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"Intervir para renovar a escola"  
 

A Escola não deve entender-se como uma Instituição que desenvolve única e 

exclusivamente a sua atuação dentro do espaço aula. Se, porventura, assim 

acontece, esta segunda casa de todos quantos estão envolvidos no ensinar e no 

aprender não está a cumprir cabalmente o seu papel. Não desenvolve a partilha, o 

aprender fazendo; não fomenta aprendizagens, nem vivências enriquecedoras.  

O Plano Anual de Atividades que apresentamos enraíza as bases da sua elaboração 

nos pressupostos referidos. Falamos em partilha, em articulação. Articulação 

desejada entre os vários ciclos deste Agrupamento de escolas e das várias 

instituições que se preocupam efetivamente com o sucesso presente e futuro das 

crianças e jovens que lhes estão confiados.  

O Plano Anual de Atividades que apresentamos não tendo como documento de 

referência o Projeto Educativo, tem como eixos definidos pela direção, a qualidade 

pedagógica e organizacional, a educação para a saúde, segurança, desporto e 

cultura, a interiorização de valores e condutas e autoavaliação. Assim, no respeito 

pela coerência, propõe-se ser não só um documento do planeamento e articulação do 

trabalho letivo e não letivo a desenvolver, mas também o reflexo do dinamismo, da 

missão formativa e da proficiência do nosso Agrupamento. Depois da construção 

das propostas por parte das várias estruturas da comunidade escolar, foi possível 

chegar a este documento final que mais não é do que “o semblante da escola”, a 

expressão do empenho de toda a Comunidade Educativa numa instituição que 

deseja a melhoria da qualidade das aprendizagens e o sucesso educativo dos alunos, 

o desenvolvimento de um espírito de rigor, a diversidade de estratégias, a relação 

com o meio envolvente. Pretende-se, também, que seja mais um ponto de partida 

para a reflexão sobre o que nós, Agrupamento de Escolas de Monção, fomos, somos 

e para onde vamos. 

  

O lema, "Intervir para renovar a escola" é a máxima que irá unificar todos os 

projetos e atividades, nunca esquecendo que a dialética ensino/formação é cada vez 

mais a meta indispensável que o agrupamento, enquanto organização, deve ter no 

rol das suas preocupações centrais, de forma a promover o desenvolvimento das 

competências globais dos alunos. Assim, para finalizar esta breve introdução, há 

que realçar o papel dos vários intervenientes em todo este processo, sobretudo as 

estruturas e os promotores responsáveis pela vasta panóplia de atividades 

apresentadas, determinantes para o sucesso educativo. 
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DIREÇÃO 
Atividade Escola Data Responsáveis Objetivos Destinatários Recursos Custos 

Reunião Geral de 

Professores 

AEM Outubro  Direção  Apresentar a equipa da Direção; 

Integrar os professores nos 

diversos aspetos da vida escolar; 

Prestar esclarecimentos sobre o 

funcionamento das escolas do 

Agrupamento. 

Todos os docentes Escola Sede  0 € 

Equipa de 

Coordenação 

Educativa 

AEM Mensalmente   Direção  Promover a melhoria do 

funcionamento e organização dos 

estabelecimentos do Agrupamento 

e dos seus níveis de eficiência e 

eficácia; Uniformizar 

procedimentos. 

Coordenadores de 

Estabelecimento, 

Chefes/Responsáv

eis do Pessoal Não 

Docente 

Escola Sede  0 € 

Dinamização do 

Portal do 

Agrupamento 

AEM Ao longo do 

ano 

Direção  Promover o uso autónomo das 

tecnologias de informação nos 

diferentes aspetos da vida da 

escola; Promover o recurso à 

utilização generalizada e refletida 

das tecnologias. 

Comunidade 

escolar 

Equipamento 

e meios 

informáticos 

0 € 

Ceia de Natal AEM Dezembro Direção  Promover o convívio entre os 

diferentes elementos da 

comunidade educativa; 

Estimular o espírito de 

cooperação; Relembrar os valores 

da época natalícia. 

Comunidade 

educativa 

Restaurante  

Inscrição 
----- 

Almoço convívio 

de Páscoa 

AEM Final do 2º 

período 

Direção  Promover o convívio entre os 

diferentes elementos da 

comunidade educativa;  

Estimular o espírito de 

cooperação. 

Comunidade 

escolar 

Cantina  

Inscrição  
----- 

Dia do Diploma  AEM 1º período Direção  Reconhecer o mérito e o excelente Comunidade Pavilhão 150 € 
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desempenho dos alunos do ano 

letivo 2015/2016; Motivar e 

estimular para o estudo. 

educativa DLDM 

Equipamento 

informático 

Segurança  AEM Ao longo do 

ano 

Direção 

Delegado de 

Segurança  

Testar o plano de evacuação com 

os alunos e outros utentes das 

escolas; Testar os planos de 

emergência em cada 

estabelecimento do Agrupamento; 

Promover uma cultura de 

segurança. 

Comunidade 

escolar 

Plano de 

Emergência 

Regulamento 

de Segurança 

Forças de 

Proteção e 

Segurança 

A 

definir 

Equipas de 

trabalho  

AEM Ao longo do 

ano 

Direção  Criar equipas no âmbito de: PAA, 

Haja Saúde, Projeto Educativo, 

Regulamento Interno, Ofertas 

Educativas, Avaliação Interna, 

Exames, Horários, Jornal Escolar, 

Eco-Escolas, Desporto Escolar e 

Clubes (Yoga, Artes, Fotolab e 

Rádio Escolar); Monitorizar e 

colaborar no trabalho das equipas. 

Professores Material de 

papelaria  

Fotocópias  

50 € 

Semana Cultural  AEM 3º período Direção Dinamizar o convívio de final de 

ano entre os elementos da 

comunidade escolar; Divulgar 

trabalhos elaborados ao longo do 

ano; Promover a aprendizagem 

diversificada. 

Comunidade 

escolar 

Equipamento 

eletrónico 

 

A 

definir  

Encerramento do 

ano letivo 

AEM Final do ano 

letivo 

Direção  Promover o convívio entre os 

diferentes elementos da 

comunidade educativa; 

Estimular o espírito de 

cooperação. 

Pessoal docente e 

não docente 

Equipamento 

eletrónico 

Inscrição  

50 € 
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PROJETOS 
Atividade Escola Data Responsáveis Objetivos Destinatários Recursos Custos 

Haja Saúde AEM Ao longo do 

ano 

Isabel 

Temporão e 

Centro de 

Saúde de 

Monção  

Promover hábitos de vida saudáveis 

na comunidade escolar; Promover e 

desenvolver programas e projetos no 

âmbito da saúde e bem-estar: PELT, 

SOBE, PODE, PRESSE e PASSE; 

Dinamizar a atividade do GAIA e do 

Clube de Yoga; Formação de 

professores em primeiros socorros; 

atividades no âmbito da prevenção 

da violência no namoro e do 

bullying; gerir os projetos de 

Educação para a Saúde e Educação 

Sexual das turmas.  

Comunidade 

escolar 

Fotocópias A 

definir 

 Eco-escolas AEM Ao longo do 

ano 

Coordenadores Realizar atividades no âmbito dos 

temas-base (água, resíduos e 

energia) e de pelo menos um dos 

temas do ano (2016-17). 

Comunidade 

educativa 

Fotocópias e 

material 

diverso 

A 

definir 

Jornal Escolar AEM Ao longo do 

ano 

Nazaré 

Barbeitos  

Recolher e divulgar trabalhos 

escritos; Desenvolver técnicas de 

escrita criativa; Valorizar a 

componente escrita como forma de 

comunicação. 

Comunidade 

educativa 

Fotocópias e 

impressões 
A 

definir 

Clube Rádio 

Escolar  

DLDM Ao longo do 

ano 

 Promover a aproximação e 

integração escola-aluno; Fomentar a 

atividade criativa dos alunos; 

Melhorar o espaço de convivência na 

escola. 

