
- Reduzir o número de casos de obesidade entre a população estudantil e das suas 

consequências. 

Recursos Humanos: Professores de EDF. 

Material a utilizado: PC; Kit de Avaliação; Outros equipamentos Desportivos. 

Planificação Específica: A apresentar em Conselho Pedagógico. 

Ao longo do Ano Projeto/Clube/Programa Subcoordenação de 
Geografia 

Todos alunos 
Clube EUROPEU  

Descrição: 

O Clube Europeu almeja dar a conhecer à comunidade escolar os países, símbolos, tradições, 

suas projeções tecnológicas no mundo atual, assim como a diversidade e heterogeneidade 

cultural europeia. Pretende-se que as atividades do clube possam contribuir para o 

desenvolvimento de uma cidadania europeia participada, promovendo a coesão social, a 

compreensão da diversidade, a aceitação multicultural e importância deste espaço na sua vida 
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profissional para uma melhor adaptação a novos contextos e desafios nos quais a ciência e a 

tecnologia são componentes essenciais, fontes de oportunidades ilimitadas de forma a 

impulsionar a sua competitividade. 

Objetivos: 

- Dinamizar atividades no domínio da educação europeia; 

- Promover o interesse pelas questões de funcionamento das instituições europeias; 

- Aprofundar conhecimentos sociais, científicos e tecnológicos sobre a Europa no mundo, nos 

dias de hoje; 

- Conhecer o processo de alargamento da União Europeia; 

- Consciencializar a comunidade escolar sobre as implicações sociais, económicas e - culturais 

dos sucessivos alargamentos; 

- Sensibilizar a comunidade escolar para a importância autonomia e espírito critico e 

competitivo, projetados em novos contextos; 

- Promover atividades de grupo que favoreçam o respeito pelos outros, a aceitação das - 

diferenças e a cooperação na escola; 

- Descobrir-se como cidadão português e cidadão europeu; 

- Compreender o papel de Portugal no espaço europeu; 

- Contribuir para a compreensão e tolerância recíprocas; 

- Aperfeiçoar as relações interpessoais; 

- Conhecer a cultura europeia; 

- Promover uma consciência europeia; 

- Promover valores fundamentais como a cidadania e solidariedade numa Europa sem fronteiras; 

- Conhecer os diferentes espaços da Europa (aspetos geográficos, históricos, culturais, 

económicos, tecnológicos, entre outros); 

- Respeitar as diferenças do ambiente e do património cultural; 

- Conhecer as instituições europeias; 

- Conhecer a Constituição Europeia; 

- Fomentar a tomada de consciência relativa à independência europeia e mundial e à 

necessidade de cooperação; 

- Desenvolver o sentido de responsabilidade dos alunos, nomeadamente no que concerne à paz, 

aos direitos do Homem e à defesa e conservação do meio ambiente; 

- Desenvolver nos alunos o interesse pela Geografia. 

Recursos Humanos: Professor coordenador José Paulo Neves7Carla Lopes e Docentes de Geografia 

Material a utilizado:  Computador multimédia ligado à INTERNET; Impressora; Tinteiros; Papel e cartolinas; Lápis de 
cor, marcadores; Papel transparente para plastificar as bandeiras; Tesouras; Cola. 

Planificação Específica: A apresentar em Conselho Pedagógico. 

Ao longo do Ano 
Evento C. Disciplinar HST  Subcoordenação de 

História 
Alunos 3.º ciclo 

“Histórica Local" 

Descrição: 
Realização de exercícios de pesquisa, seleção e comunicação no âmbito da História Local / 

Nacional, recorrendo às Novas Tecnologias, e à exposição de trabalhos 

Objetivos: 

- Dar a conhecer factos do meio socioeconómico, cultural e religioso em que os alunos estão 

inseridos; 

- Desenvolver competências na utilização dos TIC na Pesquisa e Comunicação da História; 

- Potenciar a autonomia dos alunos ao longo do ano lectivo; 

- Diversificar os recursos/fontes; 

- Aproximar os alunos da História; 

- Envolver as famílias na realização dos trabalhos expostos. 

Recursos Humanos: Professores da Disciplina de História 
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Material a utilizado: 

Computadores; Documentos do Arquivo e Museu  da Casa Sarmento – Centro de Estudos  do 

Património- “Inquéritos Paroquiais de 1842” 

Internet, Cartazes A4/Fotocópias/ Material Informático/ Exposição. 

Planificação Específica: A apresentar em Conselho Pedagógico 

Ao longo do Ano 

Jornal do Agrupamento Subcoordenação de LPO 

em articulação Equipa do 

Jornal  
Comunidade escolar 

 (Colaboração com o jornal do 
Agrupamento “A Cor das 

Palavras”) 

Descrição: 
Os docentes de Língua Portuguesa colaborarão na distribuição do jornal e na produção de 

trabalhos. 

Objetivos: 

- Dinamizar o Agrupamento; 

 - Promover a leitura e escrita; 

- Envolver a comunidade escolar; 

 - Valorizar os projetos em desenvolvimento. 

Recursos Humanos: Professores e alunos. 

Material a utilizado: Material de desgaste e informático. 

Planificação Específica: A apresentar em Conselho Pedagógico. 

Ao longo do Ano 

Plano Nacional de Leitura 
BE/CRE 

Subcoordenação de POR 

em articulação Equipa do 

Jornal  

Comunidade escolar 
 Colaboração na 

Implementação do PNL 

Descrição: 
Os docentes de Língua Portuguesa colaborarão na implementação das atividades previstas no PNL 

em articulação com as responsáveis pelo projeto. 

Objetivos: 

- Dinamizar o Agrupamento; 

- Promover a leitura e escrita; 

 - Envolver a comunidade escolar; 

- Valorizar os projetos em desenvolvimento. 

Recursos Humanos: Professores e alunos 

Material a utilizado: 

Material de desgaste e informático e as seguintes obras: 

5º ano: A Menina do Mar e A Fada Oriana, Sophia de Mello Breyner Andresen; 

O Romance das Ilhas Encantadas, Jaime Cortesão; Os Mais Belos Contos de Grimm, 

6º ano, leitura orientada: “Ulisses”, Mª Alberta Menéres; “O Rapaz de Bronze”, Sophia de Mello 

Breyner Andresen e “ A Árvore”, Sophia de Mello Breyner Andresen; leitura recreativa: “A Bela 

Infanta”, Almeida Garrett; “O 25 de abril contado às crianças”. 

Planificação Específica: A apresentar em Conselho Pedagógico. 

Ao longo do Ano 

BE/CRE Subcoordenação de POR 

em articulação Equipa do 

Jornal  

Comunidade escolar 

Colaboração com a BE/CRE 

Descrição: 

As docentes de Língua Portuguesa colaborarão com a BE/CRE no desenvolvimento das atividades 

a desenvolver no âmbito do PNL (Semana da Leitura, Encontros da Leitura - 3º ciclo. Concurso 

Nacional de Leitura 3º Ciclo e outras atividades) 

Objetivos: 

- Dinamizar o Agrupamento;  

- Promover a leitura e escrita; 

 - Envolver a comunidade escolar, valorizar os projetos em desenvolvimento. 

Recursos Humanos: Professores e alunos 

Material a utilizado: Material de desgaste e informático 

Planificação Específica: 
A apresentar em Conselho Pedagógico. 
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Ao longo do Ano 
Necessidades Educativas 

Especiais: Educação Especial 
Alunos com Currículo 

Específico Individual do 2.º 
e 3.º ciclo. Atividades na Piscina 

Descrição: 

Consiste na deslocação semanal dos alunos do 2.º e 3.º ciclo de NEE de caráter permanente e 

que prosseguem estudos com um currículo específico individual para a piscina de Brito 

(AquaBrito) onde os alunos para além de disfrutarem de momentos de lazer e convívio 

desenvolvem aspetos fundamentais do desenvolvimento motor. 

Esta atividade decorre no âmbito da colaboração prestada pelas diferentes juntas de freguesia 

das vilas e freguesias que integram o território educativo do agrupamento, quer no custeamento 

das despesas de transporte dos alunos, quer no acesso gratuito dos alunos aquela piscina. 

Objetivos: 

- Desenvolver a coordenação motora; 

- Aperfeiçoar a atividade própria da natação; 

- Proporcionar diferentes modos de recreação e lazer. 

Recursos Humanos: Técnico de natação, Assistente Operacional e Docentes de Educação Especial 

Material a utilizado: Material relacionado com esta modalidade desportiva. 

Planificação Específica: A apresentar em Conselho Pedagógico. 

Ao longo do Ano 
Necessidades Educativas 

Especiais: Educação Especial 
Alunos com Currículo 

Específico Individual do 
Aepas Viver em Sociedade 

Descrição: 

Esta atividade insere-se no âmbito das atividades de integração dos alunos de NEE de caráter 

permanente com Currículo Específico Individual Específico na vida adulta através da 

aprendizagem de um conjunto de funcionalidades e competências indispensáveis à sua vida 

quotidiana. 

Os alunos de CEI realizarão diferentes atividades tendentes ao desenvolvimento da sua 

autonomia pessoal. 

Para além disso, realizarão atividades relacionadas com a culinária e os alimentos, com tarefas 

agrícolas e aspetos da preservação do ambiente. 

Assim os alunos viajarão de transporte público, irão a um supermercado fazer compras e a 

outros espaços comerciais e serviços públicos sempre acompanhados pelos professores da 

educação especial. 

Objetivos: 

- Utilizar serviços públicos (autocarro, supermercado e outros lugares onde se efetuam 

diferentes transações comerciais, …); 

- Familiarizar-se com atividades relacionadas com a culinária; 

- Promover a reutilização dos produtos orgânicos; 

 - Realizar atividades relacionadas com a área agrícola,  

- Realizar atividades no âmbito da formação pessoal e da autonomia. 

Recursos Humanos: 
Docentes de Educação Especial, Auxiliar de Auxiliar Educativa, Alunos com NEE de caráter 

permanente 

Material a utilizado: 

- Bilhetes de autocarro, galochas, luvas, alfaias agrícolas, sementes, produtos para confeção de 

alimentos (farinha, açúcar, leite, manteiga, canela, ovos, legumes, …), carrinhos de linha, 

agulhas, botões, dedal, tábua de passar, ferro, tecido, máquina fotográfica, máquina de filmar. 

Planificação Específica: A apresentar em Conselho Pedagógico. 

Ao longo do Ano 
PROGRAMA DESPORTO 

ESCOLAR  
Clube de Desporto 

Escolar/Subcoord. de EDF 
Alunos Inscritos 

Desporto Escolar Interno 

Descrição: 

No âmbito Clube de Desporto Escolar e do quadro de competição Interna, serão desenvolvidas 

ao longo do ano letivo um conjunto de modalidades, atividades e competições de forma a 

proporcionar aos alunos a experiência formal de competição, aprendizagens das modalidades.  

Objetivos: - Promover uma maior articulação a todos os níveis de organização; 
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- Reforçar as Parcerias entre o Desporto Escolar e outros agentes desportivos, incluindo 

associações locais, autarquias e o desporto federado; 

- Promover o combate à inatividade física e a luta contra a obesidade; 

- Serão promovidas atividades que alarguem a prática desportiva principalmente a alunos do 

sexo feminino, a alunos com necessidades educativas especiais de caráter prolongado e a alunos 

em risco de abandono e insucesso escolar;  

- O aumento das iniciativas de competição externa, em particular geradas no, constituídas em 

ADE; 

- Promover a constituição de Associações Desportivas Escolares. 

Recursos Humanos: Professores, alunos integrados no CDE e Assistente operacional. 

Material a utilizado: Pavilhão e equipamento desportivo. 

Planificação Específica: A apresentar em Conselho Pedagógico/Consta do Projeto do Clube Escolar. 

Ao longo do Ano 
PROGRAMA DESPORTO 

ESCOLAR  
Clube de Desporto 

Escolar/Subcoord. de EDF 
Alunos Inscritos 

Desporto Escolar Externo 

Descrição: 

No âmbito Clube de Desporto Escolar e do quadro de competição externa, os grupos/equipas 

deste agrupamento de escolas, nomeadamente Voleibol, Handball e Tiro com Arco e Badmington 

realizarão todos os sábados os respetivos jogos, ora no pavilhão da escola sede, ora deslocando-

se a outras escolas integradas no quadro competitivo.  

Objetivos: 

- Promover uma maior articulação a todos os níveis de organização; 

- Reforçar as Parcerias entre o Desporto Escolar e outros agentes desportivos, incluindo 

associações locais, autarquias e o desporto federado. 

- Promover o combate à inatividade física e a luta contra a obesidade Relativas às atividades 

- Serão promovidas atividades que alarguem a prática desportiva principalmente a alunos do 

sexo feminino, a alunos com necessidades educativas especiais de caráter prolongado e a alunos 

em risco de abandono e insucesso escolar;  

- O aumento das iniciativas de competição externa, em particular geradas em ADE; 

- Promover a constituição de Associações Desportivas Escolares. 

Recursos Humanos: Professores, alunos integrados no CDE e Assistente operacional. 

Material a utilizado: Pavilhão, equipamento desportivo e transporte. 

Planificação Específica: A apresentar em Conselho Pedagógico/Consta do Projeto do Clube Escolar. 

Ao longo do Ano 
Efeméride Saúde - PES/SE 

Equipa de PES/SE e 
Subcoordenação de CNA 

Alunos do 2º e 3º ciclo; 
Professores e Ass. 

Operacionais 
Caixinha de Dúvidas 

Descrição: 

Esta iniciativa pretende manter os alunos informados e que assim possam partilhar essa 

informação com os seus amigos e colegas. Os Diretores de Turma serão informados que será 

colocada uma Caixa de Dúvidas na sala do aluno e ser-lhes-á solicitado que sensibilizem os 

alunos a colocar na caixa todas as suas dúvidas (de forma anónima) relativamente ao tema da 

Sexualidade. As respostas a estas mesmas perguntas serão afixadas num placard mensalmente 

e assim os alunos poderão retirar as suas dúvidas.  

Objetivos: 

- Contribuir para a formação dos agentes educativos;  

-Promover uma abordagem intracurricular e extracurricular da educação sexual;  

- Apoiar os jovens na vivência consciente e saudável da sexualidade; 

- Colaborar na pesquisa sobre temas associados à sexualidade. 

Recursos Humanos: Alunos do 2º e 3º ciclo; Professores e Auxiliares de Ação Educativa.  

Material a utilizado: Caixa onde os alunos colocam as suas dúvidas. 

Planificação Específica: A apresentar em Conselho Pedagógico. 

Ao longo do Ano Efeméride Saúde - PES/SE Equipa de Saúde Escolar Alunos do 2º e 3º ciclo; 
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Educação Sexual Professores e Funcionários. 

Gabinete de Informação e  
Apoio ao Aluno (GIAA) 

Descrição: 

Durante o presente ano letivo, e no âmbito do Programa de Educação Sexual, estará disponível 

durante este ano letivo o Gabinete de Informação e Apoio ao Aluno que tem como principal 

objetivo informar, apoiar e esclarecer todas as dúvidas dos nossos alunos referentes à sua 

saúde. O funcionamento será assegurado por profissionais com formação nas áreas da educação 

para a saúde e educação sexual. No que diz respeito ao horário de atendimento, foi estabelecido 

o seguinte: 

Na segunda semana da primeira quinzena de cada mês às segundas-feiras, das 15 às 16 

Horas e na segunda semana da segunda quinzena de cada mês às quintas-feiras, das 10 

às 11 Horas.  

Neste horário estará disponível uma enfermeira do Centro de Saúde das Taipas para apoio e 

esclarecimento.  

Será também assegurado atendimento no GIAA nos seguintes dias: às terças-feiras das 

15h10 às 15h55 e às quintas-feiras das 10h15 às 11h45.  

Nestes horários o atendimento será assegurado pelo Professor Sérgio Silva.  

O GIAA começará a funcionar no dia 11 de outubro das 15h00 às 16h00. 

Objetivos: 

- Aprender a gerir confidencialmente e sensivelmente as emoções e as relações; 

- Desenvolver habilidades para criarem relações recíprocas e satisfatórias; 

- Desenvolver uma apreciação das consequências das escolhas feitas; 

- Reconhecer e aceitar a sexualidade como uma dimensão fundamental que mediatiza todo o 

nosso ser; 

- Aprender a pedir ajuda; 

- Compreender a sexualidade humana, a reprodução, a saúde sexual, emoções e relações; 

- Valorizar o papel de comunicação, intimidade, atração, afeto e compromisso nas relações 

interpessoais; 

- Aprender a fazer escolhas baseadas na compreensão das diferenças e com ausência de 

preconceitos; 

- Apoiar os jovens na vivência consciente e saudável da sexualidade; 

- Colaborar na pesquisa sobre temas associados à sexualidade; 

- Contribuir para a formação dos agentes educativos. 

Recursos Humanos: Alunos do 2ºe 3º Ciclo; Professores e Auxiliares de Ação Educativa.  

Material a utilizado: Logística inerente a uma preparação de uma visita de estudo. 

Planificação Específica: A apresentar em Conselho Pedagógico. 

Ao longo do Ano 

Oficina do Ambiente  
(ECO-ESCOLAS) 

Oficina do Ambiente Comunidade Educativa 
Embelezar os espaços 
exteriores da escola  

Descrição: 

Consiste na realização de um conjunto de iniciativas que vão desde a ornamentação dos espaços 

verdes da escola, a identificação e catalogação das árvores e plantas da escola, conservação da 

horta solidária e a criação de um jardim de ervas aromáticas, plantação de árvores de fruto, 

plantas e hortaliças, construir e colocar ninhos nas árvores. 