Comunidade 

escolar 

Equipamento 

radiofónico e 

espaço 

200 € 

Clube de Artes DLDM Ao longo do 

ano 

Professores de 

EVT 

Desenvolver a criatividade e a 

autonomia; Experimentar técnicas e 

utilizar diferentes materiais na 

criação de obras artísticas.   

Alunos Material de 

papelaria e 

pintura 

150 € 
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Clube FotoLab EBDLDM Ao longo do 

ano 

Mª João 

Damasceno 

Alcançar objetivos gerais ligados à 

fotografia como técnica de 

expressão; fomentar o 

desenvolvimento de várias 

componentes globalizantes para 

uma atitude individual mais 

completa. 

Alunos  Equipamento 

fotográfico e 

material de 

fotografia 

200 € 

Clube de Yoga DLDM Ao longo do 

ano 

Mª de Deus 

Gonçalves 

Contribuir para o equilíbrio físico, 

emocional e mental dos jovens; 

Promover a focalização da atenção e 

aumentar a concentração. 

Alunos dos 2º e 

3º ciclo da  

EBDLDM 

Pré-escolar 

Sala 13 

Tapetes  
200 € 

Science in the City ESM Ao longo do 

ano  

Visita de 

estudo: 25, 

26, 27 e 28 

de 

fevereiro 

de 2017 

Cristina 

Ramadas 

Elizabeth 

Teixeira 

Hélio Aguiar 

Compreender a relação entre o 

avanço científico e o progresso da 

humanidade; Contribuir para o 

desenvolvimento de uma consciência 

crítica e interventiva em áreas como 

a tecnologia e as ciências, entre 

outras, formando para uma 

cidadania ativa e participativa; 

Promover o aprofundamento de uma 

cultura científica, técnica e 

humanística que constitua suporte 

cognitivo e metodológico tanto para 

a inserção plena na vida profissional 

como para o prosseguimento de 

estudos; Contribuir para uma 

atitude positiva face à Ciência, 

estimulando o gosto por esta e a 

vontade de aprofundar 

conhecimentos; Promover a 

realização pessoal mediante o 

desenvolvimento de atitudes de 

autonomia, cooperação, sentido de 

responsabilidade e solidariedade; 

30 alunos do 10˚ 

ano da área 

científico-

tecnológica do 

AEM 

30 alunos das 

turmas do 10º e 

11º anos do 

Agrupamento de 

Escolas de 

Muralhas do 

Minho 

Recursos 

educativos, 

para os 

alunos do 10˚ 

ano no âmbito 

das 

disciplinas 

envolvidas. 

Materiais 

relativos a 

organização 

da visita de 

estudo. 

1800 € 
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Consciencializar os alunos para a 

necessidade de aprenderem línguas 

estrangeiras e motivá-los para a 

comunicação com outras nações 

através do inglês como língua 

comum Europeia; Abrir novos 

horizontes através do conhecimento 

e encontro com novas realidades e 

novos mundos como fonte de 

experiência; Descobrir uma 

dimensão Europeia comum, do 

passado ao presente, da cidade 

visitada vivenciado pelos jovens 

participantes no projeto e expresso 

na língua de comunicação, o Inglês, 

que é ensinada em ambos os países; 

Fomentar o interesse por outros 

povos e culturas, desenvolvendo 

maior tolerância e comunicação 

intercultural; Dinamizar projeto 

interescolar Monção – Valença. 

Serviço Educativo 

da Câmara 

Municipal de 

Monção 

AEM Ao longo do 

ano 

Município de 

Monção 

Os objetivos das diversas atividades 

constam de um documento anexo a 

este Plano. 

Alunos Material 

diverso 
0 € 

Concurso de 

oratória 

ComunicAgora 

ESM 2.º e 3.º 

Período 

Dr.º Cristina 

Sousa 

CMM 

Proporcionar a todos os estudantes 

do ensino secundário a oportunidade 

de expor de uma forma mais 

alargada a participativa, as suas 

opiniões sobre os assuntos mais 

pertinentes, usando a oratória como 

veículo de difusão junto das 

comunidades educativas. 

   

Aniversário da AEM 25 de CPCJ Sensibilizar a comunidade Alunos Rádio Vale do 0€ 
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convenção dos 

direitos da criança 

outubro educativa, durante o mês de 

Novembro para a convenção dos 

direitos da criança. 

seleccionados do 

2º ao 6º ano. 

Minho 

Clube Ciência 

Viva 

ESM Ao longo do 

ano 

Helena 

Esteves, 

Celeste 

Gonçalves e 

Natália Rocha 

Contribuir para a divulgação da 

Ciência, promovendo a curiosidade, 

a literacia e a cultura científicas; 

Motivar para a aprendizagem das 

Ciências, desenvolvendo projetos de 

investigação científica 

contextualizados nos conteúdos 

programáticos das diferentes áreas 

científicas do currículo; 

Estimular o raciocínio científico e 

avaliação crítica de informação com 

a implementação das etapas do 

método científico; 

Aplicar estratégias de resolução de 

situações problemáticas, o que inclui 

a formulação de hipóteses, o 

planeamento e a realização de 

atividades de natureza 

investigativa, a sistematização e a 

análise de resultados; 

Ponderar argumentos de natureza 

diversa, sendo capaz de distinguir 

explicações científicas de não 

científicas, posicionando-se face a 

controvérsias sociais que envolvam 

conceitos científicos; 

Analisar implicações do 

desenvolvimento da Ciência e das 

suas aplicações tecnológicas na 

qualidade de vida dos seres 

humanos. 

12.ºA e B Material de 

laboratório, 

fotocópias e 

cópias a cores. 

Ciência Viva. 

500€ 
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Construir valores e atitudes 

conducentes à tomada de decisões 

fundamentadas relativas a 

problemas que envolvam interações 

Ciência, Tecnologia, Sociedade e 

Ambiente. 

Projeto Boccia ESM, 

EBDLDM 

EBI Tangil 

Ao longo do 

ano 

Nuno 

Gonçalves 

Promover autonomia, sociabilidade, 

cooperação, desenvolvimento de 

capacidades de raciocínio e das 

capacidades físicas. 

Promover a inclusão. 

Alunos com 

NEE do 2.º e 3.º 

ciclo e ensino 

secundário 

2 Kit Boccia 

10 rolos de 

fita adesiva 

 

Sekinhos EBI de Tangil Ao longo do 

ano 

José Manuel 

Vaz 

Paula Costa 

- Proporcionar conforto e bem estar 

às crianças que necessitem de trocar 

de roupa molhada ou danificada;  

- Organizar e catalogar o vestuário;  

- Facilitar o trabalho de procura e 

distribuição de peças de vestuário;  

- Criar um espaço onde esteja 

centralizado o vestuário disponível;  

- Criar e manter organização do 

vestuário disponível: 

-Responder de forma rápida e eficaz 

à necessidade detetada. 

Alunos da EBI 

de Tangil 

  

PNO! Ponte nas 

Ondas! 

Mostra de 

oralidade 

AEM 25 de 

novembro 

Diretores de 

Turma 

Proporcionar espaço de partilha de 

oralidade luso galaica. 

Alunos da EB 

Deu la Deu 

Martins 

Cineteatro 

João Verde 
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DEPARTAMENTO DO PRÉ-ESCOLAR 
Atividade Escola Data Responsáveis Objetivos Destinatários Recursos Custos 

1. Receção aos 

alunos 

Desdobrável 

Mazedo:  

 

 

Centro 

Escolar: 

 

 

Pias:  

 

 

Tangil:  

 

Setembro 
Nota: por motivo de 

organização e/ou 

conveniência dos 

Pais/Encarregados de 

Educação esta atividade 

poderá ser realizada no 

horário duplo da manhã 

ou da tarde. 

Mazedo: Maria 

Fernanda Besteiro 

 

Centro Escolar: 

Ofélia Temporão, 

Maria José Táboas, 

Ana Henriques, 

Cremilda, Carla 

Viães, Patrícia e 

Guilhermina 

 

Pias: Carla Silva, 

Fernanda Rolo 

 

Tangil: Susana 

Costa 

Melhorar a articulação 

entre os diversos ciclos 

que constituem a escola; 

Fomentar a participação 

de todos os agentes 

educativos; Promover a 

integração dos novos 

alunos; Proporcionar a 

socialização, criando um 

ambiente de amizade e 

carinho; Informar sobre o 

funcionamento da escola; 

Proporcionar aos alunos 

experiências que 

favorecem relações de 

amizade com colegas, 

professores e assistente e 

operacionais. 

Crianças do 

Pré-escolar de 

Pias 

Fotocópia para 

distribuir pelos 

encarregados de 

educação 

Orçamento da 

escola 

 

Materiais 

elaborados pelas 

educadoras 

 

Halloween JI de 

Mazedo 

JI de 

Tangil 

Outubro JI de Mazedo:  

Amélia Ferreira   

  

JI de Tangil: Júlia 

Sousa 

Proporcionar momentos de 

socialização e de partilha; 

Promover a relação entre a 

escola e a família; Dar a 

conhecer tradições 

internacionais; 

Desmistificar os medos 

infantis.  

MJ2, TJ1, 

TJ2. 

Materiais 

elaborados pelas 

educadoras 

0 € 

Dia das Bruxas Centro 

Escolar 

31 de outubro Educadoras do 

Jardim 

• Facilitar a transição das 

crianças da creche para o 

pré-escolar  

• Proporcionar momentos 

de socialização e de 

Pré-escolar do 

Centro 

Escolar e 

Creche de 

Mazedo 

Material de 

desgaste e 

reciclado; 

Polivalente; 

Aparelhagem 
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partilha  

• Promover a relação entre 

a escola, as creches e a 

família 

Jornal Escolar AEM Ao longo do ano Cortes: Ana 

Temporão 

Tangil: Susana 

Costa 

Mazedo: Maria de 

Jesus Rodrigues 

 

Pias: Teresa Valinho 

Centro Escolar: todo 

o 1º CEB; Ofélia 

Amoedo 

Promover o processo 

ensino/ aprendizagem nas 

vertentes 

intelectual/social/ética e 

moral; Promover a 

partilha de vivências e 

experiências entre a escola 

e a comunidade; 

Proporcionar diferentes 

meios de conhecimento; 

Desenvolver a criatividade 

e a imaginação.  

Grupos do 

Pré-escolar 

Orçamento da 

escola 

0 € 

Projeto  Eco-

escolas 

AEM Ao longo do ano Cortes:  Ana 

temporão 

Tangil: Maria José 

Vilas Boas 

Mazedo: Graça 

Pombo 

Pias: Teresa Valinho 

Centro Escolar: 

Ofélia Amoedo 

Dar continuidade ao 

Projeto Eco escolas no 

Agrupamento; Reforçar, 

envolver e sensibilizar as 

crianças da escola para a 

crucial importância desta 

temática; Envolver a 

comunidade educativa 

para melhorar o ambiente 

e a cidadania.  

Grupos do 

Pré-escolar 

 0 € 

Atividades: 

Serviço Educativo 

da CMM 

AEM Ao longo do ano Departamento do 

Pré-escolar 

Ver documento Educativo 

– apenso a este 

documento. 

Grupos do 

Pré-escolar 

Custeado pela 

Câmara 

Municipal 

(transportes e 

atividades) 

0 € 

Festa de Final de 

Ano 

AEM Junho 

Último dia de 

aulas 

Mazedo: Manuel 

Fernando Caldas 

Oliveira.  

Estabelecer formas de 

intercâmbio entre o 

agrupamento e a 

Grupos do 

Pré-escolar 

Escola;  

 

Pais/encarregados 

0 € 
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Nota: por motivo 

de organização 

e/ou conveniência 

dos 

Pais/Encarregados 

de Educação esta 

atividade poderá 

ser realizada no 

horário duplo da 

manhã ou da 

tarde. 

Centro Escolar: 

Coord: Mª do Rosário  

Guilhermina, Mº 

José 

Táboas,Prof.V3D, 

Prof.TurmaMais,Ana 

Henriques, todas as 

educadoras. 

Cortes: Rosa Maria 

Henriques 

Pias:  Céu 

Cruz/Carla 

Silva/Carminda 

Moreira 

Tangil: Maria José 

comunidade local de forma 

a promover uma maior 

visibilidade institucional e 

social; Proporcionar às 

crianças uma vivência 

diferente no seio da 

comunidade educativa; 

Promover um dia de 

convivência saudável com 

toda a comunidade local.  

de educação; 

Outros parceiros. 

Pequenos turistas 

em Monção 

JI de 

Cortes 

Ao longo do ano Cortes: - Carmo 

Crespo 

Promover o turismo em 

Monção: 

- Turismo cultural (Torre 

de Lapela; Palácio da 

Brejoeira; Muralhas de 

Monção e Ponte de Mouro); 

- Turismo ambiental (praia 

fluvial); 

- Turismo rural (Quinta da 

Portelinha); 

- Turismo termal (Termas 

de Monção) 

Grupos do 

Pré-escolar de 

Cortes 

Orçamento da 

Escola 

Famílias 

CMM 

 

Visita de Estudo AEM maio/junho Mazedo: Rosa Silva 

Margarida Silva 

 

Centro Escolar: 

1ºano – Dores 

Marques 

2ªano -  Gabriela 

Promover o processo 

ensino/ aprendizagem nas 

vertentes 

intelectual/social/ética e 

moral; Promover a 

partilha de vivências e 

experiências entre as 

Grupos do 

Pré-escolar 

 1500 € 
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Rodrigues 

3º ano – Céu Igrejas 

4ºano – Cremilda 

Simões 

Pré-escolar 

 

 Pias: Custódio 

Lomba/Titular do 

P3A 

Tangil: Renato 

Pombo 

Cortes: Ana 

Temporão 

crianças e os adultos; 

Proporcionar diferentes 

meios de conhecimento; 

Desenvolver capacidades 

de autonomia.  

Segurança AEM A designar GNR de Valença 

(Escola Segura) 

Bombeiros 

Centro de Saúde 

Coordenador:  

Mazedo: Elsa Alves 

Cortes: Ana 

Temporão 

Promover a segurança. Grupos do 

Pré-escolar 

 0 € 

Sessões de Dança AEM Ao longo do ano Mazedo: Amélia 

Ferreira 

Cortes: Rosa 

Henriques 

Promover o gosto pela 

dança e pela música; 

Desenvolver as 

possibilidades motoras.  

Grupos do 

Pré-escolar de 

Mazedo e 

Cortes 

Colaboração dos 

pais 

0 € 

Programa de 

Transição 

AEM Ao longo do ano Coordenadora de 

Departamento 

Promover o sucesso 

educativo das crianças; 

Facilitar a transição das 

crianças do pré-escolar 

para o 1º CEB; Facilitar a 

transição das crianças da 

creche para o pré-escolar. 

Grupos do 

Pré-escolar 

Creches 

Orçamento da 

escola 

Colaboração dos 

pais 

0 € 

Plano Nacional de 

Leitura 

AEM Ao longo do ano Coordenadora de 

Departamento  

Conseguir “imitar” e 

interpretar gravuras e 

Grupos do 

Pré-escolar 

Orçamento da 

escola 

0 € 
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imagens; Revelar 

consciência da 

correspondência entre o 

código oral e escrito; Levar 

a criança a apropriar-se 

das funções da escrita; 

Perceber que aquilo que se 

diz se pode escrever; 

Compreender e ser capaz 

de reproduzir e interpretar 

histórias; Representar 

graficamente o que vêm e 

ouvem dum texto; Alargar 

o vocabulário e 

desenvolver o sentido 

crítico; Promover o gosto 

pela leitura e pelo livro; 

Promover a emergência da 

escrita e da leitura.  