Objetivos: 

- Embelezar os espaços verdes da escola; 

- Identificar árvores e plantas da escola; 

- Catalogar árvores e plantas da escola; 

- Plantar árvores, plantas e hortaliças; 

- Estimular a criatividade; 

- Contribuir para a preservação do ambiente. 
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- Promover práticas sustentáveis de utilização do ambiente; 

- Prevenir situações que ponham em causa o ambiente. 

Recursos Humanos: Oficina do ambiente e alunos 

Material a utilizado: Material diverso 

Planificação Específica: A apresentar em Conselho Pedagógico. 

Ao longo do Ano 
Oficina do Ambiente  

(ECO-ESCOLAS) Oficina do Ambiente Comunidade Educativa 

Biodiversidade  

Descrição: 
Consiste na plantação de árvores de espécies diferentes no espaço da escola de modo a 

aumentar a biodiversidade. 

Objetivos: 

- Aumentar a biodiversidade da escola; 

- Plantar árvores; 

- Estimular a criatividade; 

- Contribuir para a preservação do ambiente. 

- Promover práticas sustentáveis de utilização do ambiente; 

- Prevenir situações que ponham em causa o ambiente. 

Recursos Humanos: Oficina do ambiente e alunos 

Material a utilizado: Material diverso 

Planificação Específica: A apresentar em Conselho Pedagógico. 

Ao longo do Ano 

Oficina do Ambiente  
(ECO-ESCOLAS) 

Oficina do Ambiente Comunidade Educativa 
Participação em concursos e 

iniciativas da ABAE 

Descrição: 
Consiste na participação dos diversos concursos e iniciativas promovidas pela Associação 

Bandeiras Azuis da Europa (ABAE), bem como propostas por outras entidades. 

Objetivos: 

- Participar em concursos e iniciativas promovidas por diferentes entidades; 

- Estimular a criatividade; 

- Contribuir para a preservação do ambiente. 

- Promover práticas sustentáveis de utilização do ambiente; 

- Prevenir situações que ponham em causa o ambiente. 

Recursos Humanos: Oficina do ambiente e alunos 

Material a utilizado: Material diverso 

Planificação Específica: A apresentar em Conselho Pedagógico. 

Ao longo do Ano 
Oficina do Ambiente  

(ECO-ESCOLAS) Oficina do Ambiente Comunidade Educativa 

Compostagem 
Descrição: Consiste no aproveitamento dos resíduos orgânicos da cantina, bar e jardim para a 

compostagem 

Objetivos: 

- Recolher os diversos resíduos orgânicos produzidos na escola; 

- Colocar os diversos resíduos no compostor; 

- Produzir compostagem para reaproveitamento; 

- Estimular a criatividade; 

- Contribuir para a preservação do ambiente. 

- Promover práticas sustentáveis de utilização do ambiente; 

- Prevenir situações que ponham em causa o ambiente. 

Recursos Humanos: Oficina do ambiente e alunos 

Material a utilizado: Material diverso 

Planificação Específica: A apresentar em Conselho Pedagógico. 

Ao longo do Ano 
Curso Vocacional Equipa Pedagógica da 

turma 1.º A – Atividades 
Comerciais - Fotografia 

Alunos CV 1.º A Colaboração do Curso 
Vocacional com todas as 
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atividades e eventos  

Descrição: 

 Participação dos alunos da turma CV nas atividades que justifiquem aquela participação. A 

Turma responderá sempre dentro da disponibilidade (antecedência necessária) às solicitações 

das várias estruturas, para colaborar em todas as atividades propostas. 

Objetivos: 

- Colaborar com a comunidade escolar, ou outras, sempre que solicitados e caso haja 

disponibilidade; 

- Praticar os conhecimentos aprendidos, servindo almoços, para toda a comunidade escolar; 

- Divulgar atividades e projetos; 

- Elaborar as ementas em suporte informático. 

Recursos Humanos: Professores da Formação Tecnológica e alunos. 

Material a utilizado: Material específico  

Planificação Específica: A apresentar em Conselho Pedagógico. 

Ao longo do Ano 
Efeméride Saúde - PES/SE 

Equipa de PES/SE e 
Subcoordenação de CNA 

Alunos do 6.º e 9.º ano. Dinâmicas de Aprendizagem 
“Educação Sexual”. 

Descrição: 

Pretende-se com a realização destas dinâmicas, promover a saúde sexual e reprodutiva, 

capacitando os professores, os alunos, os pares, as famílias e a comunidade para desenvolverem 

as competências comportamentais necessárias para aumentar a saúde sexual e evitar problemas 

sexuais. As dinâmicas de aprendizagem realizar-se-ão no decorrer do ano letivo, nas aulas de 

Educação, Cidadania e Civismo nas turmas do 6º e 8º anos. Esta atividade será dinamizada por 

uma equipa de estagiários de enfermagem devidamente orientados pela Enfermeira Elizabeth 

Melo. 

Objetivos: 

- Pretende-se clarificar algumas das principais dificuldades/preocupações com as quais os 

assistentes operacionais se defrontam diariamente no meio escolar em relação a este tema.  

      - Proporcionar, aos alunos, conhecimentos que lhes permitam adquirir autonomia e 

consciência sobre a sua sexualidade; 

      - Melhorar as relações afetivo-sexuais dos alunos; 

      - Conhecer os meios seguros e eficazes de contraceção, prevenção e contágio de Infeções 

Sexualmente Transmissíveis; 

      - Desenvolver competências para recusar comportamentos não desejados ou que violem a 

dignidade e os direitos pessoais; 

     - Contribuir para a sua tomada de decisão, na área da sexualidade, ao longo da vida. 

Recursos Humanos: Professores e Assistentes Operacionais.  

Material a utilizado: Sala para formação 

Planificação Específica: A apresentar em Conselho Pedagógico. 

Ao longo do Ano 
Efeméride Saúde - PES/SE Equipa de PES/SE e 

Subcoordenação de CNA 
Direção Geral da Saúde 

Alunos 3º ciclo 
Estudo sobre tabagismo 

Descrição: 

A Direção Geral da Saúde, em articulação com a Organização Mundial de Saúde, encontra-se a 

implementar um estudo sobre o consumo de tabaco entre os jovens: o “Global Youth Tobacco 

Survey (GYTS)”. Este estudo é atualmente aplicado em mais de 160 países e será feito em 

Portugal nas sete regiões de saúde. A Direção Geral da Saúde conta com a autorização da 

Direção Geral de Educação e com a colaboração das Administrações Regionais de 

Saúde/Secretarias regionais da Madeira e Açores, bem como, as Delegações Escolares. 

Objetivos: 

- Proporcionar, aos alunos, conhecimentos sobre os malefícios do tabaco 

- Melhorar a qualidade de vida dos alunos; 

- Desenvolver competências para recusar comportamentos não desejados ou que violem a 

dignidade e os direitos pessoais; 
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- Contribuir para a sua tomada de decisão, na área dos comportamentos aditivos, ao longo da 

vida. 

Recursos Humanos: Professores e Assistentes Operacionais.  

Material a utilizado: Sala para formação 

Planificação Específica: A apresentar em Conselho Pedagógico. 

Ao longo do Ano 
Efeméride Saúde - PES/SE Equipa de PES/SE e 

Subcoordenação de CNA 
AMI 

Alunos 3º ciclo 
Campanha da AMI 

Descrição: 

No âmbito da 18ª campanha de reciclagem de radiografias promovida pela AMI – Fundação de 

Assistência Médica Internacional, será realizada uma recolha de radiografias com mais de 5 

anos. 

Objetivos: 

- Promover uma maior consciencialização para as questões ambientais; 

- Angariação de fundos para a sua ação humanitária global nos setores da assistência médica, da 

ação social e do ambiente; 

- Alertar consciências. 

Recursos Humanos: Professores, alunos e Assistentes Operacionais.  

Material a utilizado: Material específico 

Planificação Específica: A apresentar em Conselho Pedagógico. 

Ao longo do Ano 

Efeméride Saúde - PES/SE 

Equipa de PES/SE e 
Subcoordenação de CNA 

Assistentes Operacionais. 
Sessão de sensibilização 

“Educação sexual em meio 
escolar” para Assistentes 

Operacionais. 

Descrição: 

Com o Projeto de Educação Sexual pretende-se promover a saúde sexual e reprodutiva, 

capacitando os Assistentes Operacionais, os alunos, os pares, as famílias e a comunidade para 

desenvolverem as competências comportamentais necessárias para aumentar a saúde sexual e 

evitar problemas sexuais.  

Objetivos: 

- Pretende-se clarificar algumas das principais dificuldades/preocupações com as quais os 

assistentes operacionais se defrontam diariamente no meio escolar em relação a este tema.  

      - Proporcionar, aos alunos, conhecimentos que lhes permitam adquirir autonomia e 

consciência sobre a sua sexualidade; 

      - Melhorar as relações afetivo-sexuais dos alunos; 

      - Conhecer os meios seguros e eficazes de contraceção, prevenção e contágio de Infeções 

Sexualmente Transmissíveis; 

      - Desenvolver competências para recusar comportamentos não desejados ou que violem a 

dignidade e os direitos pessoais; 

     - Contribuir para a sua tomada de decisão, na área da sexualidade, ao longo da vida. 

Recursos Humanos: Professores e Assistentes Operacionais.  

Material a utilizado: Sala para formação 

Planificação Específica: A apresentar em Conselho Pedagógico. 

Ao longo do Ano Projeto/Clube/Programa Subcoordenação de 
História 

Todos alunos 
Clube de História  

Descrição: 

Sob a designação de “O Tempo Eterno”, este clube pretende caracterizar-se como um “Clube de 

Cultura e Lazer” tendo como objetivos potenciar atividades de complemento curricular e oferecer 

um espaço aos alunos onde estes poderão ocupar os seus tempos livres de uma forma lúdica e, 

ao mesmo tempo, enriquecedora das suas aprendizagens. 

 Este clube dará aos alunos a oportunidade de alargarem os seus conhecimentos e a 

possibilidade de consolidarem, individualmente e em grupo, a sua formação pessoal e social. 

Sem a rigidez curricular, própria de uma sala de aula, o aluno terá a oportunidade, tanto quanto 
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possível, de enriquecer os seus conhecimentos de acordo com os seus interesses, a sua 

criatividade e a sua iniciativa. Em tal conformidade, toda a oferta de atividades, temas e 

ocupações, será adequada aos objetivos pretendidos e não serão permitidas nenhumas outras, 

sem o consentimento do professor presenta neste espaço. 

   Neste espaço, serão facultadas aos alunos, várias atividades de complemento, de 

conhecimento e de desenvolvimento. Funcionará, por um lado, como um reforço positivo de 

aprendizagem e por outro lado, estimulará e motivará para a frequência da escola, com alegria a 

despreocupação. 

   Será um espaço complementar para os tempos letivos, em que os alunos poderão escolher o 

que querem ver, ouvir ou fazer, com a presença e a orientação de um professor. Será um clube 

com vocação prática pois poderá ocupar, sem perda de orientação e de controlo dos alunos na 

escola, o espaço, tão problemático, das aulas de substituição. Queremos criar um lugar na 

escola, onde, com harmonia, o lazer e o aprender se complementem mutuamente, em liberdade 

responsável e podendo ser utilizado como suporte dinâmico das aulas ou como complemento das 

mesmas. 

Objetivos: 

- Ocupar tempos livres. 

- Desenvolver o gosto pela descoberta e pelo conhecimento. 

- Promover a capacidade de comunicação consolidando conhecimentos/capacidades específicas 

para tal. 

- Comparar hábitos socioculturais de diferentes regiões do País e do Mundo. 

- Desenvolver uma cultura de respeito e tolerância. 

- Consolidar a dimensão do cidadão europeu e do mundo. 

- Desenvolver o sentido crítico dos alunos. 

- Estimular o sentido de responsabilidade, de autonomia, de criatividade e de cooperação. 

- Incutir no aluno hábitos e métodos de estudo e de trabalho e também de investigação e 

comunicação. 

- Promover a pluriculturalidade e a multiculturalidade. 

- Ocupar os alunos de forma lúdica e enriquecedora. 

- Acompanhar e apoiar os alunos na elaboração de trabalhos. 

- Apelar à interdisciplinaridade, à educação intercultural e à educação para a cidadania, 

valorizando o respeito pelos direitos humanos e promovendo o espírito democrático, cívico e 

tolerante entre os jovens. 

- Possibilitar aos alunos e aos professores percursos pedagógicos diversificados. 

- Utilizar as TIC no processo de aprendizagem da História. 

Recursos Humanos: Professor Coordenador Filomena Costa e Docentes de História 

Material a utilizado: Computador multimédia ligado à INTERNET; Impressora; Tinteiros; Papel e cartolinas; Lápis de 
cor, marcadores; Papel transparente para plastificar as bandeiras; Tesouras; Cola. 

Planificação Específica: A apresentar em Conselho Pedagógico. 

Ao longo do Ano 
Projeto/Clube/Programa 

Subcoordenação de 
Matemática 

Todos alunos Clube de Matemática  
“Tira dúvidas” 

Descrição: 

O Clube de Matemática cumpre o desígnio de procurar dar resposta ao elevado insucesso escolar 

que se verifica na disciplina de Matemática, principalmente no 3.º ciclo, e concretamente no 7.º 

ano de escolaridade. Crê-se que as dificuldades de aprendizagem demonstradas pelos alunos a 

esta disciplina, resultam da inexistência de um trabalho sistemático e organizado por parte dos 

alunos. 

 Acredita-se que, através deste Clube, se pode complementar o trabalho de sala de aula e 

contribuir de forma significativa para a superação daquelas dificuldades de aprendizagem 
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levando os alunos à consciencialização de que a Matemática é uma disciplina que se constrói de 

forma sólida, através de um trabalho metódico e persistente desde o início da aprendizagem à 

disciplina. 

A superação dos problemas de aprendizagem a matemática implica um estudo constante, 

dedicação e persistência, pois só assim se poderá progredir e crescer com as próprias 

aprendizagens. 

A ideia é oferecer aos alunos, um espaço onde estes possam expor sem timidez as suas dúvidas, 

de forma a eliminar o fracasso normalmente associado a esta disciplina e melhorar a sua 

autoestima para conduzi-los pelos caminhos do sucesso educativo. Pretende-se também 

trabalhar com os alunos, que não convivem com o insucesso matemático, para que estes 

desenvolvam e consolidem de forma ainda mais evidente as várias competências inerentes ao 

ensino da Matemática, permitindo-lhes desta forma ir mais além nas suas aprendizagens. 

Em todo caso, pareceu apropriado chamar a este Clube “Tira Dúvidas” 

O Clube da Matemática visa, assim, dar continuidade ao trabalho realizado no âmbito do Plano 

da Matemática, e apoiar o desenvolvimento de um projeto do agrupamento que tem como 

objetivo central a melhoria das aprendizagens em Matemática. 

O projeto prevê várias estratégias de modo a proporcionarem experiências de aprendizagem 

diversificadas aos alunos que passam, entre outras, pelo reforço do tempo dedicado ao trabalho 

em Matemática. 

Pretende-se que os alunos tenham oportunidade de esclarecimento de dúvidas sobre o conteúdo 

teórico e resolução de problemas que não puderem ser resolvidas em sala de aula e propiciar a 

oportunidade de aprofundar e desenvolver aptidões para a aprendizagem da matemática.  

Objetivos: 

- Melhorar as aprendizagens e dos desempenhos na disciplina ou área curricular da Matemática; 

- Em cada ano de implementação melhorar as aprendizagens da disciplina de matemática 

e, por essa via, promover o sucesso educativo da disciplina  em todos os anos de  

escolaridade; 

- Desenvolver a capacidade de resolução de problemas; 

- Melhorar questões relacionadas com a interpretação de textos; 

- Motivar e incentivar os alunos para o estudo da matemática; 

- Promover o gosto pela Matemática; 

- Conferir à aprendizagem da matemática um caráter lúdico e recreativo; 

- Acompanhar os alunos com grandes problemas disciplinares. 

Recursos Humanos: Professor Coordenador Margarida Castro e Docentes de Matemática 

Material a utilizado: 
Jogos matemáticos Computador multimédia ligado à INTERNET; Impressora; Tinteiros; Papel e 
cartolinas; Lápis de cor, marcadores; Papel transparente para plastificar as bandeiras; Tesouras; 
Cola. 

Planificação Específica: A apresentar em Conselho Pedagógico. 

Ao longo do Ano Projeto/Clube/Programa 
Subcoordenação de TIC Todos alunos 

Clube de Fotografia 

Descrição: 

O clube de Fotografia pretende colocar os alunos em contacto com os conhecimentos necessários 

ao integral aproveitamento do material e composição fotográfica numa perspetiva pessoal de 

organização e enquadramento dos elementos e recursos (técnicos e estéticos) a reproduzir na 

imagem fotográfica. Bem como experimentar alguns programas informáticos para editar e 

manipular imagens digitais.  

A existência do clube visa rentabilizar o equipamento e o laboratório de Fotografia, existente na 

escola, dotando-a de possibilidades pedagógicas e didáticas enriquecedoras aos diversos níveis e 

disciplinas.  

É também um objetivo criar um arquivo de imagem devidamente organizado das diferentes 
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atividades efémeras que todos os anos vão tendo lugar na nossa Escola, das quais a memória 

coletiva não lhes pode dar o tratamento merecido.  

Por outro lado, este projeto visa o enraizar de um sentimento de autoestima por parte dos 

alunos que o frequentaram, pois fica reconhecido o esforço despendido nas diferentes atividades 

através do registo fotográfico.  

Um laboratório de fotografia faz parte do imaginário de qualquer amante desta prática, numa 

Escola ele é de extrema importância, não esquecendo nunca que se aprende muito mais quando 

se faz, do que, quando apenas se ouve dizer como é que se faz.  