Colaboração dos 

pais 

Cinema AEM 3.º Período Coordenadora de 

Departamento 

Levar as crianças a usar os 

espaços ligados à cultura; 

Desenvolver na criança o 

espírito crítico; Levar a 

reconhecer o cinema como 

uma forma de arte.  

Grupos do 

Pré-escolar 

 0 € 

Rúbrica: "Ser 

Solidário" 

AEM Ao longo do ano Cortes: Carmo 

Crespo 

Tangil: Maria José 

Mazedo: Maria José 

Almeida 

 

Pias: Céu Cruz/Carla 

Silva 

 

Valorizar laços de pertença 

a uma família; Promover 

os valores da 

solidariedade; Contribuir 

para o aumento de 

qualidade de vida e 

autonomia das pessoas 

portadoras de deficiência 

ou em situação de doença 

Grupos do 

Pré-escolar 

 0 € 
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Centro Escolar: 

Ofélia Amoedo 

prolongada; Promover o 

respeito pela diferença;  

Promover a solidariedade. 

Viagem de 

comboio 

AEM 3.º Período Cortes: Rosa 

Henriques 

Tangil: Júlia Sousa 

Mazedo: Margarida 

Silva 

Pias: Teresa Valinho 

Conhecer diferentes meios 

de transporte; Enriquecer 

conhecimentos; 

Proporcionar aos alunos 

novas experiências; 

Proporcionar às crianças a 

experiência de andar de 

comboio; Proporcionar 

prazer às crianças.  

JI de Pias; JI 

de Mazedo; JI 

de Cortes; JI 

de Tangil. 

Colaboração dos 

E.E. 

0 € 

Dia da Atividade 

Física 

Jardim 

de 

Infância 

de Cortes 

abril Cortes: Emília Lima Promover o exercício físico; 

Sensibilizar para a saúde e 

o bem-estar físico; 

Promover o envolvimento 

parental.  

Grupos do 

Pré-escolar de 

Cortes 

Material de 

educação física 

0 € 

Celebração Pascal AEM 2.º Período Pias:. Céu 

Cruz/Fernanda Rolo 

 

Tangil: Susana 

Costa 

Celebrar a Festa Pascal na 

comunidade escola; 

Promover os valores 

cristãos.  

JI de Pias; JI 

de Tangil 

Orçamento da 

escola 

Colaboração dos 

pais 

0 € 

CARNAVAL AEM fevereiro/ março. 

Nota: por motivo 

de organização 

e/ou conveniência 

dos 

Pais/Encarregados 

de Educação esta 

atividade poderá 

ser realizada no 

horário duplo da 

manhã ou da 

tarde. 

Mazedo: Amélia 

Ferreira 

 

Centro Escolar: 

Coord: Johann Pinto 

Guilhermina,Ofélia, 

José Brito, Celeste 

 

Pias: Teresa 

Valinho/Custódio 

Lomba 

 

Preservar a tradição do 

Carnaval; Potenciar a 

imaginação e a 

criatividade; Incutir 

atitudes e valores 

ecológicos; Incentivar o 

espírito de humor e de 

crítica; Promover a 

articulação entre Jardim-

de-infância e Escola do 1.º 

Ciclo; Valorizar a arte 

popular; Interagir com as 

Grupos do 

Pré-escolar 

Cartolinas, cola, 

tintas;  

Outros materiais 

Orçamento da 

escola. 

0 € 
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Tangil: Cláudia 

Patinha 

 

Cortes: Ana 

Temporão 

famílias Solicitar a 

colaboração dos pais na 

construção das máscaras e 

caraterização das crianças.  

REIS AEM janeiro Cortes: Carmo 

Crespo 

Tangil: Maria José 

Centro Escolar: 

Ofélia Amoedo 

Valorizar a tradição; 

Promover a consciência 

social; Desenvolver a 

musicalidade.  

Comunidade 

Educativa 

APPCDM 

Orçamento da 

escola 

Colaboração das 

famílias 

0 € 

Natal AEM dezembro 

Nota: por motivo 

de organização 

e/ou conveniência 

dos 

Pais/Encarregados 

de Educação esta 

atividade poderá 

ser realizada no 

horário duplo da 

manhã ou da 

tarde. 

Mazedo: Mª de 

Lurdes Pacheco 

Centro Escolar: 

coord:.Esmeralda 

Barreiros; Prof 

Turma 

Mais,Eduarda 

Pinhão, Carla Viães, 

Mª do Rosário 

Pias: Custódio 

Lomba/Titular da 

P3A 

 

Tangil: Luzia 

Oliveira Cortes: 

Rosa Maria 

Henriques 

Reconhecer o Natal como 

festa da Família; Estreitar 

laços relacionais com as 

famílias; Preservar e 

valorizar tradições; 

Promover o convívio 

escola/comunidade; 

Fomentar a solidariedade.  

Comunidade 

educativa 

 

VJ1, VJ3, 

VJ4 

Autarquias 

Colaboração das 

famílias 

Associação de 

Pais 

50 € 

Dia de S. 

Martinho/Magusto 

AEM Novembro Mazedo: Rosa 

Lourenço 

Centro Escolar: 

Coord: José Brito 

Mª do Rosário, 

Esmeralda, Dores, 

Conceição Nande, 

Fomentar a participação 

de todos os agentes 

educativos; Desenvolver a 

criatividade e a 

imaginação; Proporcionar 

às crianças experiências 

que favoreçam relações de 

Grupos do 

Pré-escolar 

Castanhas 

Orçamento da 

escola. 

30 € 
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Isa 

Pias: Céu Cruz; 

Francisco Gonçalves 

Tangil: Renato 

Pombo 

Cortes: Emília Lima 

amizade e sócio afetivas 

com toda a comunidade 

educativa; Preservar, 

valorizar e dar 

continuidade às tradições; 

Alargar os saberes 

culturais das crianças.  

Dia do Ambiente EB1/JI 

de Pias 

A definir Pias: Francisco 

Gonçalves/Titular da 

P3B 

• Incutir atitudes e 

valores ecológicos 

• Valorizar a 

natureza envolvente 

• Promover atitudes 

de respeito pela fauna e 

flora 

Pré-escolar de 

Pias 

  

Dia da 

Alimentação 

AEM 17 de outubro Mazedo: Maria 

Manuel/ Maria José 

Almeida 

Centro Escolar: 

Coord: Patricia 

Beites, Ana Maria 

Henriques, Ofélia, 

Gabriela, Cremilda, 

Manuela Taveira* 

 

Pias: Carminda 

Moreira/Teresa 

Valinho 

Tangil: Claudia 

Patinha 

Cortes: Ana 

Temporão 

Promover o processo 

ensino/aprendizagem para 

que os alunos aprendam a 

aprender; Promover na 

comunidade escolar e local 

hábitos e métodos sadios; 

Conhecer a roda dos 

alimentos; Estimular nas 

crianças o gosto pelos 

alimentos saudáveis.   

Grupos do 

Pré-escolar 

 0 € 

Palestra JI de 

Cortes 

21 de novembro Cortes: Paula Nunes  Sensibilizar para a 

importância do 

sono na idade Pré-

Encarregados 

de Educação 
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escolar 

Dia do Pijama EB1/JI 

Mazedo 

 

EB1/JI 

Pias 

19 de novembro 

 

 

21 de novembro 

Amélia Ferreira  

Lurdes Pacheco 

 

Carla Silva  

Céu Cruz 

Valorizar laços de 

pertença a uma família   

Promover os valores da 

solidariedade  

Contribuir para o aumento 

de qualidade de vida e 

autonomia das pessoas 

portadoras de deficiência 

ou em situação de doença 

prolongada;  

Promover o respeito pela 

diferença   

Grupos do 

pré-escolar 

Alunos dos 

grupos MJ1 e 

MJ2 

Pais/encarregados 

de educação 

Docentes 

Assistentes 

operacionais 

0€ 
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DEPARTAMENTO DO 1º CICLO 
Atividade Escola Data Responsáveis Objetivos Destinatários Recursos Custos 

1. Receção aos 

alunos 

Desdobrável 

Mazedo:  

 

 

Centro Escolar:  

 

 

Pias:  

 

 

Tangil:  

 

Setembro 
Nota: por 

motivo de 

organização 

e/ou 

conveniência 

dos 

Pais/Encarrega

dos de 

Educação esta 

atividade 

poderá ser 

realizada no 

horário duplo 

da manhã ou 

da tarde. 