Objetivos: 

· Incentivar o gosto pela fotografia  

· Fazer o registo das atividades mais significativas da Escola  

· Usar uma máquina tradicional e uma digital  

· Fazer tratamento de imagem / Criar e manipular informaticamente  

· Colaborar com diversos materiais no Jornal e Página da Escola  

· Divulgar, através de exposições, o trabalho do Clube  

· Adquirir formação específica  

· Montar o Laboratório de Fotografia na Escola  

· Revelar fotografias a Preto e Branco  

Recursos Humanos: Coordenador Professor Luís Silva 

Material a utilizado: Material fotográfico e informático 

Planificação Específica: A apresentar em Conselho Pedagógico. 

Ao longo do Ano Projeto/Clube/Programa 
Subcoordenação de ETL Todos alunos 

Oficina de Artes 

Descrição: 

Deverá concretizar-se através do desenvolvimento e aquisição de saberes, numa sequência 

progressiva de aprendizagens ao longo do tempo, tendo como referência o pensamento e a ação, 

perspetivando, assim, o acesso à arte. Essas aprendizagens deverão integrar saberes comuns a 

outras áreas curriculares e desencadear novas situações para as quais os alunos mobilizam, 

transferem e aplicam os conhecimentos adquiridos gradualmente, com o intuito de fazer a ponte 

entre a escola e a vida real e o reconhecimento da tecnologia nas ações simples do quotidiano. 

Objetivos: 

- Ocupar os tempos livres dos alunos; 

- Desenvolver a aquisição de saberes, numa sequência progressiva de aprendizagens ao longo do 

tempo, tendo como referência o pensamento e a ação, perspetivando, assim, o acesso à arte. 

Recursos Humanos: Docentes de EDV/ETL 

Material a utilizado: Material diverso 

Planificação Específica: A apresentar em Conselho Pedagógico. 

Ao longo do Ano Projeto/Clube/Programa 
Subcoordenação de EDF Todos alunos 

Dinamização Sala do Aluno 

Descrição: 

Cada vez mais se torna fundamental às escolas oferecer aos alunos locais ou atividades que lhes 

permitam ocupar os tempos livres, afastando-os de solicitações perigosas ou de índole duvidosa. 

Os pais confiam aos estabelecimentos de ensino não só a educação dos seus filhos mas, muitas 

vezes também, o dever de lhes proporcionar atividades que preencham os tempos em que não 

os podem acompanhar por motivos profissionais. Assim, a Sala de Convívio surge como 

alternativa aos períodos mortos, ou sem componente letiva dos alunos, oferecendo condições 

para que seja um local de trabalho mas, principalmente, de agradáveis momentos. 

Objetivos: 

Apostar num espaço atrativo, que se revele promotor do convívio entre todos os alunos da escola e 

onde estes se sintam confortáveis para permanecer durante os tempos em que não tenham atividades 

letivas.  

Este local é de frequência facultativa mas poderá tornar-se numa área de referência para o 
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desenvolvimento de atividades promotoras do bem-estar, bem como ser uma alternativa a outras muito 

menos saudáveis e sem natureza pedagógica. 

Recursos Humanos: Professores e Assistentes Operacionais 

Material a utilizado: Equipamento disponível na sala convívio do aluno 

Planificação Específica: A apresentar em Conselho Pedagógico. 

Ao longo do Ano Projeto/Clube/Programa 
Subcoordenação de CFQ Todos alunos 

Ciência na Escola 

Descrição: 

A iniciativa da proposta deste projeto, deve-se à necessidade de criar um espaço para dinamizar 

atividades no domínio das ciências experimentais, respondendo à necessidade da existência de 

espaços criativos onde os alunos possam ocupar os seus tempos livres e os tempos escolares no 

caso de ausência de professores. 

Pretende também ser um espaço onde os alunos possam tirar as suas dúvidas relativamente às 

várias ciências envolvidas. 

Objetivos: 

- Despertar nos alunos curiosidade relativamente ao mundo em que vivemos, criando um 

sentimento de entusiasmo e interesse pelas ciências, promovendo aprendizagens e desafios 

intelectuais de uma forma lúdica e divertida. 

Recursos Humanos: Coordenador Professor António Carvalho e Professores CFQ e CNA 

Material a utilizado: Material específico das ciências 

Planificação Específica: A apresentar em Conselho Pedagógico. 

Ao longo do Ano Projeto/Clube/Programa 
Subcoordenação de TIC Todos alunos 

Plano Tecnológico 

Descrição: 

A equipa PTE é a estrutura de coordenação e acompanhamento dos projetos tecnológicos e de 

tecnologias da informação e comunicação ao nível do agrupamento. 

É uma equipa multidisciplinar, à qual compete genericamente conceber, desenvolver, concretizar 

e avaliar iniciativas mobilizadoras e integradoras no domínio do uso das tecnologias e dos 

recursos educativos digitais no agrupamento e nos processos de ensino -aprendizagem, 

incluindo, designadamente, as seguintes áreas de intervenção: 

a) Desenvolvimento da integração curricular das Tecnologias de Informação e Comunicação;  

b) Promoção e dinamização do uso dos computadores, de redes e da Internet nas escolas;  

c) Conceção, produção e disponibilização dos recursos educativos digitais;  

d)Orientação e acompanhamento da atividade de apoio às escolas. 

Objetivos: 

- Desenvolver a integração curricular das Tecnologias de Informação e Comunicação;  

- Promover e dinamizar do uso dos computadores, de redes e da Internet nas escolas;  

- Orientar e acompanhamento da atividade de apoio às escolas. 

Recursos Humanos: Coordenador Professor Luís Silva e Professores TIC 

Material a utilizado: Equipamento informático 

Planificação Específica: A apresentar em Conselho Pedagógico. 

Ao longo do Ano Projeto/Clube/Programa 
BER/CRE Todos alunos 

Atelier de Teatro 

Descrição: 

Este Atelier, apesar de se tratar de um projeto autónomo é parte integrante do projeto BE/CRE, 

faz parte do Plano de Atividades da BE/CRE. Integra uma equipa composta pelo seu coordenador 

e um conjunto de alunos, cerca de 20, dos diferentes anos de escolaridade. 

Tem como objetivo levar a cena uma peça de teatro, original ou adaptada, que é apresentada 

publicamente à escola e comunidade escolar, para se seguir um conjunto de apresentações pelas 

mais diversas escolas e instituições do Concelho e do País. 

O Teatro na Escola tem uma importância fundamental. Ele proporciona ao aluno uma enorme 

“gama” de aprendizagens podendo citar como exemplos, a socialização, a criatividade, a 

coordenação, a memorização ou o enriquecimento vocabular, entre muitos outros.  
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É de salientar a importância cada vez maior de utilizarmos este recurso como estratégia 

educacional, já que permite transmitir mensagens positivas e eruditas aos alunos e, ao mesmo 

tempo, ajudá-los a enfrentar os desafios da vida. Através do teatro, eles podem expressar 

palavras, vontades próprias, sentimentos, incrementar a capacidade de articulação da voz, 

identificar-se com as personagens, ter prazer em reproduzir histórias ou situações que os 

encantam, formar espectadores e, quem sabe, futuramente, poderá aflorar algum talento que 

faça surgir um ator. Tudo isto e muito mais, pois para os jovens, dramatizar é explorar. Além 

disso, poderão enfrentar com menos dificuldades as situações do seu quotidiano, exteriorizando, 

sentindo e tendo uma maior liberdade de expressão em todos os seus atos. 

 Primordial é o objetivo de demonstrar que é possível criar e interpretar com muito pouco, 

divertir e ensinar a todos.  

Objetivos: 

- Desenvolvimento das potencialidades pessoais dos Alunos pela expressão dramática mediante 

a aquisição de conhecimentos teóricos e técnicos.  

- Desenvolvimento de uma metodologia de aquisição de competências e ação mediante a 

realização de varias atividades que visem a apresentação de uma peça de teatro.  

- Desenvolvimento de atividades alternativas e enriquecedoras das atividades curriculares e 

extracurriculares, estimulando o prazer de estar na Escola. 

- Fomentação do trabalho de grupo, desenvolvendo a responsabilidade individual e coletiva.  

- Incentivo ao gosto pela prática de atividades culturais, ajudando a criar cidadãos empenhados.  

- Apresentação de peças de teatro e outras atividades de expressão dramática. 

- Dinamização da Escola e abertura à comunidade exterior. 

Recursos Humanos: Coordenador Professor Luís Miranda e Professores Colaboradores 

Material a utilizado: Adereços específicos do atelier 

Planificação Específica: A apresentar em Conselho Pedagógico. 

Ao longo do Ano Projeto/Clube/Programa 
SPO Todos alunos 

Combate ao Insucesso Escolar 

Descrição: 

O Trata-se de um projeto a ser aplicado a todos os níveis de ensino, desde o pré-escolar ao 9.º 

ano de escolaridade, passando pelos Cursos Novas Oportunidades, CEF.  

Procura intervir em duas frentes fundamentais, a da prevenção e a da remediação. A prevenção 

mais vocacionada ou localizada no pré-escolar e 1.º ciclo, a da remediação nos restantes anos 

de escolaridade. 

O objetivo primordial deste projeto é o de delinear um conjunto de estratégias que visam 

diminuir as taxas de insucesso escolar através do desenvolvimento de um conjunto de 

competências nos alunos, professores e pais e encarregados de educação com um propósito 

intuitivo, proactivo e preventivo, e através de uma pronta intervenção no sentido de resolver os 

fatores que condicionam e projetam no aluno insucesso escolar. 

Objetivos: - Combater o insucesso escolar e prevenir o abandono escolar 

Recursos Humanos: Psicólogo e equipa de professores que integram o projeto 

Material a utilizado: Documentação e outro material específico 

Planificação Específica: A apresentar em Conselho Pedagógico. 

Ao longo do Ano Plano de Formação Aepas 
Secção de Formação Professores e Funcionários 

Ação de Formação  
Descrição: No âmbito do plano de formação do Aepas e do CFFH, procurar-se-á desenvolver um conjunto 

de ações de formação para professores e funcionários.  

Objetivos: - Promover plano de formação e desenvolvimento profissional. 

Recursos Humanos: Professores e funcionários. 

Material a utilizado: Material diverso. 

Planificação Específica: A apresentar em Conselho Pedagógico. 
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Ao longo do ano  

(com marcação Prévia) 

Efeméride Subcoordenações de HST, 

de HGP, de GGF e de 

EMRC 

Alunos do 2.º e 3º Ciclo 

Comunidade escolar Olimpíadas do Saber 

Descrição: Realização de Provas Escritas de resposta rápida 

Objetivos: 

 - Promover nos alunos o gosto pelo passado histórico; 
- Incentivar o espírito de iniciativa, trabalho em equipa e solidariedade. 
- Desenvolver a amizade/camaradagem inter-turmas. 
- Promover um espírito de competição sadio na área da História. 
- Avaliar o empenho e participação dos alunos na atividade. 

Recursos Humanos:  Organização: Professor Luís Cunha  Uma equipa de três alunos a representar a turma 

Material a utilizado: Biblioteca / Sala de Aula, Fichas de questões, placard para afixar as classificações obtidas. 

Planificação Específica: A apresentar em Conselho Pedagógico. 

Ao longo do ano  

(com marcação Prévia) 

Evento Curricular Departamento Curricular 

do pré-escolar 
Crianças do pré-escolar 

Projeto de Articulação 
Curricular 

Descrição: 

É um projeto do departamento curricular da Educação pré-escolar, cuja dinâmica inclui a 
participação ativa de todas as educadoras deste agrupamento. Trata-se de uma atividade em 
que cada educadora, em cada Jardim de Infância, participará na construção de um livro temático 
com histórias, canções, lengalengas, etc, com início em outubro de 2013 e que decorrerá até ao 
final do ano letivo. Posteriormente, tendo em conta a motivação de cada grupo, este livro servirá 
de recurso e apoio da prática pedagógica. 

Objetivos: 

-Proporcionar às educadoras momentos de partilha de conhecimentos; 
-Implementar um recurso de apoio pedagógico; 
-Dar cumprimento ao Plano Nacional de Leitura; 
- Fomentar o gosto pela recolha e investigação de histórias, canções, lengalengas; 

Recursos Humanos:  Educadoras e crianças 

Material a utilizado: livros de histórias, computador, impressora. 

Planificação Específica: A apresentar em Conselho Pedagógico. 

OUTRAS ATIVIDADES RELEVANTES MAS SEM PROPOSTA 

(4 atividades ou iniciativas) 

 (data a Definir) 
Efeméride Curricular PE 

Departamento Curricular 
do Pré-escolar 

Todas as crianças AEPAS Realização de um conto 
redondo 

Descrição: 
Consiste e contar uma história pelos jardins do agrupamento onde cada jardim retoma a história 

no ponto em que o jardim anterior terminou. 

Objetivos: 

-Desenvolver a linguagem oral: aperfeiçoamento e aquisição de novo vocabulário; 

-Promover o desenvolvimento da memorização e do raciocínio lógico; 

-Proporcionar às crianças momentos de partilha de conhecimentos e de convívio; 

-Sensibilizar as criança para a utilização do livro como fonte de conhecimentos, de lazer e de 

imaginação.   

Recursos Humanos: Crianças, educadoras, assistentes operacionais, pais e encarregados de educação. 

Material a utilizado: Lápis de cor, cola, tintas e cartolinas, computador e impressora. 

Planificação Específica: A apresentar em Conselho Pedagógico. 

(data a Definir) Campanha de Solidariedade Subcoordenação de EMRC 
Escolas e jardins aepas 

Comunidade Educativa 
Recolha de alimentos 

Descrição: 

Aproveitando a proximidade da quadra natalícia, esta atividade consistirá na recolha de 

alimentos junto da comunidade escolar para distribuir pelos alunos e famílias mais carenciadas 

das localidades e freguesias do agrupamento 

Objetivos: 

- Desenvolver o espírito de interajuda entre os membros da sociedade; 

- Cultivar o respeito pelos outros; 

- Conhecer centros de solidariedade social; 

- Promover o espírito de solidariedade para com os mais desfavorecidos, 

- Consciencializar para a necessidade de novas atitudes; 
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- Contribuir para a formação do caráter e da personalidade dos adolescentes. 

Recursos Humanos: Alimentos oferecidos pela comunidade escolar. 

Material a utilizado: Cartolina e caixas para depositar os alimentos. 

Planificação Específica: A apresentar em Conselho Pedagógico 

 (data a Definir) 

Efeméride Saúde (EPS/SE) 

Evento Curricular disciplinar CN Subcoordenação de CNA Comunidade Escolar 

Feira dos minerais 

Descrição: 

Esta iniciativa pretende motivar os alunos de 7.º ano de escolaridade para a aprendizagem dos 

conteúdos locionados na disciplina de Ciências Naturais. Decorrerá uma exposição no átrio da 

Escola, onde os alunos, professores e funcionários poderão adquirir amostras de rochas, 

minerais, fósseis e bijutarias. Os alunos serão informados da realização deste evento nas aulas e 

através de cartazes colocados em vários espaços da escola. Os lucros desta feira reverterão para 

a aquisição de materiais para o laboratório de Ciências Naturais. 

Objetivos: 

- Contribuir para a formação dos alunos;  

- Promover o gosto pelo colecionismo; 

- Permitir a observação de amostras de rochas, minerais e fósseis variados; 

- Complementar as aprendizagens realizadas pelos alunos. 

Recursos Humanos: Alunos, professores e assistentes operacionais. 

Material a utilizado: Mesas, fotocópias e material didático. 

Planificação Específica: A apresentar em Conselho Pedagógico. 
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XXII. ASSOCIAÇÃO DE PAIS E  

ENCARREGADOS DE EDUCAÇÃO 

 PLANO ANUAL DE ATIVIDADES 2013/2014 

 

Embora muitas das atividades propostas pela associação de pais e encarregados de 

educação da escola sede estejam já incluídas nas atividades apresentadas, importa 

formalizar aquelas propostas, em destaque, para que se possa compreender a dimensão 

e o alcance das pretensões e objetivos daquela associação. 

Pretende aquela associação que o seu plano seja um auxiliar de ação e não um 

documento redutor de outras iniciativas, nele, não contempladas. Afirmam tratar-se mais 

um guia de atividades, que pretendem que seja executado com qualidade em momentos 

chave e ao mesmo tempo sirva de identificação de todo o trabalho efetuado pela 

Associação, visto e apresentado sob o ponto de vista das atividades que o constituem. 

Mas para além disto esta associação comprometeu-se a colaborar com a escola em todas 

as áreas, sempre que solicitada e participar ativamente em todos os órgãos de gestão e 

administração da escola, intervindo no sentido da melhoria do ensino, do aproveitamento 

escolar, das condições do percurso escolar dos nossos filhos e também de uma 

aproximação dos pais e encarregados de educação a toda a comunidade escolar. Tem 

como objetivo promover o diálogo e estabelecer um elo de ligação entre a escola e os 

pais e vice-versa. 

 

 ATIVIDADES/OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 Criação de um site da associação (APER). 

    Objetivos específicos:  

- Divulgar as atividades realizadas; 

- Criar um espaço de contato entre os pais e a associação, na tentativa de maior 

proximidade entre as duas partes (pais, encarregados de educação e a associação). 

 Horário semanal para apoio na escola aos associados pela associação de 

pais.  

    Objetivos específicos:  

- Promover a relação entre a Escola e a Comunidade; 

- Promover a capacidade de associação de ideias; 

- Promover o diálogo e estabelecer o diálogo entre a escola e os pais e vice-versa.  
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 Apoio de uma assistente social.  