Mazedo:  

Fernanda 

Besteiro 

 

Centro 

Escolar:  

Ofélia 

Temporão  

 

 

Pias:  

Carla Silva e 

Fernanda 

Rolo 

 

Tangil:  

Susana Costa  

Melhorar a articulação entre os 

diversos ciclos que constituem a 

escola; Fomentar a participação de 

todos os agentes educativos; 

Promover a integração dos novos 

alunos; Proporcionar a socialização, 

criando um ambiente de amizade e 

carinho; Informar sobre o 

funcionamento da escola; 

Proporcionar aos alunos experiências 

que favorecem relações de amizade 

com colegas, professores e assistente 

e operacionais. 

Alunos do1º Ciclo Fotocópia 

para 

distribuir 

pelos 

encarregado

s de 

educação 

Orçamento 

da escola 

 

2. Semana da 

Alimentação 

Folheto informativo 

(1º ciclo) 

Lanche saudável 

Mazedo:  

 

Centro Escolar:  

 

Pias:    

 

Tangil:        

 

Outubro Mazedo:  

Maria Nande 

 

Centro 

Escolar:  

Patrícia 

Beites 

 

Pias:    

Carminda 

Moreira e 

Teresa 

Valinho 

Tangil:        

Promover o processo 

ensino/aprendizagem para que os 

alunos aprendam a aprender; 

Promover na comunidade escolar e 

local hábitos e métodos sadios; 

Conhecer a roda dos alimentos; 

Estimular nas crianças o gosto pelos 

alimentos saudáveis 

Alunos Bens 

alimentares 

recolhidos 

pelos alunos 

Orçamento 

da escola 
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3.Dia de S. 

Martinho- Magusto 

Canções 

tradicionais 

Danças de roda 

Mazedo:     

 

Centro Escolar:  

Pias:   

 

 

Tangil:        

Novembro Mazedo:     

Rosa 

Lourenço 

Centro 

Escolar:  

José Augusto 

Brito 

Pias:   

Francisco 

Gonçalves  

Céu Ponte 

 

Tangil:        

Fomentar a participação de todos os 

agentes educativos; Proporcionar aos 

alunos experiências que favoreçam 

relações de amizade e sócio afetivas 

com toda a comunidade educativa; 

Preservar, valorizar e dar 

continuidade às tradições. 

Alunos do 1º 

Ciclo 

Castanhas 

Orçamento 

da escola. 

 

4.Dia Internacional 

da pessoa com 

deficiência 

Campanha de 

sensibilização 

Mazedo:   

 

Pias:   

 

Tangil:  

Dezembro Mazedo:   

Fernanda 

Antunes 

 

Pias:   

Fernanda 

Rolo 

 

Tangil:  

Filomena 

Barros 

Centro 

Escolar:  

Carla Viães 

Sensibilizar a comunidade educativa 

para a problemática da deficiência; 

Promover a qualidade de vida das 

pessoas com deficiência; 

Contextualizar os aspetos 

facilitadores e as barreiras; Criar 

condições que permitam a promoção 

de igualdade de oportunidades; 

Fomentar a solidariedade 

Comunidade 

Educativa 

Balões; 

panfletos… 

Orçamento 

da escola. 

 

5. Natal 

Dramatização e 

declamação de 

autos e poesias de 

Natal; 

Montagem da 

árvore de Natal e 

Mazedo:   

 

 

Centro Escolar:  

 

 

Pias:  

Dezembro 
Nota: por 

motivo de 

organização 

e/ou 

conveniência 

dos 

Pais/Encarrega

dos de 

Mazedo:   

Lurdes 

Pacheco 

 

Centro 

Escolar:  

Esmeralda 

Identificar o grande motivo da Festa 

de Natal; Reconhecer o Natal como 

festa da Família; Preservar e 

valorizar tradições; Revalorizar os 

valores morais; Desenvolver a 

criatividade e a imaginação; 

Reconhecer a importância da 

Comunidade 

educativa 

Cartolinas, 

cola, tintas. 

Orçamento 

da escola. 
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presépio; decoração 

dos espaços da 

escola; 

Representações 

teatrais. 

Realização de uma 

festa de Natal com 

os encarregados de 

educação. 

 

 

Tangil:   

Educação esta 

atividade 

poderá ser 

realizada no 

horário duplo 

da manhã ou 

da 

tarde. 

Barreiros 

 

 

Pias:  

Custódio 

 

Tangil:   

Luzia Oliveira   

linguagem oral e escrita; Promover o 

convívio escola/comunidade; 

6.Carnaval 

Elaboração de 

máscaras com 

aproveitamento de 

materiais de 

desperdício; 

decoração de outras 

máscaras para 

adornar a escola; 

Elaboração de 

cartazes para 

divulgação do 

desfile carnavalesco 

nas diversas 

localidades de 

abrangência da 

escola; 

Construção de 

cartazes com 

mensagens para o 

desfile. 

Mazedo:  

 

 

Centro Escolar:  

 

 

Pias:  

 

 

Tangil:  

 

Fevereiro / 

Março  
Nota: por 

motivo de 

organização 

e/ou 

conveniência 

dos 

Pais/Encarrega

dos de 

Educação esta 

atividade 

poderá ser 

realizada no 

horário duplo 

da manhã ou 

da 

tarde. 

Mazedo:  

Amélia 

Ferreira 

 

Centro 

Escolar:  

Johann Pinto 

 

Pias:  

Francisco 

Ramos 

Teresa 

Valinho 

 

Tangil:  

Preservar a tradição do Carnaval; 

Potenciar a imaginação e a 

criatividade; Incutir atitudes e 

valores ecológicos; Incentivar o 

espírito de humor e de crítica; 

Promover a articulação entre 

Jardim- de-infância e Escola do 1.º 

Ciclo; Incentivar a criatividade e 

valorizar a arte popular; Interagir 

com as famílias; Solicitar a 

colaboração dos pais na construção 

das máscaras e caraterização dos 

alunos. 

Utentes das 

escolas EB1/JI de 

Monção, Mazedo 

e Pias 

Cartolinas, 

cola, tintas; 

Outros 

materiais 

Orçamento 

da escola. 

 

7. Celebração 

Pascal 

Atividades a definir 

Docentes do pré 

e 

1º ciclo EB1/JI 

de 

2º período Docentes do 

pré e 

1º ciclo EB1/JI 

de 

Celebrar a Festa Pascal na 

comunidade escola; Promover os 

valores cristãos 

Comunidade 

Educativa 

Orçamento 

da escola 
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Pias 

 

Associação de 

Pais 

  

Coordenador:  

 

Pias:  

 

Tangil:  

 

Pias 

Associação de 

Pais 

Coordenador:  

 

Pias:  

Fernanda 

Rolo 

Céu Ponte 

Tangil:  

8. Segurança GNR de Valença 

(Escola Segura) 

Bombeiros 

Centro de Saúde 

Coordenador: 

Mazedo:  

 

Maio GNR de 

Valença 

(Escola 

Segura) 

Bombeiros 

Centro de 

Saúde 

Coordenador: 

Mazedo:  

Elsa Alves 

Centro 

Escolar:  

Pias: 

 

Tangil: 

As novas tecnologias; Sensibilizar os 

alunos para os perigos da internet. 

Todos os alunos 

do 1º ciclo. 

Orçamento 

a cargo da 

GNR. 