    Objetivos específicos:  

- Promover as ações comunitárias destinadas a prevenir a fuga à escolaridade 

obrigatória, ao abandono precoce e ao absentismo sistemático; 

- Desenvolver ações de informação e sensibilização dos pais, encarregados de 

educação e da comunidade em geral, relativamente às condicionantes socioeconómicas e 

culturais do desenvolvimento e da aprendizagem; 

- Apoiar os alunos no processo de desenvolvimento pessoal; 

- Colaborar, na área da sua especialidade, com professores, pais ou encarregados de 

educação e outros agentes educativos na perspetiva do aconselhamento psicossocial; 

- Participar com os estudantes e as famílias para resolver as preocupações imediatas 

dos estudantes “em risco”; 

- Apoiar os estudantes ao nível do estudo; 

 Angariação de manuais escolares e de material escolar para os alunos.  

   Objetivos específicos:  

- Ajudar as famílias com carências económicas no que se refere à compra dos 

manuais; 

- Sensibilizar os pais e os nossos filhos para uma escola mais solidária; 

- Melhorar o desempenho ambiental “menos livros melhor meio ambiente”; 

 Dia dos pais uma vez por trimestre (os pais interessados com uma marcação 

prévia e aprovação da direção da escola, passariam o dia na escola dos seus 

filhos).  

    Objetivos específicos:  

- Melhorar as relações humanas, pessoais entre os vários intervenientes; 

- Participar ativamente na vida escolar do educando; 

- Promover a aproximação entre pais, filho e escola; 

 Semana cultural no fim do ano letivo direcionado para todo o tipo de 

atividades culturais (desporto, teatro, leitura, expressão plástica, dança, 

etc.) aberto a toda a comunidade escolar.  

    Objetivos específicos:  

- Melhorar as relações humanas, pessoais entre os vários intervenientes; 

- Participar ativamente na avida escolar do educando; 

- Promover a aproximação entre pais, filho e escola; 

- Promover a relação entre a Escola e a Comunidade; 
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 Atividades festivas: Comemoração do S. Martinho (Magusto) / Desfile de 

Carnaval /S. João (sardinhada), para encarregados de educação, alunos, 

familiares, funcionários, professores e comunidade em geral.  

Objetivos específicos:  

- Melhorar as relações humanas, pessoais entre os vários intervenientes; 

- Participar ativamente na avida escolar do educando; 

- Promover a aproximação entre pais, filho e escola; 

- Promover a relação entre a Escola e a Comunidade; 

- Promover momentos de lazer e de entretenimento;  

 Convívio de final de ano para os associados e seus familiares.  

Objetivos específicos:  

- Melhorar as relações humanas, pessoais entre os vários intervenientes; 

- Participar ativamente na a vida escolar do educando; 

- Promover a aproximação entre pais, filho e escola; 

- Promover a relação entre a Escola e a Comunidade; 

- Promover momentos de lazer e de entretinimento;  

 Criação de um fundo de maneio a fim de poder ajudar os alunos com 

necessidades educativas especiais.  

Objetivos específicos:  

- Estimular atitudes de tolerância e de respeito pela diferença; 

- Estimular a auto estima, autoconfiança; 

-Colaborar na aquisição de material e equipamentos para os alunos com necessidades 

educativas especiais; 

 Reuniões trimestrais com os encarregados de educação.  

Objetivos específicos:  

- Fomentar o intercâmbio e a comunicação entre os pais e a escola; 

- Fomentar uma maior interação entre os pais e a escola; 

- Incentivar o envolvimento dos Pais/Encarregados de Educação com a vida escolar; 

- Promover o sucesso escolar e educativo dos seus educandos; 

 Divulgação da intervenção da Associação no Facebook e no site da escola. 

Objetivos específicos:  

- Melhorar o design e a informação; 

  Realização de atividades sortidas, tais como, feirinhas, exposições, 

espetáculos de teatro e dança. 
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Objetivos específicos:  

- Reconhecer a pluralidade da linguagem expressiva do teatro e da dança; 

- Fomentar atitudes responsáveis e criativas; 

- Promover e dinamizar a participação dos pais nas atividades da associação de pais; 

- Estimular a criatividade e a imaginação; 

-Aumentar a coordenação física, estabelecendo a relação entre esqueleto/músculo; 

- Reconhecer o seu próprio corpo e o seu próprio movimento, aumentando as suas 

possibilidades. 

- Utilizar o corpo do outro como suporte e como meio de comunicação. 

- Explorar o uso da improvisação como método de pesquisa de movimento. 

- Promover o rigor e a repetição como elementos fundamentais ao desenvolvimento 

do trabalho. 

- Estimular a reflexão individual e coletiva, escrita e oral, como forma de 

desenvolvimento de um discurso próprio. 

 Oferecer aos alunos a oportunidade de ocupar de forma educativa e 

estimulante as suas férias escolares. Com atividades de voluntariado tais 

como dança, jogos, teatro, desporto, pintura, leitura entre outros. 

Objetivos específicos:  

- Ocupar o período de férias de forma educativa e estimulante; 

- Reconhecer a pluralidade da linguagem expressiva do teatro, da dança e etc.; 

- Fomentar atitudes responsáveis e criativas; 

- Promover e dinamizar a participação dos pais nas atividades da associação de pais; 

- Estimular a criatividade e a imaginação; 

- Reconhecer o seu próprio corpo e o seu próprio movimento, aumentando as suas 

possibilidades. 

- Utilizar o corpo do outro como suporte e como meio de comunicação. 

- Promover o rigor e a repetição como elementos fundamentais ao desenvolvimento 

do trabalho. 

- Estimular a reflexão individual e coletiva, escrita e oral, como forma de 

desenvolvimento de um discurso próprio. 

     Recursos: 

Este projeto utilizará os recursos já disponíveis e contará com o apoio da Direção, da 

escola, de parcerias e de todos os encarregados de educação sempre que as atividades a 

dinamizar assim o exijam 

Outras atividades: 

       Em parceria com a Comunidade escolar e/ou outras entidades, desde que sejamos 

solicitados, atempadamente. 
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Atividades que podem ser propostas por outras entidades relacionadas com a 

comunidade escolar e a associação de pais. 

    Calendarização e Destinatários: 

     .As datas de realização das atividades e os destinatários supra descritos serão 

apresentados posteriormente. 

.A realização de algumas atividades propostas está dependente dos meios financeiros 

disponíveis e dos meios humanos que voluntariamente se oferecerem para colaborarem 

com a Associação na respetiva organização, bem como dos apoios logísticos e financeiros 

que for possível obter. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ATIVIDADES A REALIZAR DATA LOCAL DESTINATÁRIO 

Assembleia geral com os encarregados de 

educação   
 Escola Alunos, país e comunidade escolar 

S. Martinho        Escola Alunos, país e comunidade escolar 

Organização de feirinhas, exposições  Escola 
Alunos, comunidade escolar e 

comunidade em geral 

Desfile de carnaval  Escola Alunos, país e comunidade escolar 

Férias escolares  Escola Alunos associados 

Dia dos pais na escola  Escola Pais associados 

Reunião com representantes dos 

encarregados de educação 
 Escola 

Representantes dos encarregados e 

educação 

Convívio dos associados  Ainda a definir Associados  
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XXIII - ESTRATÉGIA 2015  

METAS DO AGRUPAMENTO PARA 2013/2014 

AVALIAÇÃO EXTERNA - TAXAS DE REPETÊNCIA - ABANDONO ESCOLAR  

 

Tendo em conta os compromissos assumidos por Portugal junto da União Europeia 

(Quadro Estratégico de Cooperação Europeia em Matéria de Educação e Formação que 

tem como horizonte 2020) e da Organização de Estados Ibero-Americanos (Projeto 

Metas Educativas 2021, com o objetivo de melhorar a educação no espaço ibero-

americano) em relação a metas educativas, o Governo definiu objetivos nacionais a 

atingir até 2015, relativamente a exames nacionais e provas de aferição, taxas de 

repetência e taxas de desistência. 

O Programa Educação 2015 pretende honrar aqueles "compromissos nacionais e 

internacionais". Elege três áreas de intervenção, onde subsistem dificuldades e 

continuam a exigir especial atenção e investimento estratégico, identificadas naquele 

programa, nomeadamente "Os níveis globais de competências básicas não têm 

ainda evidenciado uma melhoria consistente de resultados", apesar dos esforços 

realizados por via de reformas curriculares associadas à Língua Portuguesa, Matemática e 

Ciências, do reforço da formação contínua de professores nestas áreas, do apoio às 

escolas em projetos no âmbito da matemática e do Plano Nacional de Leitura. As taxas 

de saída precoce do sistema de ensino, embora seja legítimo admitir que os impactos 

da extensão da escolaridade obrigatória e o aumento das ofertas para jovens no sistema 

de educação e formação contribuirão para atingir, numa década, os resultados esperados 

para Portugal", o programa reconhece que apesar disso "é desejável reforçar a 

intervenção” já. 

Por isso são objetivos deste programa até 2015: 

- Melhorar as competências básicas dos alunos portugueses; 

- Assegurar a permanência no sistema de todos os jovens até aos 18 anos, 

garantindo o cumprimento da escolaridade obrigatória de 12 anos. 

A Metodologia a desenvolver far-se-á de acordo com 4 linhas orientadoras: 

- Adoção de indicadores e metas nacionais para as duas áreas nucleares:  

- Melhoria de competências básicas em Língua Portuguesa e Matemática;  

- Redução da desistência escolar;  

- Envolvimento dos agrupamentos e das escolas;  

- Envolvimento das famílias, das organizações da comunidade e das autarquias;  

- Monitorização e avaliação do programa, nos vários níveis de execução: nacional, 

concelhio, de cada agrupamento e de cada escola.  
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Para monitorizar os avanços nos domínios das competências básicas e na redução do 

abandono escolar, selecionaram-se três indicadores nacionais:  

Indicador 1 – Resultados em provas nacionais (provas de aferição e exames 

nacionais de Língua Portuguesa e de Matemática);  

Indicador 2 – Taxas de repelência nos vários anos de escolaridade;  

Indicador 3 – Taxas de desistência escolar. 

Os indicadores 1 e 2 permitirão avaliar a evolução no domínio das competências 

básicas. Dado que exprimem competências do mesmo domínio das que são avaliadas 

nas provas de Leitura e de Matemática do PISA, estes resultados permitirão também 

verificar os avanços de Portugal em relação às metas de convergência.  

Na mesma lógica, o indicador 3 permitirá aos agrupamentos e às escolas detetar casos 

de abandono escolar e focalizar a sua atuação numa ótica preventiva, em colaboração 

com as respetivas autarquias, com organizações da comunidades e com encarregados de 

educação.  

Para desenvolver este programa, o Ministério da Educação propôs a cada agrupamento, 

a partir do ano letivo de 2010/2011 e até 2015, assuma os seus objetivos e linhas 

orientadoras e crie a sua própria estratégia de progresso. 

Para isso, o Ministério da Educação disponibiliza a seguinte informação: 

- Metas nacionais a atingir em 2015, referentes a cada um dos três indicadores de 

qualidade educativa;  

- Resultados nacionais e concelhios, em cada ano letivo, igualmente referentes a 

cada um dos três indicadores de qualidade educativa;  

- Resultados de cada agrupamento e de cada escola, em cada ano letivo, referentes 

a cada um dos mesmos indicadores;  

- Metas de aprendizagem, definidas qualitativamente como referenciais a atingir pelos 

alunos em cada ciclo e em cada área disciplinar.  

O Ministério da Educação parte, assim, daqueles indicadores:  

Resultados das provas de aferição e exames nacionais; 

 Taxas de repetência; 

 Taxas de desistência escolar. 

 Com base nos resultados de cada destes indicadores são definidas metas para cada um.  

É a partir destas metas nacionais que cada agrupamento de escolas deve 

"corresponder à ambição de contribuir para o progresso dos resultados do 

sistema no seu todo, tendo naturalmente em conta as características que lhe 

são próprias".  

Por isso, os objetivos a atingir devem ser da responsabilidade das escolas e o ME propõe 

o "envolvimento das famílias, das organizações da comunidade e das autarquias".  
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Com efeito, e nos termos do programa as famílias devem ser desafiadas a aderir ao 

mesmo, através da participação ativa das associações de pais e encarregados de 

educação, prestando apoio ao desenvolvimento das competências básicas dos alunos, 

através de atividades de leitura em família, no incentivo, na vigilância e no apoio ao 

estudo. 

Para desenvolver o Programa Educação 2015, o Ministério da Educação propõe a cada 

agrupamento e a cada escola que, a partir do ano letivo 2010-2011 e até 2015, 

assuma os objetivos e linhas orientadoras e crie a sua própria estratégia de 

progresso. A elaboração dessa estratégia própria requer que os órgãos de gestão das 

escolas organizem uma dinâmica que permita:  

- Integrar a melhoria efetiva dos resultados de aprendizagem, a redução de repetência e 

a prevenção de desistência, como prioridades do projeto educativo e dos planos anuais 

e plurianuais de atividades; 

- Formular metas anuais para o progresso de resultados do agrupamento, relativos a 

cada indicador;  

- Selecionar atividades pedagógicas e formas de organização, focadas nas metas a 

atingir, com especial relevo para as atividades curriculares em sala de aula, mas também 

para o trabalho realizado em outros contextos;  

- Estimular o envolvimento dos docentes, das famílias e das comunidades;  

- Avaliar e monitorizar os resultados.  

Monitorização e avaliação do programa, nos vários níveis de execução: nacional, 

concelhio, de cada agrupamento e de cada escola  

O Ministério da Educação acompanhará e apoiará o desenvolvimento do programa 

disponibilizando informação, apoio técnico e divulgação de boas práticas.  

No ano letivo 2012/2013 será feita a revisão das metas nacionais, na sequência de 

avaliação do progresso realizado. 

À semelhança do que tem sido realizado com êxito noutros países, a definição de 

indicadores e metas para o Sistema Educativo Português cria um referencial quantitativo, 

que permitirá:  

- A cada agrupamento, monitorizar a evolução dos seus próprios resultados, comparar 

resultados entre escolas e definir as metas que se propõe alcançar em cada ano letivo.  

- Aos responsáveis autárquicos, monitorizar a evolução no seu concelho e intervir em 

conformidade.  

- Ao Ministério da Educação, avaliar e monitorizar com maior rigor a evolução a nível 

nacional, verificar a convergência com as metas internacionais das estratégias EF2020 

(UE) e Metas educativas 2021 (OEI), tomar medidas apropriadas e informar o país. 
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Assim, em reunião de Conselho Pedagógico n.º 5, de 19 de Janeiro de 2011, foram 

aprovadas as metas a alcançar por este agrupamento de escolas, em cada ano 

letivo até 2015, para cada um dos 3 indicadores constantes da Estratégia 2015. 

Estas metas foram estabelecidas por propostas das diferentes estruturas de orientação 

educativa e de supervisão pedagógica e foram registadas na plataforma da MISI. 

Esclarece-se que o indicador de resultados de provas e exames nacionais, é 

calculado a partir dos resultados das provas de aferição (4º e 6º anos, Língua 

Portuguesa e Matemática, todos os alunos) e dos exames de 9º ano (Língua 

Portuguesa e Matemática, 1ª chamada). Os valores do indicador correspondem às 

percentagens de classificações A, B e C (provas de aferição e exames de 9º ano) 

relativamente ao total de alunos considerado.  

Os dados de base para o cálculo deste indicador foram fornecidos pelo Júri 

Nacional de Exames. 

No que respeita ao Indicador de taxas de repetência, este indicador é calculado a 

partir dos dados exportados para o MISI pelas unidades orgânicas relativos ao final do 

ano letivo. Corresponde ao quociente em percentagem do número de alunos que, no final 

do ano letivo, são indicados nas situações de ‘Não transitou’, ‘Não concluiu’, ‘Retido por 

faltas’ e ‘Excluído por faltas’, relativamente ao número de alunos nas situações de ‘Não 

transitou’, ‘Não concluiu’, ‘Retido por faltas’, ‘Excluído por faltas’, ‘Transitou’, ‘Concluiu’, 

‘Em processo de avaliação’ e ‘CEF - Certificado Escolar’. 

Para o cálculo do indicador não são considerados os alunos dos cursos EFA e do 

ensino recorrente. 

Os valores disponibilizados atualmente nas páginas de registo das metas foram 

atualizados, pela última vez, com base nos dados exportados até às 15h do dia 7 de 

Fevereiro de 2011. Exportações realizadas após esta data não têm efeito nos valores das 

taxas de repetência apresentados.  

Quanto ao Indicador de desistência, com este indicador pretende-se monitorizar o 

número de alunos que deixam o sistema educativo ao passarem dos 14 para os 15 anos, 

dos 15 para os 16 anos e dos 16 para os 17 anos, independentemente do ano de 

escolaridade que frequentam. 

Taxas de desistência aos 14 anos – consideram-se os alunos com 14 anos no dia 31 

de Dezembro que frequentam o agrupamento (unidade orgânica), independentemente do 

ano de escolaridade. Contabilizam-se de entre esses os alunos que com 15 anos, a 31 de 

Dezembro do ano letivo seguinte, deixaram a unidade orgânica, retirando: 

Os que se transferiram para outro estabelecimento de ensino público ou privado,  

Os que emigraram, 

Os que faleceram. 
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O número resultante a dividir pelo número de alunos de 14 anos (total de partida) é a 

taxa de desistência aos 14 anos. 

Exemplo: considere-se o ano letivo 2009/2010. Supondo que numa escola o número de 

alunos com 14 anos a 31 de Dezembro de 2009 compreende 28 alunos no 9º ano e 25 no 

10º ano de escolaridade, totalizando 43 alunos. A 31 de Dezembro de 2010, verificou-se 

que dos 43 alunos, 38 continuavam a frequentar a escola, 2 foram transferidos para 

outra escola, e 1 emigrou. A taxa de desistência aos 14 anos em 2009/2010 foi de (43 – 

(38+2+1)) / 43, ou seja 4,65%. 

Taxa de desistência aos 15 anos e 16 anos – calcula-se de forma semelhante, mutatis 

mutandis. 

Nota importante: o cálculo deste indicador não pode ser efetuado com rigor ao nível da 

unidade orgânica pelo MISI. Por essa razão, serão as escolas a determinar os valores 

respetivos para o ano letivo 2009/2010. 

Os valores do indicador disponibilizado pelo MISI para o nível concelhio são estimativas 

aproximadas, calculadas a partir de matrizes de idades, sendo tanto menos corretas 

quanto menor é o número de unidades orgânicas e o número de alunos do concelho. 

Caso só exista uma unidade orgânica no concelho, e o valor concelhio difira 

consideravelmente do valor da unidade orgânica, pode a direção da unidade orgânica 

solicitar, por email, ao MISI a respetiva correção. 

 

 1.º Indicador - Resultados de provas finais – Portuguesa e Matemática – (a 

fórmula de cálculo é determinada pela percentagem de alunos com classificações 

positivas (A, B e C) nas provas finais do ensino básico, num ano letivo, tendo em conta 

às metas estabelecidas, a saber): 

 

Ano de 
escolaridade 

Metas AEPAS 

para 2013 

Resultados Alcançados 

2012/2013 
Diferencial 

Metas 
interna 

Metas 

propostas 
aepas2013/

2014 

Metas 
corrigidas 

2012/2013 Nacional Conselho AEPAS 

4.º Ano - POR 97,6 53,0 (?) 44,5 - 53,1 97,6 55,0 

4.º Ano - MAT 92,2 64,4 (?) 73,5 + 9,1 92,1 75,0 

6.º Ano - POR 94,8 52,0 (?) 60,6 + 8,6 94,9 61,0 

6.º Ano - MAT 82,6 49,0 (?) 59,6 + 10,6 82,7 60,0 

9.º Ano - POR 73,0 47,0 (?) 47,3 + 0,3 73,0 50,0 

9.º Ano - MAT 56,1 43,0 (?) 45,5 + 2,5 56.1 50,0 

 

 

2.º Indicador - Taxas de repetência por ano de escolaridade (a fórmula de cálculo é 

determinada pela relação entre o número de alunos que não transita para o ano de 

escolaridade subsequente relativamente ao total de alunos matriculados e avaliados num 
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determinado ano de escolaridade, expressa em percentagem, tendo em conta as metas 

estabelecidas, a saber): 

 

Ano de 
escolaridade 

Metas para a Unidade 
Orgânica - AEPAS 

Resultados Alcançados 
2012/2013 

Diferencial 

Metas 
propostas 
aepas2013

/2014 

Metas 
corrigidas 

2012/2013 Nacional Conselho AEPAS 

1.º Ano 0,0  (?) (?) 0,0 0,0 0 % 0,0 

2.º Ano 3.7 (?) (?) 3,3 -0,4 3.6% 3,3 a 3,6 

3.º Ano 2,0  (?) (?) 0,6 - 1,6 1,9 % 0,6 a 1,9 

4.º Ano 1,3 (?) (?) 0,0 - 1,3 1,2% 0,0 a 1,7 

1.º CICLO 1,7 (?) (?) 0,9 - 0,8 1,6% 0,9 

5.º Ano 2,8 (?) (?) 10,3 + 7,5 2,7% 2,7 

6.º Ano 5,3 (?) (?) 5,6 + 0,3 5,1% 5,1 

2.º CICLO 4,0 (?) (?) 7,9 + 3,9 3,9% 3,9 

7.º CICLO 13,0 (?) (?) 13,8 + 0,8 12,5% 12,5 

8.º CICLO 9,8 (?) (?) 17,5 + 7,7 9,6% 9,6 

9.º CICLO 7,8 (?) (?) 3,3 - 4,5 7,7% 3.3 

3.º CICLO 10,2 (?) (?) 12,2 + 2,0 9,9% 9,9 

 

 

Nesta conformidade, e para cumprimento deste indicador, importa, ainda, que os 

diferentes grupos disciplinares/disciplina procedam também à revisão das metas 

propostas, tendo em conta os resultados  

 

Ano de 
escolaridade 

Disciplina 
2010/ 
2011 

Meta para 
2011/2012 

Resultado 
alcançado 
2011/2012 

Meta para 
2012/2013 

Resultado 
Alcançado 
2012/2013 

Meta para 
2013/2014 

Metas Corrigidas 

1.º Ano 

POR 3,2 3,4 3,4 3,3 7,5 3,0  

MAT 0.0 5,0 5,0 4,9 2,8 2,0 2,8 a 4,8 

ETM 0.0 4,0 4,0 3,9 0,0 0,0 0,0 a 3,8 

APR 0.0 2,8 2,8 2,7 0,0   

2.º Ano 

POR 6,3 3,1 3,1 6,1 9,0 6,0  

MAT 3,1 4,3 4,3 2,9 4,8 2,9  

ETM 0,6 0,0 0,0 0,5 1,4 0,5  

APR 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   

3.º Ano 

POR 4,7 3,8 3,8 4,5 3,7 3,0 3,7 a 4,4 

MAT 7,6 7,6 7,6 7,5 4,9 4,0 4,9 a 7,3 

ETM 1,8 0,6 0,6 1,6 0,6 0,5 0,6 a 1,5 

APR 0,0 0,0 0,0 0,0 0,6   

4.º Ano 

POR 0,6 8,8 8,8 1,8 3,2 1,8  

MAT 4,0 16,4 16,4 3,8 5,7 3,8  

ETM 0,6 4,1 4,1 1,2 0,0 0,0 0,0 a 2,8 

APR 0,0 1,2 1,2 0,0 0,0   

5.º Ano POR 18,1 20,5 20,5 18,5 24,4 24,0  

ING 14,2 21,2 21,2 14,5 27,4 27,0  
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HGP 19,4 21,2 21,2 18,5 20,0 18,5  

MAT 18,7 23,3 23,3 17,5 17,8 17,4  

CNA 9,0 11,6 11,6 11,5 9,6 11,4 9,6 a 11,0 

EVT 1,3 0,0 0,0     

EDV    5,0 0,0 2,0 0,0 a 2,0 

ETL    5,0 0,0 2,0 0,0 a 2,0 

EDM 6,4 7,4 7,4 6,0 0,0 3,0 0,0 a 3,0 

EDF 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

6.º Ano 

POR 2,9 10,7 10,7 10,6 10,6 9,5  

ING 17,1 12,0 12,0 16,0 12,0 11,5  

HGP 4,7 7,1 7,1 4,0 6,0 4,0  

MAT 16,3 21,4 21,4 15,0 10,6 14,9 10,6 a 14,5 

CNA 9,8 3,5 3,5 3,4 4,9 3,3  

EVT 0,0 0,0 0,0     

EDV    5,0 0,0 2,0 0,0 a 2,0 

ETL    5,0 0,0 2,0 0,0 a 2,0 

EDM 0,0 2,8 2,8 3,0 0,0 3,0 0,0 a 2,0 

EDF 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

7.º Ano 

LPO 26,7 17,7 17,7 17,6 15,8 15,3  

ING 16,0 18,9 18,9 16,0 17,7 17,5  

FRC 23,2 15,9 15,9 12,0 12,0 10,0  

HST 17,2 20,6 20,6 17,0 13,3 12,0  

GGF 9,3 10,9 10,9 8,0 5,7 5,6  

MAT 36,7 43,9 43,9 39,9 48,7 45,0  

CFQ 18,7 29,3 29,3 18,6 19,0 18,5  

CNA 25,7 16,5 16,5 16,5 8,2 8,1  

EDV 4,6 0,6 0,6 6,0 5,7 3,0  

ETL 3,3 0,6 0,6 0,7 0,0 0,0  

TIC    0,0 0,0 0,0  

OAT 0,0 0,0 0,0     

EDF 5,8 6,5 6,5 4,0 1,9 4,3 (7,5,9 1,9 a 7,5 

8.º Ano 

LPO 2,7 11,9 11,9 11,8 31,9 31,7  

ING 30,8 8,5 8,5 16,0 30,6 30,5  

FRC 17,1 7,5 7,5 10,0 16,0 7,0  

HST 11,6 10,7 10,7 9,0 9,0 8,0  

GGF 0,7 10,7 10,7 8,0 2,8 2,7  

MAT 39,0 37,3 37,3 36,4 47,9 47,5  

CFQ 13,7 8,5 8,5 13,0 28,5 12,9  

CNA 4,1 5,9 5,9 5,8 9,0 8,9  

EDV 0,0 0,0 0,0 6,0 5,6 3,0  

ETL 0,0 0,0 0,0 0,0 1,4 0,0  

TIC    0,0 0,0 0,0  

OAT 1,5 0,0 0,0     
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EDF 0,7 4,1 4,1 3,0 4,2 3,2 (7,7)  

9.º Ano 

LPO 10,0 20,8 20,8 11,8 10,6 10,1  

ING 18,6 13,7 13,7 16,0 9,7 9,5  

FRC 5,1 5,3 5,3 10,0 5,3 5,0  

HST 4,2 5,3 5,3 9,0 0,9 5,0 0,9 a 5,0 

GGF 3,4 0,0 0,0 8,0 0,0 0,0  

MAT 27,7 24,7 24,7 36,4 25,7 25,6  

CFQ 15,3 17,6 17,6 13,0 10,6 12,9 10,6 a 14,5 

CNA 3,3 0,0 0,0 5,8 5,3 5,2  

EDV 0,0 0,0 0,0 6,0 0,9 0,0  

ETL 0,0 0,0 0,0     

EDF 0,0 0,7 0,7 3,0 0,0 3,3 (8,3) 0,0 a 8,3 

TIC 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   

 

Quanto ao 3.º indicador - Taxas de Abandono escolar aos 14, 15 e 16 anos 

(2010/2011) - 3.º Indicador, e relembramos, a fórmula de cálculo é: 

 (- Taxa de desistência aos 14, aos 15 e aos 16 anos - percentagem dos alunos 

matriculados no sistema público de educação aos 14, aos 15 e aos 16 anos em 

2008/2009 e que não se matricularam no mesmo sistema em 2009/2010, a nível 

nacional e concelhio), a saber: 

 

Ano de 

escolaridade 

Metas para a Unidade 

Orgânica - AEPAS 

Resultados Alcançados 

2012/2013 

2012/2013 Nacional Conselho AEPAS 
Aos 14 anos 0,8 (?) (?) 1 
Aos 15 anos 1,0 (?) (?) 1 
Aos 16 anos 1,3 (?) (?) 1 

 

 

Na verdade, no ano letivo que terminou, conforme acima referimos, apenas registamos 3 

alunos em abandono escolar, 1 aluno no 5.º ano e 2 alunos no 7.º ano. Trata-se de 

situações referenciadas na CPCJ e em monitorização. De qualquer das formas mantém-se 

o cumprimento das metas estabelecidas para o presente ano letivo. 
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XXIX - AVALIAÇÃO E ACOMPANHAMENTO 

 

Avaliação do Plano Anual de Atividades deve contemplar duas dimensões: o 

desenvolvimento do plano e os resultados alcançados. 

 Por isso, a avaliação do presente plano será contínua e verificar-se-á ao longo da 

realização do mesmo, em reunião mensal de Conselho Pedagógico, através da entrega 

por parte dos proponentes responsáveis pelas atividades de relatórios de avaliação das 

atividades realizadas. No entanto, haverá lugar a momentos de avaliação intercalares, 

por período, sendo a avaliação final feita no final do ano letivo do qual sairá um 

documento crítico apreciativo.  

Esta avaliação não elide a avaliação a fazer pelo Conselho Geral no cumprimento das 

obrigações legais que lhe estão cometidas.  

A avaliação do plano, a realizar periodicamente por todos os órgãos e estruturas de 

orientação educativa, deverá fornecer informações, sob a forma de relatório sobre o 

desenvolvimento e a concretização do Plano de Atividades (PA), focando, entre outros:  

1. O efeito do PCT nas aprendizagens dos alunos; 

2. Os objetivos desejados; 

3. As ações desenvolvidas; 

4.º O cumprimento das calendarizações; 

5. A participação dos alunos; 

6. A participação de Professores; 

7.º A Participação dos Pais e Encarregados de Educação; 

8.º A participação do Pessoal Não Docente; 

9.º O envolvimento da comunidade; 

10.º Os recursos disponíveis; 

11.º Limitações sentidas; 

12.º Sucesso Educativo; 

13.º A realização das atividades previstas e não previstas, participantes envolvidos;  

14.º O grau de pertinência face aos objetivos do PE, bem como o grau de consecução 

desses objetivos;  

15.º A apresentação de sugestões para o Plano Anual de Atividades do ano letivo 

subsequente. 

Todo este processo passará por uma análise feita regularmente quer pelo Conselho 

Pedagógico, quer pelo órgão de direção da Escola, os quais promoverão e acompanharão 

a articulação entre o Plano Anual de Atividades e o Projeto Educativo. Há ainda a ter em 
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conta o papel fundamental do Conselho Geral que, após aprovação deste projeto, 

procederá ao acompanhamento e avaliação da sua execução.  

A avaliação será efetuada no final do ano letivo pelos responsáveis das atividades e pelo 

Conselho Pedagógico tendo como base os seguintes instrumentos de avaliação: 

Observação direta das atividades desenvolvidas; 

Fichas de auto e de heteroavaliação; 

Atas (Conselho Turma, Departamentos, Conselho Pedagógico, etc.), 

Relatórios; 

Inquéritos (por amostragem); 

Grelhas a elaborar; 

Outros considerados necessários. 
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XXX - CONCLUSÃO 

 
O Plano de Atividades é uma peça fundamental para a elaboração do orçamento 

constituindo uma fase essencial do processo de planeamento ao orientar as decisões de 

afetação de recursos para a consecução de objetivos determinados, o que face aos 

recursos limitados permitirá a tomada de decisões necessárias, em conformidade com os 

resultados que se pretenda vir a atingir (eficácia). 

O Plano Anual de Atividades de uma escola deve estar articulado com o Projeto Educativo 

e ser um instrumento para a sua operacionalização. A elaboração deste documento é da 

competência do Diretor no início de cada ano letivo, tendo em conta os contributos dos 

vários Departamentos Curriculares e serviços da escola, necessitando do parecer 

vinculativo do Conselho Geral para a sua aprovação. 

Assim, este Plano Anual de Atividades (PAA) corresponde ao PAA deste agrupamento e 

visa alcançar as metas propostas no seu Projeto Educativo tendo em consideração os 

eixos prioritários de intervenção definidos pela Assembleia de Escola, a saber: 

·Contribuir para melhoria da qualidade educativa das aprendizagens; 

· Facilitar a criação de condições que promovam o sucesso de todos os alunos em todos 

os níveis de ensino; 

· Promover a articulação curricular inter e intra níveis de ensino. 

O Plano Anual de Atividades da escola apresenta variados eventos e atividades. No 

entanto, apenas selecionamos algumas atividades propostas que orçamentamos de 

acordo com a contabilidade analítica, neste âmbito foram definidas as atividades 

intermédias e finais às quais foram afetados os custos diretos e indiretos. 

 

Elaborado em reunião de Conselho Pedagógico de 2 outubro de 2013, O presidente do 

Conselho pedagógico/Diretor, Silvério Afonso Correia da Silva 

Aprovado por unanimidade em reunião de Conselho Geral em __ outubro de 2013, O 

presidente do Conselho Geral, João Manuel Marinho da Silva 

 
O Presidente do Conselho Pedagógico: 
              __________________________ 
            (Silvério Afonso Correia da Silva) 
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XXXI- ANEXOS 
 CALENDÁRIO ESCOLAR 2013/2014 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 1.º Período 2.º Período 3.º Período Totais Dias 

Início: 13 de setembro de 2013 6 de janeiro de 2014 22 de abril de 2014 
162 Dias  

(4.º 6.º e 9.º anos) 
 

Fim: 
17 de dezembro de 2013(EB) 

24 de dezembro de 2013 (PE) 

4 de abril de 2014 (EB)  

11 de abril de 2014 (PE) 

06 de junho (4.º, 6.º e 9.º) 
13 de junho (EB)  
4 de julho (PE) e (PAE) 

166 Dias 
 (Restantes anos) 

 

Total de Dias: 68 Dias (EB) 62 Dias (EB) 
32 dias (4.º, 6.º e 9.º)  
36 dias (EB) 

192 Dias  
(Pré-escolar) 

4.º e 6.º ano com 
PAE 

 

Total de Dias: 74 Dias (PE) 67 Dias (PE) 50 dias (PE)  

Interrupção:  
 

(Natal): (Carnaval) (Páscoa)  

18/12/ 2013 a 3/01/2014  (EB) 
3 a 5/03 de 2014 

7/04 a 21/04/2014 (EB) 

25/12/2013 a 3/01/2014 (PE) 14/03 a 21/04/2014 (PE) 
 

 

 

REUNIÕES DE CONSELHO DE TURMA/ANO PERIÓDICAS 
 

 

 

 

 

DATAS PREVISTAS PARA OS PERÍODOS DA REUNIÕES: 
 
 
 

Conselhos de Turma Iniciais: 11 e 12 de setembro de 2013; 

Reuniões Periódicas – 1.º período: 14 a 25 de outubro de 2013; 

Reuniões Periódicas – 2.º período: 10 a 21 de fevereiro de 2014; 

Reuniões Periódicas – 3.º período: 12 a 23 de maio de 2014. 

 

DATAS PREVISTAS PARA AS REUNIÕES DE AVALIAÇÃO: 

 

– 1.º Período: 18, 19 e 20 de dezembro de 2013 

– 1.º Semestre: 29 de janeiro a 4 de fevereiro de 2014; 

– 2.º Período: 7, 8 e 9 de abril de 2014 

– 3.º Período: 9 e 11 de junho de 2014 – 4.º, 6.º e 9.º ano (Avaliação Interna); 

– 3.º Período: 13 e 16 de junho de 2013 – restantes anos; 

– Inicio do período de Acompanhamento extraordinário para os alunos do 4.º e 6.º ano a 

submeter á 2.ª fase das provas finais; 

– 3.º Período: 15 e 16 de julho de 2014 – 4.º, 6.º e 9.º ano (Avaliação Final). 