 

9. Visita de Estudo 

A definir 

Mazedo:  

 

 

Centro Escolar:  

 

 

Pias:  

 

Maio / 

Junho 

Mazedo:  

Rosa Silva 

 

Centro 

Escolar:  

1ºano – Dores 

Marques 

2ªano -  

Promover o processo ensino/ 

aprendizagem nas vertentes 

intelectual/social/ética e moral;  

Promover a partilha de vivências e 

experiências entre as crianças e os 

adultos; Proporcionar diferentes 

meios de conhecimento; Desenvolver 

capacidades de autonomia 

Alunos Mazedo: 

Transporte: 

Cantina:  

Centro 

Escolar: 

Transporte: 

Cantina: 

Pias: 

Transporte: 
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Tangil:  

 

Gabriela 

Rodrigues 

3º ano – Céu 

Igrejas 

4ºano – 

Cremilda 

Simões 

 

Pias:  

Custódio 

Lomba 

 

Tangil:  

Luzia Oliveira  

Cantina: 

Tangil: 

Transporte: 

Cantina: 

10. Festa de Final 

de ano 

Dramatizações, 

danças, canções e 

teatro 

Distribuição de 

diplomas, cartolas e 

livro de curso 

Docentes 1º Ciclo  

 

Coordenador:  

 

Mazedo:  

 

Centro Escolar:  

 

Pias: 

 

Tangil: 

Junho 

Último dia 

de aulas 
Nota: por 

motivo de 

organização 

e/ou 

conveniência 

dos 

Pais/Encarrega

dos de 

Educação esta 

atividade 

poderá 

ser realizada 

no horário 

duplo da 

manhã ou da 

tarde. 

Docentes 1º 

Ciclo  

 

Coordenador:  

 

Mazedo:  

Fernando 

Oliveira 

Centro 

Escolar:  

Maria do 

Rosário 

Cunha 

Pias: 

Carminda 

Moreira 

Céu Ponte 

Carla Silva 

Tangil: 

Susana Costa 

Estabelecer formas de intercâmbio 

entre o agrupamento e a comunidade 

local de forma a promover uma maior 

visibilidade institucional e social; 

Proporcionar às crianças uma 

vivência diferente no seio da 

comunidade educativa; Promover um 

dia de convivência saudável com toda 

a comunidade local. 

Comunidade 

Educativa 

Mazedo: 

 

Centro 

Escolar:  

 

Pias: 

 

Tangil: 

 



    

22 
 

11-Atividades: 

Serviço Educativo 

Câmara Municipal 

Todo o 1º ciclo Ao longo do 

ano letivo. 

Todo o 1º ciclo Ver documento Educativo – apenso a 

este documento. 

Alunos do 1º 

Ciclo 

Custeado 

pela 

Câmara 

Municipal 

(transportes 

e 

atividades) 

 

12. Jornal Escolar Todo o 1º Ciclo Ao longo do 

ano letivo. 

Mazedo:  

Maria de 

Jesus 

Rodrigues 

Centro 

Escolar:  

Cremilda 

Simões 

Tangil: 

 Susana Costa 

Pias 

Recolher e divulgar trabalhos 

escritos; Desenvolver técnicas de 

escrita criativa; Valorizar a 

componente escrita como forma de 

comunicação.  

 Custeado 

pelo 

Agrupamen

to 

 

13. Domicílios e 

carros 100% livres 

de fumo 

Turmas do 

4.ºAno do AEM 

7 sessões ao 

longo do ano 

Professores do 

4.º ano e 

Universidade 

do Minho 

 Alunos do 4.º ano  0€ 

14. Inglês 
 
Halloween: 
concurso de 
trabalho feitos 
com material 
reciclado; enfeitar 
a escola 
 
 
 
 
St. Valentine’s 
Day: exposição de 

 Divulgar as 

culturas - alvo 

(países de 

língua 

Inglesa)  

 Comemorar 

datas festivas. 

 Envolver os 

alunos em 

atividades 

lúdicas do 

gosto deles. 

Coorden
ador:  
 
Mazedo
: Maria 
José  
Barroso 
 

Centro 
Escolar 
Cláudia 
Abreu 

 
Docentes do 
1º Ciclo 
Alunos do 1º 
Ciclo 
Encarregados 
de Educação 
 
 
 
Docentes do 
1º Ciclo 
Alunos do 1º 
Ciclo 

 
 
 
 
Alunos do 1º Ciclo 

 
 
 
 

Outubro 
 
 
 
 
Fevereiro 
 

   
 
Cartolinas, 
material 
reciclado, 
lápis de 
cor, 
tesoura, 
cola 
 
Material 
do 
orçament
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trabalhos 
(desenhos, 
canções, palavras, 
mensagens) 

 Contribuir 

para o 

desenvolvime

nto do sentido 

estético e 

artístico dos 

alunos; 

 Sensibilizar 

os alunos para 

diferentes 

tipos de 

manifestações 

de carácter 

cultural. 

 Envolver os 

alunos em 

atividades 

interdisciplina

res e 

trabalhos de 

projeto. 

 Expor os 
trabalhos dos 
alunos 

 
Pias: 
Cláudia 
Abreu 
 

Tangil: 
Maria José  
Barroso 

 
 

o da 
escola e 
algum que 
os alunos 
utilizem 
de casa 
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DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICA E CIÊNCIAS EXPERIMENTAIS 
Atividade Escola Data Responsáveis Objetivos Destinatários Recursos Custos 

O dia da 

matemática 

ESM e EBI 

Tangil 

Semana 

cultural 

Professores de 

Matemática do 

3º ciclo e 

secundário 

Incentivar o gosto pela pesquisa; 

Promover o desenvolvimento integral 

dos alunos; Contribuir para a escola 

ser um pólo dinamizador da cultura; 

Incentivar o gosto pela Matemática. 

Alunos de 

Matemática 

do 3º Ciclo e 

Secundário 

das ES 

Monção e 

EBI de 

Tangil 

Computadores, 

jogos didáticos 

e sala 

0 € 

Um ser vivo:  

uma 

curiosidade 

DLDM 22/03/2017  Grupo 

disciplinar 230 

Despertar o gosto pelas Ciências 

Naturais Incentivar os discentes para 

a pesquisa Enriquecimento pessoal na 

área das Ciências Naturais. 

Alunos do 5º 

e 6º anos 

Cartolina, 

tesouras, lápis 

de cor, tubo de 

cola. 

5 € 

Dia do PI ESM, DLDM e 

EBI Tangil 

14 de 

Março 

Professores de 

Matemática do 

grupo 500 

Incentivar o gosto pela pesquisa; 

Promover o desenvolvimento integral 

dos alunos; Contribuir para a escola 

ser um pólo dinamizador da cultura; 

Incentivar o gosto pela Matemática. 

Alunos do 3.º 

Ciclo do 

agrupamento 

de escolas de 

Monção. 

 

Cartolinas e 

papel 

autocolante 

Cola e 

tesouras 

Lápis e 

marcadores 

Materiais 

diversos 

utilizados na 

construção do 

símbolo de 

“PI”. 

Outros a 

definir na 

altura em 

função das 

5 € 
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ideias 

apresentadas 

pelos alunos. 

Doenças 

sexualmente 

transmissíveis 

DLDM 17/05/2017  Subcoordenadora 

de Ciências 

Naturais - 2º 

Ciclo 

Compreender a sexualidade como 

uma das dimensões mais sensíveis da 

personalidade humana; Elucidar 

sobre alguns métodos de prevenção 

das doenças sexualmente 

transmissíveis; Conhecer a fisiologia 

geral do sistema reprodutor humano; 

Contribuir para a solução de dúvidas 

dos discentes. 