– 3.º Período: 7 8 e 9 de julho de 2014 – Pré-escolar e 1.º ciclo (Avaliação Final e 

Articulação com o 1.º ciclo).  
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DISTRIBUIÇÃO DOS DIAS LETIVOS PELAS SEMANAS 
EFETIVAS 

 

 

 
1.º PERÍODO 

Todos os anos 
SEG TER QUA QUI SEX Total 

14 14 13 13 14 68 

Pré-escolar 15 15/16 14 14 15/16 74/75 

2.º PERÍODO 

Todos os anos 
SEG TER QUA QUI SEX Total 

12 12 12 13 13 62 

Pré-escolar 13 13 13 14 14 67 

3.º PERÍODO 

4.º, 6 .º e 9.º ano 
SEG TER QUA QUI SEX Total 

6 7 7 6 6 32 

Restantes Anos 7 7 8 7 7 36 

Pré-escolar 10 9 11 10 10 50 

GLOBAL ANO 

4.º, 6 .º e 9.º ano 
SEG TER QUA QUI SEX Total 

32 33 32 32 33 162 

Restantes Anos 33 33 33 33 34 166 

Pré-escolar 38 37/38 38 38 39/40 190/192 
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PROPOSTA DE PROJETO/ATIVIDADE 

 
 

Estabelecimento de Ensino: Escola EB 2,3 Abel Salazar - Ronfe  

Data de realização: 0 1 /1  0 /___     

Atividade/Projeto inserido: BE/CRE   

Local de Realização Escola sede 

Designação do Projeto/Atividade: Um Livro, Um Leitor                 
 

Destinatário (s):        / Todos os Alunos do Agrupamento  Turma (s): ________   Nível de 

Ensino Todos os Níveis de Ensino 
 

Dinamizadores (responsáveis pelo projeto/atividade): Direção 

Outros Colaboradores: Diretores de Turma 

Diretor (s) de Turma (s)       Professor Titular de Turma (1º ciclo):       

Enriquecimento Curricular (1ºciclo): _______________________  

 

PARTICIPANTES (número de recursos humanos envolvidos) 

Número de alunos participantes 0 1 3 

Número de professores/educadores participantes 0 1 

Número de Assistentes Operacionais 0 1 

Outros participantes Sim 

(Identifique os outros participantes): 
 

      
 

DESCRIÇÃO DA ACTIVIDADE – (explicitar as diversas fases/etapas do processo) 
 

      
 

Atividade Implica Interrupção das Atividades Letivas  Sim 

(Se a opção foi o sim apresente as razões que o justificam.)          
 

      

                                                                      
 

OBJETIVOS DO PROJETO/ATIVIDADE 
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RECURSOS MATERIAIS  

Identificação: 

      

 

Previsão orçamental:       

 

FINANCIAMENTO 

Financiada/Patrocinada pelo Agrupamento _____ 

Financiada/Patrocinada pela Câmara _____ 

Financiada/Patrocinada pela Junta de Freguesia _____ 

Financiada/Patrocinada pela Associação de Pais e Encarregados de Educação _____ 

Financiada/Patrocinada pela tutela (DGIDC/RBE/GAVE/DREN…) _____ 

Financiada/Patrocinada por outras entidades _____ 

Outras situações       
 

Data: 2 5 /0 1/2012 
O Professor/Educador Responsável 

__________________________ 

APROVAÇÃO DO CONSELHO PEDAGÓGICO 
 

Proposta entregue ao Conselho Pedagógico do dia: 
 

0 9 /0 8/2015 

 

Proposta analisada em reunião de Conselho Pedagógico de: 
 

 

0 1 /1 1/2011 

 

A proposta foi aprovada pelo Conselho Pedagógico 
 

 

Sim 

 

Fundamentação da decisão: 
 

      
 

  

Reunião Ordinária n.º 15, realizada em: 1 2 /1 2/2011 

                                                                      O Presidente do Conselho Pedagógico: 

                                                                          __________________________ 

                                                                          (Silvério Afonso Correia da Silva) 
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AVALIAÇÃO DE PROJETO/ATIVIDADE  

 

Estabelecimento de Ensino: Escola EB 2,3 Abel Salazar - Ronfe Data de realização: 0 1 /1  0 /___     

Atividade/Projeto inserido: BE/CRE   Local de Realização Escola sede 

Designação do Projeto/Atividade: Um Livro, Um Leitor                 
 

Destinatário (s):        / Todos os Alunos do Agrupamento  Turma (s): ________   Nível de 

Ensino Todos os Níveis de Ensino 
 

Dinamizadores (responsáveis pelo projeto/atividade): Direção 

Outros Colaboradores: Diretores de Turma 

Diretor (s) de Turma (s)       Professor Titular de Turma (1º ciclo):       

Enriquecimento Curricular (1ºciclo): _______________________  

 

ENQUADRAMENTO DO PROJETO/ATIVIDADE 

Atividade realizou-se na data prevista                                                                                    _____ 

Atividade foi adiada _____ 

Atividade foi antecipada _____ 

Atividade foi anulada _____ 

JUSTIFICAÇÃO 

       
 

PLANIFICAÇÃO DO PROJETO/ATIVIDADE 

A atividade/projeto foi planificada em conformidade com as orientações de Conselho Pedagógico, 
tendo como referência o PE, PAA e PCE.                                                         

_____ 

Na planificação da atividade/projeto constavam objetivos claramente definidos, bem com a sua 
descrição 

_____ 

A planificação da atividade/projeto explicitava os recursos materiais e recursos humanos 
envolvidos. 

_____ 

OBSERVAÇÕES 
 

      
 

EXECUÇÃO DA ATIVIDADE/PROJETO 

A planificação foi integralmente cumprida.                 _____ 
Os objetivos e finalidades estabelecidas foram alcançados. _____ 
A metodologia utilizada foi apropriada para os níveis etários envolvidos. _____ 
Os recursos materiais utilizados foram adequados. _____ 
Os recursos humanos utilizados foram suficientes.  _____ 

 
 

ATUAÇÃO DOS DOCENTES INTERVENIENTES 

Valorizaram a escola e empenharam-se no trabalho colaborativo. _____ 
Adequaram a atividade aos programas e currículos nacionais das disciplinas/áreas curriculares.  

_____ 
Outras observações: 
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ENVOLVIMENTO E PARTICIPAÇÃO  

Os alunos envolveram-se e participaram na execução da atividade/projeto. _____ 
Os organizadores promoveram o envolvimento e participação adequada de todos os participantes.  _____ 
Os colaboradores cumpriram adequadamente com as tarefas que lhe foram atribuídas. _____ 
Outras observações:  
 

       
 

CUSTO GLOBAL DA ACTIVIDADE/PROJETO: 

A presente atividade/Projeto teve o custo global de    €       
 

Formas de Financiamento 
 

      
 

AVALIAÇÃO EFECTUADA PELOS ALUNOS ENVOLVIDOS 

Os alunos na globalidade foram unânimes em considerar esta atividade/projeto de pertinente, 
interessante e motivadora. 

_____ 

Os alunos na sua globalidade consideram que esta atividade/projeto deve continuar a ser realizada 
no próximo ano letivo. 

_____ 

Observações  
 

       
 

AVALIAÇÃO EFECTUADA PELOS PROFESSSORES E COLABORADORES ENVOLVIDOS 

A atividade/projeto foi pedagogicamente pertinente e promotora de aprendizagem, 
educação e formação  

_____ 

A atividade pautou-se pelo empenhamento, participação e colaboração entre todos os 

participantes. 
 

A atividade/projeto deve continuar a realizar-se no próximo ano letivo. _____ 
Fundamentação da decisão:  
 

       

                                                                                             Data: ___ ___ /___ ___/___ 
                                                                                                  O Professor/Educador Responsável 

_______________________ 
 

AVALIAÇÃO DO CONSELHO PEDAGÓGICO 

O relatório foi apresentado em tempo oportuno ao Conselho Pedagógico para a 
respetiva avaliação. 

_____ 

Foi registada alguma ocorrência que tenha posto em causa esta atividade/projeto. _____ 

Analisados e ponderados todos os parâmetros e ponderações, o Conselho Pedagógico 
em reunião ___ n.º ___, efetuada em ___ ___ /___ ___/___ decidiu atribuir a esta 

atividade a Menção Qualitativa de: 
_____ 

Fundamentação da decisão: 
      

 

Data: ___ ___ /___ ___/___ 
O Presidente do Conselho Pedagógico: 

              __________________________ 
    (Silvério Afonso Correia da Silva 

 

 



 

Agrupamento de Escolas Professor Abel Salazar – Guimarães (150812) 

Escola EB 2,3 Abel Salazar – Ronfe, Guimarães (343638) 

______________________________________________________________________________________________________________________ 

                             PLANO ANUAL DE ATIVIDADES DA BIBLIOTECA ESCOLAR 

                                                                    Ano Letivo: 2013/2014 

 

         Biblioteca Escolar… 

                                                               “Uma porta para a vida.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   2013/ 2014 
 

Objetivos Gerais: 
 Gerir, organizar e dinamizar as Bibliotecas Escolares do Agrupamento; 

 Elaborar e executar, no quadro do projeto educativo do agrupamento, o plano de ação e, consequentemente, o plano de atividades; 

 Apoiar e colaborar com as várias estruturas de orientação educativa na organização e dinamização de atividades de incentivo à leitura, 

aprendizagem, conhecimento e de apoio ao currículo; 

 Coordenar as atividades e iniciativas decorrentes do Plano Nacional de Leitura; 

 Apoiar os projetos em desenvolvimento no agrupamento; 

 Promover a articulação de atividades da BE com a comunidade; 

 Avaliar o trabalho desenvolvido, de acordo com o domínio em avaliação. 
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Subdomínios 

Domínios               

Objetivos Atividades Destinatários Dinamizadores Avaliação Calendarização Recursos Custos 

A
.1

 A
p

o
io

 a
o

 D
e
s
e
n

v
o
lv

im
e
n

to
 C

u
r
r
ic

u
la

r
 

 

A.1  

Articulação curricular 

da BE com as 

estruturas de 

coordenação 

educativa e 

supervisão 

pedagógica e os 

docentes 

 

 

 

 

Fomentar a 

autonomia dos 

utilizadores da BE 

 

Estimular a 

comunidade 

educativa para a 

utilização da BE 

 

Apresentar a BE à comunidade 

educativa: Visitas Guiadas 

Formação de utilizadores: 

Visitas Guiadas: “Descobre a 

tua BE” Guião de utilizador 

Apoio Direto aos Utilizadores 

Mês Internacional das 

Bibliotecas Escolares. 

Implantação da República 

Dia Mundial da Música 

 

 

 

Alunos do Pré-

escolar, 1º, 2º e 

3º ciclos 

 

Equipa da BE 

Professores de 

todas áreas 

curriculares 

disciplinares e 

não disciplinares 

e de todos os 

ciclos de ensino. 

 

Observação 

Níveis de 

Participação 

 

Realização 

de 

atividades 

 

 

Ao longo do ano 

letivo 

 

 

Humanos: 

Professores, 

assistentes 

operacionais e 

membros da 

comunidade 
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A.2  

Promoção das 

literacias da 

informação, 

tecnológica e digital 

Apoiar e promover os 

objectivos educativos 

de acordo com as 

finalidades e PE 

agrupamento 

 

 

 

Apoiar os alunos na 

aprendizagem e 

utilização da 

informação com 

recurso às 

tecnologias da 

informação 

 

 

Aulas Abertas: (ECC) 

- Encontros de trabalho para: 

utilização das novas 

tecnologias;  

pesquisa na internet; 

organização de trabalhos; 

citações bibliográficas 

- Sessões/Debates sobre temas 

da atualidade 

Exposições Temáticas 

  Implantação da República;  

 25 de Abril;  

 Os descobrimentos e a 

Alimentação;  

 Uma viagem ao mundo 

d`Os Lusíadas; 

 Amores de sempre… 

 Dia da Europa; 

 O Teatro;  

 Talentos da Abel; 

 Dia da Alimentação; 

 Dia do Ambiente; 

 Comunicar em Segurança; 

 Telecomunicações  

 Outras… 

     

Materiais: 

Fotocópias, 

Computador 

Microprojetor, 

etc 
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Subdomínios 

Domínios               

Objetivos Atividades Destinatários Dinamizadores Avaliação Calendarização Recursos Custos 

B
. 

L
E
I
T

U
R

A
 E

 L
I
T

E
R

A
C

I
A

S
 

 

 

 

 

 

 

Desenvolver trabalho 

de promoção da 

leitura 

Inventariar e 

valorizar práticas 

pedagógicas e outras 

atividades que 

estimulem o prazer 

de ler entre crianças 

jovens e adultos 

 

Produzir materiais de 

apoio ao 

desenvolvimento de 

competências 

associadas à leitura 

 

 

Encontros de trabalho no 

âmbito do PNL 

Ler+ para Vencer – encontros 

de leitura 

 

Leitura “Em Vai e Vem” (Pré-

escolar/Família) 

“Já Sei Ler” (1º Ciclo/Família) 

Baús de Leitura 

Actividades de leitura com a 

família 

Hora do Conto e Outras 

Leituras… 

Histórias com Música 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alunos do Pré-

escolar, 1º, 2º e 

3º ciclos 

 

 

Equipa da BE 

 

Professores de 

todas áreas 

curriculares 

disciplinares e 

não disciplinares 

e de todos os 

ciclos de ensino 

Membros da 

Comunidade 

 

 

 

 

 

 

Observação 

 

Níveis de 

Participação 

 

Realização 

de 

actividades 

 

 

 

 

 

 

Ao longo do ano 

lectivo 

 

Humanos: 

Professores, 

assistentes 

operacionais e 

membros da 

comunidade 

 

Materiais: 

Fotocópias, 

Computador 

Micro 

projetor, etc 
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B
. 

L
E
I
T

U
R

A
 E

 L
I
T
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R

A
C

I
A

S
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Semana da Leitura 

Encontros com 

Escritores/Ilustradores 

Contadores de Histórias 

Correntes de Leitura 

Sessões de Poesia 

Feira do Livro 

 

 

Concursos de Leitura (CNL) 

 

Empréstimo de Documentos 

(Domiciliário e sala de aula) 

 

Apoio Direto aos Utilizadores 

 

 

 

Alunos do Pré-

escolar, 1º, 2º e 

3º ciclos. 
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                                        Subdomínios 

Domínios               

Objetivos Atividades Destinatários Dinamizadores Avaliação Calendarização Recursos Custos 
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C.1. Apoio a actividades livres, 

extra-curriculares e de 

enriquecimento curricular 

 

 

 

 

 

Estabelecer parceria 

com a Câmara 

Municipal, Biblioteca 

Municipal, Juntas de 

Freguesia e outras 

escolas/agrupamentos 

 

Participar, em conjunto 

com outros 

agrupamentos, no SABE 

em grupos de trabalho 

interconcelhio 

 

Promover actividades 

que envolvam a família 

ou outros membros da 

comunidade 

 

 

Partilha de 

documentos e 

actividades da BE 

Apoio Direto nos 

Projetos em 

Desenvolvimento 

Educativo no 

Agrupamento 

Participação em 

projetos promovidos 

pela Biblioteca 

Municipal/Câmara 

Municipal  

Sessões de 

Sensibilização: 

“Vida Activa”; 

“A Diabetes” 

“Doenças Sexualmente 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alunos do Pré-

escolar, 1º, 2º 

e 3º ciclos 

 

 

 

 

 

 

 

 

Equipa da BE 

 

 

 

 

 

 

 

Observação 

 

Níveis de 

Participação 

 

Realização 

de 

atividades 

 

Ao longo do ano 

lectivo 

 

Humanos: 

Professores, 

assistentes 

operacionais e 

membros da 

comunidade 

 

Materiais: 

Fotocópias, 

Computadores 

Microprojetor, 

etc 

 

 

C.2. Projetos e parcerias 
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Mobilizar recursos de 

apoio aos projetos em 

desenvolvimento 

educativo no 

agrupamento 

 

Promover a abertura da 

BE à comunidade. 

transmissíveis”, …. 

 

Divulgação de 

atividades  

 

Apoio Direto aos 

Utilizadores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                        Subdomínios 

Domínios               

Objetivos Atividades Destinatários Dinamizadores Avaliação Calendarização Recursos Custos 

D
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D.1. Articulação da BE com a 

Escola/ Agrupamento. Acesso e 

serviços prestados pela BE 

 

Intensificar a integração 

da BE no funcionamento 

global do agrupamento 

Fazer reconhecer o 

papel, valor, missão e 

objectivos da BE no 

funcionamento global 

do agrupamento 

Estabelecer estratégias 

 

Organização/tratament

o do fundo documental 

da BE. 

 

Empréstimo de 

documentos existente 

na BE  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Equipa da BE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ao longo do ano 

 

Humanos: 

Professores, 

assistentes 

operacionais e 

membros da 

comunidade 

 

 

D.2. Condições humanas e 

materiais para a prestação dos 

serviços 
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D.3. Gestão da colecção/da 

informação 

 

com vista à 

articulação/planificação 

da BE com os vários 

departamentos 

curricular e demais 

estruturas de orientação 

educativa 

Melhorar os serviços da 

BE  

Dar continuidade à 

implementação do 

processo de  auto-

avaliação da BE 

Articular com o órgão 

de gestão para reforço 

de fundo documental 

e de outros 

equipamentos 

necessários ao 

funcionamento da BE 

Rever a prática da 

política documental, 

criando um manual de 

procediment 

 

Proposta de aquisição 

de materiais/recursos 

 

 

Alunos do Pré-

escolar, 1º, 2º 

e 3º ciclos 

 

Professores das 

todas áreas 

curriculares 

disciplinares e 

não disciplinares 

e de todos os 

ciclos de ensino 

 

Membros da 

Comunidade 

 

 

 

Observação 

 

Níveis de 

Participação 

 

Realização 

de 

atividades 

lectivo Materiais: 

Fotocópias, 

Computadores 

Micro-projetor, 

etc 
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 Fomentar a atitude 

crítica e a cidadania 

participada 

Recolha de dados e 

estatísticas 

 

 

 

 

 

 

Alunos do Pré-

escolar, 1º, 2º 

e 3º ciclos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: O presente Plano encontra-se aberto a todos os desafios que forem surgindo ao longo do ano e que se adeqúem aos princípios, objetivos e missão da Biblioteca Escolar, 
conjugados com o Projeto Educativo deste Agrupamento de Escolas 

 

              Ronfe, 20 de setembro de 2013.  

       Coordenadora da Biblioteca Escolar/Centro de Recursos Educativos 

               (Alcina Maria Santos Fernandes Sousa) 
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Coordenação e Subcoordenação (Sala dos Professores)  

 

DIA/HORA 2.ª Feira 3.ª Feira 4.ª Feira 5.ª Feira 6.ª Feira 

08:30 
09:15 

 CDC – EXP – Amélia Cunha CDC – CEE – Clara Marques C – DE – Fernando Ferreira CC2C/DT – António Félix 

09:15 
10:00 

 
CDC – EXP – Amélia Cunha 
SC – EDF – Fernando Ferreira 
C-PDE – Alcina Sousa 

CDC – CEE – Clara Marques 
CC2C/DT – António Félix 

C – DE – Fernando Ferreira  
CDC- LG – Luís Miranda 

CDC – CEE – Clara Marques 

10:15 
11:00 

CDC – CEE – Clara Marques 
SC- EMRC – João Silva 

SC-ING - Ana Couto  
CDC – CSH - Carmo Pereira 
 

SC – POR - Filipa Gajo 
C- ESE2C – Sandra Fernandes 

C- ATT – Luís Miranda  
CDC – CSH - Carmo Pereira 

CC3C/DT – Fátima Mendes 

11:00 
11:45 

CDC – CEE – Clara Marques 
SC-ING - Ana Couto  
 

SC – POR - Filipa Gajo  
C- ESE2C – Sandra Fernandes 
CDC – CSH - Carmo Pereira 

C – ATT – Luís Miranda  
CDC – CSH - Carmo Pereira  
 

CDC – CSH - Carmo Pereira 
CDC – CEE – Clara Marques 

11:55 
12:40 

SC – EDM – Sandra Costa 
PCG – João Silva 

  
SC- EMRC – João Silva  
CDC – CSH - Carmo Pereira  
 

SC – EDF – Fernando Ferreira 

12:40 
13:25 

CDC – EXP – Amélia Cunha 
SC – EDM – Sandra Costa 

C- PDE – Alcina Sousa 
CDC – EXP – Amélia Cunha 
 

  

13:30 
14:15 

SC-CNA – Fernando Alves   CDC–Av. Interna-  Carlos Lopes  

14:15 
15:00 

CSE – Marina Vieira CC2C/DT – António Félix  CDC–Av. Interna-  Carlos Lopes 
CDC- LG – Luís Miranda 
SC-GGF – José Paulo Neves 

15:10 
15:55 

C- BE/CRE – Alcina Sousa 
SC-CFQ – Carlos Fernandes 
CDC – EXP – Amélia Cunha 

CC2C/DT – António Félix  
SC – HST – Alexandre Trindade 

 
CSE – Marina Vieira 
CDC- LG – Luís Miranda 

CC3C/DT – Fátima Mendes 

15:55 
16:40 

C-BE/CRE – Alcina Sousa 
CDC- LG – Luís Miranda  
CDC – EXP – Amélia Cunha 
SC-CFQ – Carlos Fernandes 

CC3C/DT – Fátima Mendes 
SC-GGF – José Paulo Neves 

 SC-CNA – Fernando Alves SC – HST – Alexandre Trindade 

16:55 
17:40 

CDC- LG – Luís Miranda CC3C/DT – Fátima Mendes    

17:40 
18:25 

CDC- LG – Luís Miranda     
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Legenda: 

C-RBE/CRE 
Coordenador da Biblioteca Escola 

CDC – L Coordenador de Departamento Curricular de Línguas 

C – ATT 
Coordenador de Atelier Teatro 

CDC – CSH Coordenador de Departamento Curricular de Ciências Sociais e Humanas 

C-CM – 
Coordenador Clube da Matemática 

SC – EDM Subcoordenação de Educação Musical 

C-PCO – 
Coordenador Projeto de Combate à Obesidade 

SC – EDF Subcoordenação de Educação Física 

C3C- EES – 
C2C – ESSE - 

Coordenador programa educação para a Saúde 
SC – ING Subcoordenação de Inglês 

C- CE – 
Coordenador Clube Europeu 

SC – FRC Subcoordenação de Português 

C - CHST 
Coordenador Clube História 

SC – HST Subcoordenação de História 

C – OFA -  
Coordenador Oficina de Artes 

SC – GGF Subcoordenação de Geografia 

C - CE 
Coordenador Ciência na Escola 

SC – CN - Subcoordenação de Ciências 

C – COA 
Coordenador Eco Escola 

SC – CFQ Subcoordenação de Ciências Físico-químicas 

C-DE 
Coordenador do Desporto Escolar 

SC – TIC Subcoordenação de Tecnologias de Informação e Comunicação 

C2C/DT 
Subcoordenação do 2.º Ciclo e Diretores de Turma 

SC – EDV Subcoordenação de Educação Visual 

C3C/DT 
Subcoordenação do 3.º Ciclo e Diretores de Turma 

SC – EMRC Subcoordenação de Educação Moral Religiosa Católica 

DC – CV 1.º A 
Diretor de Curso 

S - STP Coordenador dos Serviços Técnico Pedagógicos 

CDC – EXP Coord. de Departamento Curricular de Expressões C - CAAIA Coordenador da Comissão de Acompanhamento e Avaliação Interna 

CDC – CEE 
Coord. de D. C. de Ciências Exatas e Experimentais 

C - PSA Coordenador do Projeto Sala do Aluno 

C - CF 
Coordenador Clube de Fotografia 

C - SE Coordenador Sala de Estudo 
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Diretores de Turma 
DIA/HORA 2.ª Feira 3.ª Feira 4.ª Feira 5.ª Feira 6.ª Feira 

08:30 
09:15 

    Fátima Mendes – 9.ºA 

09:15 
10:00 

 
Ana Cláudia Oliveira – 5.ºE Luís Silva –CV- 1.ºA 

 
Manuela Sousa - 6.ºF 

10:15 
11:00 

Celma Carvalho - 5.ºB Manuela Sousa - 6.ºF 
João Carlos Cunha – 9.ºE 

António Félix – 6.ºA 
 

Adelina Barreto – 8.ºA Sónia Gulpilhares – 8.ºB 

11:00 
11:45 

Ana Couto - 5.ºC 
Sandra Fernandes - 6.ºC 

Celma Carvalho - 5.ºB 
Rosa Pimentel – 6.ºE 
António Félix – 6.ºA 

 
Martinha Machado - 6.ºB 
Helena Silva - 5.ºD 

 

11:55 
12:40 

 
João Carlos Cunha – 9.ºE 

 
Clara Alves - 6.ºD 

 
Sandra Fernandes - 6.ºC 

Filomena Costa - 5.ºG 
Felícia Lemos – 8.º E 
Fernanda Silva – 7.ºA 

 

Clara Alves - 6.ºD 

Júlia Edite Peixoto – 8.ºF 
Fernanda Silva –7.ºA  
Sandra Diogo – 8.ºG 
Rosa Pimentel – 6.ºE  
Ana Couto - 5.ºC 
 

12:40 
13:25 

    
Filomena Costa - 5.ºG 
Sandra Costa – 5.ºA 

13:30 
14:15 

Alexandre Trindade – 8.ºC Conceição Machado – 9.ºD 
  

 

14:15 
15:00 

Inácio Coelho - 5.ºF 
José Paulo Neves – 9.ºF 
Conceição Machado – 9.ºD 
Fernando Alves – 9.ºB 
Ana Cláudia Oliveira – 5.ºE 

Inácio Coelho - 5.ºF 
Filipa Capa – 7.ºC 
Elisa Silva – 7.ºB 
Sandra Costa – 5.ºA 
 Luís Silva – CV- 1.ºA 

 
Salete Torres – 7.ºD 
 

 
Sandra Diogo – 8.ºG 
Júlia Edite Peixoto– 8.ºF 

 
 
Carla Sofia Peixoto –7.ºF 
 

15:10 
15:55 

Felícia Lemos – 8.ºE 
Ana Paula Araújo – 8.ºD  
José Carlos Fernandes – 7.ºE 

Martinha Machado - 6.ºB 
José Paulo Neves – 9.ºF 
Sónia Gulpilhares – 8.ºB 

  
Fernando Alves – 9.ºB 

Mário Gomes – 9.ºC  
José Carlos Fernandes – 7.ºE 
 

15:55 
16:40 

Helena Silva - 5.ºD 
Mário Gomes – 9.ºC 
Sérgio Silva – 7.ºG 

 
Carla Sofia Peixoto –7.ºF 
Ana Paula Araújo – 8.ºD 

Sérgio Silva –7.ºG  

16:55 
17:40 

Adelina Barreto – 8.ºA Salete Torres – 7.ºD  
 

Alexandre Trindade – 8.ºC  Fátima Mendes – 9.ºA 
Filipa Capa – 7.ºC 
Elisa Silva – 7.ºB 

17:40 
18:25 
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Sala de Estudo 
DIA 

HORA 
2.ª Feira Sala 3.ª Feira Sala 4.ª Feira Sala 5.ª Feira Sala 6.ª Feira Sala 

08:30 
09:15 

Ana Oliveira (EDM) EDV2 Cristina Ramôa (HST) EDV2 Constantino V. (EDV/ETL) EDV2 
Miguel Alves (MAT/CNA) 
Antonieta Marques (ECN) 

EDV2 
Ana Oliveira (EDM) 
Cristina Ramôa (HST) 

EDV2 

09:15 
10:00 

Ana Oliveira (EDM) EDV2 Cristina Ramôa (HST) EDV2 Constantino V. (EDV/ETL) EDV2 
Rita Vieira (HST) 
Miguel Alves (MAT/CNA) 

EDV2 
Cristina Ramôa (HST) 
Rita Vieira (HST) 

EDV2 

10:15 
11:00 

Constantino Veiga (EDV/ETL) 
Alexandre Trindade (HST)  

EDV2 
Filomena Costa (HGP) 
Rosa Pimentel (EDV/ETL) 

EDV2 
Ana Oliveira (EDM) 
Carla Lopes (GGF) 

EDV2 
Adriano Afonso (HST) 
Sónia Gulpilhares (EDV) 

EDV2 
Filomena Costa (HGP) 
Rosa Pimentel (EDV/ETL) 

EDV2 

11:00 
11:45 

Constantino Veiga (EDV/ETL) 
Alexandre Trindade (HST)  

EDV2 
Lucília Cunha (POR) 
Paula Sousa (MAT)  

EDV2 
Carla Lopes (GGF) 
Ana Oliveira (EDM) 

EDV2 
Adriano Afonso (HST) 
CMC1 

EDV2 
Filomena Costa (HGP) 
Rosa Pimentel (EDV/ETL) 

EDV2 

11:55 
12:40 

Ana Oliveira (EDM) EDV2 
Ana Oliveira (EDM) 
Cristina Ramôa (HST) 

EDV2 
Carla Lopes (GGF)  
Guilherme Rodri. (EDV) 

EDV2 
Rita Vieira (HST) 
Carlos Fernandes (CFQ) 

EDV2 Cristina Ramôa (HST) EDV2 

12:40 
13:25 

Ana Oliveira (EDM) EDV2 
Ana Oliveira (EDM) 
Cristina Ramôa (HST) 

EDV2 
Carla Lopes (GGF)  
Guilherme Rodri. (EDV) 

EDV2 Carla Peixoto (CFQ) EDV2 Cristina Ramôa (HST) EDV2 

13:30 
14:15 

  Lucília Cunha (POR) EDV2 
Filomena Costa (HGP) 
Ana Paula Araújo (CNA) 

EDV2 
Cristina Ramôa (HST) 
Carla Lopes (GGF) 

EDV2 Carla Peixoto (CFQ) EDV2 

14:15 
15:00 

Adelina Barreto (POR) 
Marina Vieira (POR) 

EDV2 
Rosa Pimentel (EDV/ETL) 
Filomena Costa (HGP) 

EDV2 
Filomena Costa (HGP) 
Ana Paula Araújo (CNA) 

EDV2 
Cristina Ramôa (HST) 
Carla Lopes (GGF) 

EDV2 Adriano Afonso (HST) EDV2 

15:10 
15:55 

Carlos Martins (MAT) 
Laura Cunha (MAT/CNA) 

EDV2 
Teresa Madureira (MAT/CNA) 
Guilherme Rodrigues (EDV) 

EDV2 
Laura Cunha (MAT/CNA) 
Paula Gonçalves (POR) 

EDV2 
Conceição Duarte (MAT) 
Marina Vieira (POR) 

EDV2 Adelina Barreto (POR) EDV2 

15:55 
16:40 

Carlos Fernandes (CFQ) EDV2 
Sónia Gulpilhares (EDV) 
Teresa Madureira (MAT/CNA) 

EDV2 
Júlia Peixoto (GGF) 
Paula Gonçalves (POR) 

EDV2 
Conceição Duarte (MAT) 
Teresa Madureira 
(MAT/CNA) 

EDV2 Adelina Barreto (POR) EDV2 

16:55 
17:40 

Guilherme Rodrigues (EDV) EDV2 
Filomena Costa (HGP) 
Carla Lopes (GGF) 

EDV2 
Filomena Costa (HGP) 
Cristina Ramôa (HST) 

EDV2 
Rita Vieira (HST) 
Carla Lopes (GGF) 

EDV2   

17:40 
18:25 

Guilherme Rodrigues (EDV) EDV2 
Filomena Costa (HGP) 
Carla Lopes (GGF) 

EDV2 Filomena Costa (HGP) EDV2 Carla Lopes (GGF) EDV2   
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PLANO TECNOLÓGICO/FOTOGRAFIA (TIC/SALA DO ALUNO/BE) 
DIA/HORA 2.ª Feira 3.ª Feira 4.ª Feira 5.ª Feira 6.ª Feira 

08:30 
09:15 

     

09:15 
10:00 

     

10:15 
11:00 

     

11:00 
11:45 

     

11:55 
12:40 

     

12:40 
13:25 

     

13:30 
14:15 

Albertina Pinto Albertina Pinto    

14:15 

15:00 
Albertina Pinto Albertina Pinto    

15:10 
15:55 

 Luís Silva    

15:55 
16:40 

 Luís Silva    

16:55 
17:40 

  Albertina Pinto   

17:40 
18:25 

  Albertina Pinto   
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Biblioteca (BE/CRE) 
DIA 

HORA 
2.ª Feira 3.ª Feira 4.ª Feira 5.ª Feira 6.ª Feira 

08:30 

09:15 
Alcina Sousa (POR) 
Manuela Sousa (HGP/POR) 

Alcina Sousa (POR)  Alcina Sousa (POR)  

09:15 

10:00 
Alcina Sousa (POR) 
Manuela Sousa (HGP/POR) 

Alcina Sousa (POR)  
Alcina Sousa (POR) 
Ana Oliveira (EDM) 
Antonieta Costa (ECN) 

 

10:15 

11:00 
Alcina Sousa (POR) 
Ana Oliveira 

Ana Oliveira (EDM) Manuela Sousa (HGP) 
Alcina Sousa (POR) 
Ana Oliveira (EDM) 

Ana Oliveira (EDM) 

11:00 

11:45 
Alcina Sousa (POR) 
Ana Oliveira (EDM) 

Ana Oliveira (EDM) Manuela Sousa (HGP/POR) 
Alcina Sousa (POR) 
Ana Oliveira (EDM) 

Ana Oliveira (EDM) 

11:55 

12:40 
Alcina Sousa (POR) Manuela Sousa (HGP/POR) 

Manuela Sousa (HGP/POR) 
Ana Oliveira (EDM) 

Alcina Sousa (POR)  

12:40 

13:25 
 

Manuela Sousa (HGP/POR) 
Alcina Sousa (POR) 

Ana Oliveira (EDM)   

13:30 

14:15 
  

Alcina Sousa (POR) 
Albertina Pinto (TIC) 

Alcina Sousa (POR)  

14:15 

15:00 
Manuela Sousa (HGP/POR)  

Alcina Sousa (POR) 
Albertina Pinto (TIC) 

Alcina Sousa (POR)  

15:10 

15:55 
Alcina Sousa (POR) 
Albertina Pinto (TIC) 

    

15:55 

16:40 

Alcina Sousa (POR) 
Manuela Sousa (HGP/POR) 
Albertina Pinto (TIC) 

    

16:55 

17:40 
Albertina Pinto (TIC)     

17:40 

18:25 
Albertina Pinto (TIC)     
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CLUBE DE HISTÓRIA “O TEMPO É ETERNO” / CLUBE DE GEOGRAFIA/ OFICINA DO AMBIENTE /PARLAMENTO JOVEM 

Sala GAB-Sala Convívio do Aluno 

 