Alunos do 6º 

ano 

Enfermeira do 

Centro de 

Saúde de 

Monção 

5 € 

Interturmas de 

CFQ e CN 

ESM, DLDM e 

EBI Tangil 

30/03/2017  Professores de 

CN e CFQ 

Reconhecer e valorizar o mérito e 

sucesso dos alunos; Promoção do 

interesse pelo estudo das ciências; 

Motivação para a aprendizagem da 

Físico-Química e das Ciências 

Naturais; Consolidação de 

conhecimentos relacionados com os 

conteúdos das disciplinas envolvidas; 

Desenvolvimento do espírito de 

equipa e de cooperação entre colegas; 

Sensibilizar os alunos a participar em 

atividades extracurriculares; 

Promover a interdisciplinaridade; 

Promover a convivência entre os 

alunos e docentes num contexto de 

aprendizagem informal. 

Alunos dos 

7º, 8º e 9º 

anos 

Computador, 

projetor, 

fotocópias, 

prémios 

50 € 

(prémios) 

Canguru 

Matemático 

DLDM e EBI 

Tangil 

04/04/2017  Professores do 

grupo 230 

 

Reconhecer e valorizar o mérito e 

sucesso dos alunos; Estabelecer 

relações com os outros com base no 

respeito, confiança, consideração e 

cooperação; Dinamizar atividades 

extracurriculares/projetos articulados 

Alunos do 2º 

ciclo 

Sala e 

material de 

escrita  

Fotocópias e 

envelopes  

50 € 
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com os conteúdos programáticos e que 

contribuam para os resultados 

esperados; Motivar os alunos para o 

sucesso; Aumentar a participação dos 

alunos em projetos e atividades 

extracurriculares. - Descobrir o lado 

lúdico da Matemática. - Sensibilizar 

os alunos a participar em atividades 

extracurriculares. - Incentivar o gosto 

pela matemática. 

Canguru 

Matemático 

sem fronteiras 

ESM e DLDM 

e EBI de 

Tangil 

A definir 

pela 

entidade 

promotora 

Professores do 

grupo 500 

Reconhecer e valorizar o mérito e 

sucesso dos alunos; Estabelecer 

relações com os outros com base no 

respeito, confiança, consideração e 

cooperação; Dinamizar atividades 

extracurriculares/projetos articulados 

com os conteúdos programáticos e que 

contribuam para os resultados 

esperados; Motivar os alunos para o 

sucesso; Aumentar a participação dos 

alunos em projetos e atividades 

extracurriculares; Descobrir o lado 

lúdico da Matemática; Sensibilizar os 

alunos a participar em atividades 

extracurriculares; Incentivar o gosto 

pela matemática. 

Alunos do 

ensino básico 

(obrigatório) 

e secundário 

(facultativo) 

 

Fotocópias, 

envelopes e 

inscrição da 

escola na 

atividade 

200 € 

Semana da 

leitura. 

Curiosidades 

da Matemática 

EB DLDM 20/03/2017  Grupo 

disciplinar de 

Matemática 

(230) 

 

Refletir sobre a importância da 

leitura na aquisição do saber; 

Incentivar o gosto pela pesquisa; 

Promover o desenvolvimento integral 

dos alunos; Contribuir para a escola 

ser um pólo dinamizador da cultura; 

Incentivar o gosto pela ciência. 

Alunos do 2º, 

3º ciclo e 

secundário 

Cartolinas e 

papel Cola e 

tesouras Lápis 

e marcadores 

5 € 

Vida e obra de DLDM e ESM  Professores Incentivar o gosto pela matemática; Alunos do 3º  0 € 
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um matemático  

 

Joaquim Vieira e 

Mário Ferreira 

 

Criar ambientes festivos em que se 

celebra a leitura, os livros, a 

solidariedade e a cooperação; 

Desenvolver competências 

transversais aos currículos; Fomentar 

o hábito e o prazer da leitura; 

Promover a leitura, assumindo-a com 

fator de desenvolvimento individual e 

de grupo.   

ciclo e ensino 

secundário 

 

Feira dos 

minerais 

AEM  Ana Paula 

Cerqueira 

Promover a melhoria da qualidade do 

ensino-aprendizagem 

Alcançar o reconhecimento da 

comunidade e ser um parceiro 

estratégico 

Trabalhar as várias dimensões da 

cidadania 

Comunidade 

Escolar 

 0€ 

Oficina de 

Alimentação 

Saudável e 

Sustentável 

Escola 

Secundária 

 Professoras do 

TCA do 9.ºG 

Promover o consumo de alimentos da 

época. 

Criar hábitos de alimentação 

saudável. 

 Alimentos  

Equipamentos 

e utensílios de 

cozinha 

Luvas e toucas 

(equipamento 

de proteção 

individual) 

Orçamento da 

Escola 

50€ 

Olimpíadas de 

Geologia 

ESM  Carla Gil 

Celeste 

Gonçalves 

Melhorar os resultados dos alunos na 

disciplina de Biologia e Geologia. 

Alunos de 

Biologia do 

11.ºAno 

Fotocópias e 

Transporte 
50€ 
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DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS SOCIAIS E HUMANAS 
Atividade Escola Data Responsáveis Objetivos Destinatários Recursos Custos 

Exposição de 

trabalhos 

subordinados ao 

tema 

“ORIENTAÇÃO” 

(Rosa dos Ventos, 

Bússola, Orientação 

pelas Estrelas …) 

 15/02/2017  Professores 

de Geografia 

do 7.º Ano 

Conhecer diferentes processos de 

orientação; Promover o gosto pelo 

conhecimento geográfico; Desenvolver a 

criatividade. Sensibilizar os alunos 

para a importância da sua participação 

em projetos conjuntos; Utilizar as 

novas tecnologias de informação e 

comunicação para desenvolver 

aprendizagens geográficas.  

Alunos do 7º 

ano 

 20 € 

Comemorar datas 

históricas 

  Professores 

de História 

Conhecer melhor a sociedade em que se 

vive; Motivar os alunos e a comunidade 

escolar para o ensino da História; 

Comemorar acontecimentos históricos; 

Homenagear figuras locais, nacionais e 

internacionais que se destacaram nos 

mais diversos campos; Aumentar o 

interesse dos alunos pela História; 

Aproximar os alunos dos conteúdos 

lecionados; Geris conteúdos 

programáticos de um modo diferente, 

dinâmico e individualizado/grupo; 

Adotar metodologias personalizadas de 

trabalho/pesquisar e organizar 

informação; Contribuir para a 

construção da identidade cívica do 

aluno. 

Alunos do 

3.ºCiclo 

  

Semana da Leitura   Professores 

de HGP 

 Alunos do 2º 

ciclo 

  

Comemoração do 

Dia da Europa 

DLDM e EBI 

Tangil 

 Professores 

de Geografia 

Conhecer o espaço geográfico europeu. 

Aumentar o conhecimento sobre as 

Alunos do 7º 

ano 

 50 € 
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do 7.º Ano diferentes culturas que integram o 

espaço europeu. Sensibilizar a 

comunidade educativa para o 

desenvolvimento da cidadania 

europeia.  

Visitas de campo   Cândida 

Machado 

Armanda 

Marques 

Aprofundar conhecimentos; Motivar os 

alunos para a história regional/local. 

Alunos do 

3.ºCiclo 

CMM  

Visitas de 

estudo/campo 

  Professores 

de HGP 

 Alunos do 2º 

ciclo 

  

Visita ao Museu  

Espaço Memória e 

Fronteira 

  Professores 

de Geografia  

 Alunos do 8º 

ano 

  

Celebrar o S. 

Martinho 

  Professores 

de EMRC 

Fomentar o espírito de partilha e 

entreajuda. 

   

Viver o Natal: 

Cabaz de Natal 

AEM  Professores e 

alunos de 

EMRC 

Sensibilizar a comunidade escolar para 

o verdadeiro sentido do Natal; 

Desenvolver o espírito criativo. 

Professores e 

alunos de 

EMRC 

 0 € 

Campanha do 

Banco Alimentar 

contra a Fome 

AEM  Banco 

Alimentar 

contra a 

Fome – Viana 

do Castelo 

Professores 

de EMRC 

Alunos  

Fomentar o espírito de partilha e ajuda 

para com os mais carenciados; 

Promover os valores da solidariedade e 

da fraternidade.  