DIA 

HORA 
2.ª Feira Sala 3.ª Feira Sala 4.ª Feira Sala 5.ª Feira Sala 6.ª Feira Sala 

08:30 

09:15 
      Cristina Ramôa (HSt) GAB   

09:15 

10:00 
Ana Caridade (EMRC) GAB     Cristina Ramôa (HST) GAB   

10:15 

11:00 
Ana Caridade (EMRC) GAB     

Rita Vieira (HST) 
Cristina Ramôa (HST) GAB Cristina Ramôa (HSt) GAB 

11:00 

11:45 
  Filomena Costa (HGP) GAB   

Rita Vieira (HST) 
Cristina Ramôa (HST) GAB Cristina Ramôa (HST) GAB 

11:55 

12:40 
        Filomena Costa (HGP) GAB 

12:40 

13:25 
          

13:30 

14:15 
Carla Lopes (GGF) GAB Carla Lopes (GGF) GAB       

14:15 

15:00 
Carla Lopes (GGF) GAB Carla Lopes (GGF) GAB   Filomena Costa (HGP) GAB   

15:10 

15:55 
Adriano Afonso (HST) 
Carla Lopes (GGF) 

GAB 
Filomena Costa (HGP) 
Cristina Ramôa (HST) 

GAB 
Filomena Costa (HGP) 
Júlia Peixoto (GGF) 

GAB     

15:55 

16:40 
Carla Lopes (GGF) GAB 

Filomena Costa (HGP) 
Cristina Ramôa (HST) 

GAB Filomena Costa (HGP) GAB 
Cristina Ramôa (HST) 
Adriano Afonso (HST) GAB Adriano Afonso (HST) GAB 

16:55 

17:40 
Carla Lopes (GGF) GAB       

 
 

17:40 

18:25 
Carla Lopes (GGF) GAB       
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SAÚDE ESCOLAR 
DIA 

HORA 
2.ª Feira Sala 3.ª Feira Sala 4.ª Feira Sala 5.ª Feira Sala 6.ª Feira Sala 

08:30 

09:15 
          

09:15 

10:00 
          

10:15 

11:00 
    Sandra Fernandes (CNA) GIA     

11:00 

11:45 
    Sandra Fernandes (CNA) GIA     

11:55 

12:40 
          

12:40 

13:25 
          

13:30 

14:15 
          

14:15 

15:00 
          

15:10 

15:55 
  Sérgio Silva GIA Sérgio Silva GIA     

15:55 

16:40 
  Sérgio Silva GIA Sérgio Silva GIA     

16:55 

17:40 
          

17:40 

18:25 
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Oficina de Artes (Sala ETL) 

DIA 
HORA 

2.ª Feira 3.ª Feira 4.ª Feira 5.ª Feira 6.ª Feira 

08:30 
09:15 

     

09:15 

10:00 
  Paula Teles (EDV/ETL)  Paula Teles (EDV/ETL) 

10:15 
11:00 

  Paula Teles (EDV/ETL) 
Rosa Pimentel (EDV/ETL) 
António Gonçalves (EDV/ETL) 

 

11:00 
11:45 

  Paula Teles (EDV/ETL) Rosa Pimentel  (EDV/ETL) 
Paula Teles (EDV/ETL) 
António Gonçalves (EDV/ETL) 

11:55 
12:40 

 
Paula Teles (EDV/ETL) 
António Gonçalves (EDV/ETL) 

Paula Teles (EDV/ETL)   Inácio Coelho (EDV/ETL) 

12:40 
13:25 

 
António Gonçalves (EDV/ETL) 
Paula Teles (EDV/ETL) 

Paula Teles (EDV/ETL)   Inácio Coelho (EDV/ETL) 

13:30 

14:15 
     

14:15 
15:00 

     

15:10 

15:55 
Constantino Veiga (EDV/ETL)     

15:55 
16:40 

Constantino Veiga (EDV/ETL) Guilherme Rodrigues (EDV)    

16:55 
17:40 

     

17:40 

18:25 
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Desporto Escolar Externo/Interno (Pavilhão) / PROJETO MAIS DESPORTO (Pavilhão) 

 

DIA 

HORA 
2.ª Feira 3.ª Feira 4.ª Feira 5.ª Feira 6.ª Feira 

08:30 

09:15 
   

 
 

09:15 

10:00 
Sandra Diogo (PMD) António Félix (DEI/PMD)  

António Félix (DEI/PMD) 
Amélia Silva (PMD) Sandra Diogo (PMD) 

10:15 

11:00 
Joana Barbosa (DEE - BAD) Alcino Carvalho (PMD) 

Joana Barbosa (DEE - VOL) António Félix (DEE – ARE) 
Fernando Ferreira (PMD) 

11:00 

11:45 
Joana Barbosa (DEE - BAD) 
Fernando Ferreira (PMD) 

 Joana Barbosa (DEE - VOL) 
António Félix (DEE – ARE) 

Amélia Silva (PMD) 

11:55 

12:40 
Joana Barbosa (DEE - VOL) 

Fernando Ferreira (DEE – AT)  
Alcino Carvalho (PMD) Joana Barbosa (DEE - BAD) Amélia Silva (DEI)  

12:40 

13:25 
 

Fernando Ferreira (DEE - TA) 
  Amélia Silva (DEI) 

13:30 

14:15 
     

14:15 

15:00 
     

15:10 

15:55 

Fernando Ferreira (DEE - AT) 
Joana Barbosa (DEI) 
 

    

15:55 

16:40 
Joana Barbosa (DEI) 
 

    

16:55 

17:40 
Fernando Ferreira (DEE - AT)     

17:40 

18:25 

Fernando Ferreira (DEE - AT) António Félix (DEE – ARE) 
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Atelier de Teatro (Sala do Pavilhão) 

DIA 

HORA 
2.ª Feira 3.ª Feira 4.ª Feira 5.ª Feira 6.ª Feira 

08:30 

09:15 
     

09:15 

10:00 
     

10:15 

11:00 
   Luís Miranda  

11:00 

11:45 
   Luís Miranda  

11:55 

12:40 
     

12:40 

13:25 
     

13:30 

14:15 
     

14:15 

15:00 
     

15:10 

15:55 
     

15:55 

16:40 
     

16:55 

17:40 
     

17:40 

18:25 
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CLUBE DE MATEMÁTICA  

Sala GAB/Sala do Aluno 
DIA 

HORA 
2.ª Feira Sala 3.ª Feira Sala 4.ª Feira Sala 5.ª Feira Sala 6.ª Feira Sala 

08:30 

09:15 
          

09:15 

10:00 
      Odete Alves (MAT/CN) GAB   

10:15 

11:00 
  

Elsa Bernardes (MAT/CN) 

 
GAB       

11:00 

11:45 
  

Elsa Bernardes (MAT/CN) 

 
GAB       

11:55 

12:40 
          

12:40 

13:25 
          

13:30 

14:15 
          

14:15 

15:00 
          

15:10 

15:55 
Odete Alves (MAT/CN) GAB   Augusta Lopes (MAT) GAB     

15:55 

16:40 
    Augusta Lopes (MAT) GAB     

16:55 

17:40 
          

17:40 

18:25 
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CIÊNCIA NA ESCOLA 

GAB/Sala do Aluno 
DIA 

HORA 
2.ª Feira SALA 3.ª Feira SALA 4.ª Feira SALA 5.ª Feira SALA 6.ª Feira SALA 

08:30 

09:15 
          

09:15 

10:00 
        Fernanda Silva (CNA) GAB 

10:15 

11:00 
          

11:00 

11:45 
          

11:55 

12:40 
  Fernanda Silva (CNA) GAB       

12:40 

13:25 
      Carla Peixoto (CFQ) GAB   

13:30 

14:15 
        

João Cunha (CFQ)  
Carlos Fernandes (CFQ) 

GAB 

14:15 

15:00 
        

João Cunha (CFQ)  
Carlos Fernandes (CFQ) 

GAB 

15:10 

15:55 
    

Ana Paula Araújo (CNA) 
Carla Peixoto (CFQ)  

GAB   Felícia Lemos (CFQ) GAB 

15:55 

16:40 
Ana Paula Araújo (CNA) GAB       Felícia Lemos (CFQ) GAB 

16:55 

17:40 
      Fernando Alves (CNA) GAB   

17:40 

18:25 
      Fernando Alves (CNA) GAB   
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Apoio Educativo Individual (NEE) 

DIA HORA 2.ª Feira Sala 3.ª Feira Sala 4.ª Feira Sala 5.ª Feira Sala 6.ª Feira Sala 

08:30 

09:15 
          

09:15 

10:00 
    Amélia Cunha BE Amélia Silva (PMD) PAV   

10:15 

11:00 
  Cristina Ramôa CFQ     Fernando Ferreira (EDF) PAV 

11:00 

11:45 
Fernando Ferreira (EDF) PAV Cristina Ramôa CFQ     

Rita Vieira (HST) 
Amélia Silva (PMD) 

ETL 
PAV  

11:55 

12:40 
          

12:40 

13:25 
    

Amélia Cunha 
 

BE     

13:30 

14:15 
          

14:15 

15:00 
Constantino Veiga  
Adriano Afonso 

ETL Paula Teles BE Ana Caridade ETL Paula Teles EDM   

15:10 

15:55 
  Carla Lopes (GGF) BE   

Adriano Afonso 
Albertina Pinto 

EDM   

15:55 

16:40 
  Carla Lopes (GGF) BE Ana Caridade ETL Albertina Pinto EDM Rita Vieira ETL 

16:55 

17:40 
  Constantino Veiga ETL       

17:40 

18:25 
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AEPAS - CALENDÁRIO ESCOLAR 2013/2014 (Despacho n.º 8284/2013) 
Setembro 2013 Outubro 2013 Novembro 2013 1.º PERÍODO 

S D S T Q Q S S S D S T Q Q S S S D S T Q Q S S Início: 13 de setembro de 2013 

1 1 2 3 4 5 6 7 5     1 2 3 4 5 9           1 2 Fim (EB): 17 de dezembro de 2013 / Total de Dias: 68  

2 8 9 10 11 12 13 14 6 6 7 8 9 10 11 12 10 3 4 5 6 7 8 9 Fim (PE): 23 de dezembro 2013 / Total de Dias: 74 

3 15 16 17 18 19 20 21 7 13 14 15 16 17 18 19 11 10 11 12 13 14 15 16 Interrupção (EB): (Natal) – 18/12/2013 a 03/01/2014  

4 22 23 24 25 26 27 28 8 20 21 22 23 24 25 26 12 17 18 19 20 21 22 23 Interrupção (PE): (Natal) – 24/12/2013 a 01/01/2014  

5 29 30           9 27 28 29 30 31     13 24 25 26 27 28 29 30 Reuniões de Avaliação: 18/19/20 de dezembro de 2013 

PE/EB 3 2 2 2 2 11 PE/EB 4 5 5 5 4 23 PE/EB 4 4 4 4 5 21 Reuniões Intercalares: 14 a 25/10 /2013 

   Dezembro 2013    Janeiro 2014    Fevereiro 2014 2.º PERÍODO 

S D S T Q Q S S S D S T Q Q S S S D S T Q Q S S Início (EB/PE): 6 de janeiro de 2014 / 

14 1 2 3 4 5 6 7 18       1 2 3 4 22             1 Fim (EB): 4 de abril de 2014 / Total de Dias: 62 

15 8 9 10 11 12 13 14 19 5 6 7 8 9 10 11 23 2 3 4 5 6 7 8 Fim (PE): 11 de abril 2014/Total de Dias: 66 

16 15 16 17 18 19 20 21 20 12 13 14 15 16 17 18 24 9 10 11 12 13 14 15 Interrupção: (Carnaval) – 3 a 5/03/2014 

17 22 23 24 25 26 27 28 21 19 20 21 22 23 24 25 25 16 17 18 19 20 21 22 Interrupção (EB): (Páscoa) – 7 a 21/04/2014 

18 29 30 31         22 26 27 28 29 30 31   26 23 24 25 26 27 28   Interrupção (PE): (Páscoa) – 14 a 21/04/2014 

EB 3 3 2 2 2 12 EB 4 4 4 4 4 20 EB 4 4 4 4 4 20 Reuniões de Avaliação: 7, 8 e 9 de abril de 2014 

PE 4 4 3 3 3 17 PE 4 4 4 5 5 21 PE 4 4 4 4 4 20 Reuniões Intercalares: 10 a 21/02/2014 

Março 2014    Abril 2014    Maio 2014 3.º PERÍODO 

S D S T Q Q S S S D S T Q Q S S S D S T Q Q S S Início: 22 de abril de 2014 

26             1 31     1 2 3 4 5 35         1 2 3 Fim: 6 de junho de 2014 (4.º/6.º/ 9.º anos) Total de Dias: 32 

27 2 3 4 5 6 7 8 32 6 7 8 9 10 11 12 36 4 5 6 7 8 9 10 Fim: 13 de junho de 2014 (Rest. Anos) Total de Dias: 36  

28 9 10 11 12 13 14 15 33 13 14 15 16 17 18 19 37 11 12 13 14 15 16 17 Fim: 4 de julho de 2014 (PE e 4.º   e 6.º ano  PAE) Total de Dias: 50/50 

29 16 17 18 19 20 21 22 34 20 21 22 23 24 25 26 38 18 19 20 21 22 23 24 Reuniões de Avaliação: 9,11,12/06/2014 (4.º/6.º/9.º) 

30 23 24 25 26 27 28 29 35 27 28 29 30       39 25 26 27 28 29 30 31 Reuniões de Avaliação: 16,17,18 /06/2014 (R. Anos) 

31 30 31           EB 1 3 3 3 1 12 EB 4 4 4 4 5 21 Reuniões Articulação: 7,8,9 /07/2014 (PE/1C) 

PE/EB 4 3 3 4 4 18 PE 2 4 4 3 2 15 PE 4 4 4 4 5 21 Reuniões Intercalares: 12 a 23/05/2014 

   Junho 2014 Julho 2014    Agosto 2014 TOTAL DE DIAS LETIVOS 201272013 

S D S T Q Q S S S D S T Q Q S S S D S T Q Q S S 4.º, 6.º e 9.º anos: 162 dias letivos 

40 1 2 3 4 5 6 7 44     1 2 3 4 5 48           1 2 Restantes Anos: 166 dias letivos 

41 8 9 10 11 12 13 14 45 6 7 8 9 10 11 12 49 3 4 5 6 7 8 9 Pré-escolar: 190 dias letivos 

42 15 16 17 18 19 20 21 46 13 14 15 16 17 18 19 50 10 11 12 13 14 15 16 4.º e 6.º PAE: 174 dias letivos. 

43 22 23 24 25 26 27 28 47 20 21 22 23 24 25 26 51 17 18 19 20 21 22 23 Total 4.º, 6.º e 9.º anos: 36 Semanas  

44 29 30           48 27 28 29 30 31     52 24 25 26 27 28 29 30 Total Restantes anos: 37 Semanas 

4, 6.º/9.º 1   1  1  1 1  5          53  31            Total Restantes PE: 42 Semanas  

Ret. Anos 2 1 2 2 2 9 PE  1 1 1 1 5         Total Restantes 4.º e 6.º ano PAE: 37 Semanas 

PE/4.º D 5/4 2 4/3 2 4/3 18  4/6 PAE  1 1 1 1 5         Reuniões iniciais de CT/CA: 12 e 13/09/2013 
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05-Out-2013 Implantação da República Abolido em 2012 1-Jan-2014 Ano Novo  01-Mai-2014 Dia do Trabalhador  

01-Nov-2012 Dia de Todos os Santos Abolido em 2013 4-Mar-2014 Carnaval  10-Jun-2013 Dia de Portugal   

01-Dez-2012 Restauração Independência Abolido em 2012 18-Abr-2014 Sexta-feira Santa  19-Jun-2013 Corpo de Deus Abolido em 2013 

08-Dez-2012 Imaculada Conceição  20-Abr-2014 Páscoa  24-Jun-2013 Batalha de S. Mamede  

25-Dez-2012 Natal   25-Abr-2014 Dia da Liberdade  15-Ago-2013 Assunção de Maria  

 

 

PERÍODOS INÍCIO TERMO DURAÇÃO 

REUNIÕES 

INTERRUPÇÕES 

Intercalares Avaliação  

1.º 
13 de setembro 

de 2013 

ENSINO BÁSICO 

De 14 a 25/10/2013 18,19,20/12/2014 

ENSINO BÁSICO 

1.ª NATAL 
17/12/2013 68 Dias 18/12/2013 a  03/01/2014 

PRÉ-ESCOLAR PRÉ-ESCOLAR 

24/12/2013 74 Dias 25/12/2013 a  03/01/2013 

2.º 6 de janeiro de 
2014 

ENSINO BÁSICO 

De 10 a 21/02 /2014 

29/01 a 4/02/2014 (ETL/TIC) 

7, 8 e 9/04/2014 

ENSINO BÁSICO 2.ª CARNAVAL 

04/04/2014 62 Dias De 7 A 21/04/2014 De 3 a 5/03/2’14  

PRÉ-ESCOLAR PRÉ-ESCOLAR 

3.ª PÁSCOA 11/04/2014 66 Dias 
14 A 21/04/2014 

3.º 
22 de abril de 

2014 

4.º, 6.º e 9.º ANO: 

De 12 a 23/2014 
 

4.º, 6.º e 9.º ANO: 4.º, 6.º e 9.º ANO: 

Total em dias 

06/06/2014 32 Dias 
9 e 11 /06/2014 
15 e 16/07/2014 

162 Dias 

RESTANTES ANOS RESTANTES ANOS RESTANTES ANOS 

13/06/2014 36 Dias 16, 17 e 18/06/2014 166 Dias 

PRÉ-ESCOLAR PRÉ-ESCOLAR/1.º CICLO PRÉ-ESCOLAR 

04/07/2014 50 Dias 7, 8 E 9/07/2014 190 Dias 

 

 

 

 

 