Comunidade 

Educativa 

 0 € 

Dia da Mãe AEM  Professores e 

alunos de 

EMRC. 

Conhecer os valores humanos cristãos 

da relação familiar 

Comunidade 

Educativa 

 0 € 

Dia do Pai AEM  Professores e 

alunos de 

EMRC. 

Conhecer os valores humanos cristãos 

da relação familiar 

Comunidade 

Educativa 

 0 € 

Celebração Pascal AEM  Professores e Compreender a novidade da Páscoa Comunidade  0 € 
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(Concurso de mesas 

de Páscoa) 

alunos de 

EMRC. 

cristã para a construção da sociedade;  

Celebrar a Festa Pascal na comunidade  

Educativa 

Campanha 

Pirilampo Mágico 

AEM  Cercifafe 

Professores e 

alunos de 

E.M.R.C.  

Fomentar o espírito de partilha e ajuda 

para com as pessoas diferentes; Aceitar 

as diferenças; Promover os valores da 

solidariedade, da fraternidade. 

Comunidade 

Educativa 

  

Caminhada “ Haja 

Saúde” na 

secundária 

ESM 24/03/2017 Cristina de 

Brito 

Lourenço 

Fernandes 

Outo Equipa 

“Haja Saúde” 

Criar hábitos de vida saudáveis.  Todos 

alunos, 

Professores e 

Pessoal não 

docente da 

Escola 

Secundária 

 300 € 

Voluntariado jovem  ESM Ao longo 

do ano  

Cristina de B. 

Lourenço 

Fernandes 

Projeto “ Haja 

Saúde” 

Sensibilizar os alunos para a promoção 

da saúde mental onde a prática do 

voluntariado leva à formação de 

pessoas responsáveis, autônomas, 

solidárias, que conhecem e exercem os 

seus direitos e deveres em diálogo e no 

respeito pelos outros. 

Alunos 12º 

Ano 

 0 € 

Hip Hop  School 

Tour – Mundo 

Segundo 

ESM 06/10/2016 Joaquim 

Amorim; 

Carlos Novo; 

Hélio Aguiar; 

Carla Gil; 

Teresa 

Simões; 

Cristina 

Fernandes; 

Sónia Luís 

•Promover o diálogo de grupo 

•Valorização da palavra escrita/falada 

•Dar a conhecer uma corrente do 

movimento do HIP HOP 

•Abordar temas ligado à juventude 

através da musicalidade 

Alunos 10º e 

11º Anos  -  

11º TIE/TV  

10ºB  11ºA  

11ºD  11ºE 

Professores 

e alunos; 

Autorizações 

dos pais / 

E.E. 

0€ 
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DEPARTAMENTO DE EXPRESSÕES 
Atividade Escola Data Responsáveis Objetivos Destinatários Recursos Custos 

Dia das Artes e 

Invenções 

AEM Ao longo 

do ano 

Ana Paula 

Costa 

Conhecer e divulgar inventos e 

invenções. Desenvolver a criatividade. 

Desenvolver o sentido crítico e estético. 

Divulgar e valorizar os trabalhos dos 

alunos. Estimular o espirito 

construtivo.  

Alunos do 2º 

e 3º ciclo 

Material de 

desgaste 

Material de 

pintura 

Colas 

Outros 

150 € 

Oficinas de 

alimentação 

Saudável 

EBI Tangil Ao longo 

do ano, 

uma vez 

por mês 

Ana Paula 

Costa 

Valorizar comportamentos de vida 

saudável. Conhecer alimentos 

saudáveis. Valorizar e divulgar os 

trabalhos dos alunos. Aprender a 

manusear alimentos. Prover atividades 

que valorizem e aproximem os alunos 

dos alimentos menos aceitos 

Compreender a importância da higiene 

em todas as fases de manuseamento 

dos alimentos. Aprender as confecionar 

alguns alimentos. Saber utilizar alguns 

instrumentos de cozinha. Conhecer a 

necessidade da higienização dos 

alimentos e das mãos.  

Comunidade 

escolar 

Cantina da 

escola 

Vestuário 

adequado 

 Alimentos 

 Utensílios de 

cozinha  

BECRE de 

Tangil 

75 € 

Comemoração 

do Dia Mundial 

da Sida 

AEM 01/12/2016  Ana Paula 

Costa 

 

Alertar os alunos para o problema da 

Sida; Esclarecer a comunidade escolar 

sobre os meios de transmissão e 

cuidados a ter; Apetrechar os alunos de 

conhecimentos que lhe permitam optar 

por hábitos de vida saudáveis; Articular 

conhecimentos de alunos de 

estabelecimento de ensino diferentes; 

Valorizar e divulgar os trabalhos dos 

alunos; Interagir com alunos de 

Alunos do 9º 

ano 

Cartazes: 

cartolinas, 

tintas (guache, 

aguarela) lápis 

de cor, cola 

Sessão de 

esclarecimento: 

Inquéritos, 

sala, 

PowerPoint, 

tratamento dos 

50 € 



    

32 
 

diferentes ciclos.  dados obtidos 

nos inquéritos  

Sacos de papel, 

revistas, 

tesoura cola 

Sessões 

informativas 

sobre a 

agricultura 

biológica 

EBI Tangil Ao longo 

do ano 

Ana Paula 

Costa 

Divulgar na comunidade a importância 

da agricultura biológica; Incutir na 

comunidade local a produção e o 

consumo de géneros provenientes da 

agricultura biológica; Promover na 

comunidade escolar e local hábitos e 

métodos sadios; Promover hábitos de 

produção de alimentos sem recurso a 

técnicas de cultivo saudáveis; Ensinar a 

fazer compostagem 

Alunos de 

CEI 

Terra 

Fertilizante 

natural 

Copos de 

iogurte, pacotes 

tetra pack, 

garrafas pet, 

pneus, 

garrafões de 

água 

Sementes 

Resíduos 

vegetais da 

cantina 

Tesoura, fita 

cola  

Borras de café 

do bar 

Utensílios de 

jardinagem 

70 € 

Reutilização de 

materiais 

EBI Tangil Novembro 

e 

dezembro 

Ana Paula 

Costa 

Articular conhecimentos de alunos de 

estabelecimento de ensino diferentes; 

Valorizar e divulgar os trabalhos dos 

alunos; Interagir com alunos de 

diferentes ciclos; Decorar espaços 

escolares; Viver o espírito natalício. 

Alunos do 3º 

ciclo 

Materiais 

diversos: papeis 

variados, 

cartão, guache, 

fios, pinceis e 

colas 

50 € 

Participação em 

eventos 

AEM Ao longo 

do ano 

Professores de 

diferentes 

departamentos 

(a definir) 

conforme 

Divulgação dos trabalhos dos alunos. 

Valorização dos trabalhos dos alunos; 

Valorização da imagem da escola 

perante a comunidade local; 

Desenvolvimento de trabalhos em 

Comunidade 

educativa e 

comunidade 

local 

Material de 

desgaste 

Material de 

pintura 

Colas 

Outros 

150 € 



    

33 
 

adesão de 

interessados) 

parceria com entidades externas; 

Promoção das ofertas educativas da 

escola. 

Preservando 

Livros 

 

ESM /DLDM  Ao longo 

do ano 

Tito Sousa; 

Mário 

Fernandes. 

 

Sensibilizar para a importância da 

preservação do património cultural; 

Contribuir para a melhoria do estado 

deteriorado de alguns livros.  

Comunidade 

Educativa 

 

 25 € 

Decorações de 

Natal 

EBI Tangil  Ana Paula 

Costa 

Articular conhecimentos de alunos de 

estabelecimento de ensino diferentes. 

Valorizar e divulgar os trabalhos dos 

alunos; Interagir com alunos de 

diferentes ciclos; Decorar espaços 

escolares; Viver o espírito natalício.  

Alunos do 3º 

ciclo 

 50 € 

Horta biológica AEM  Ana Paula 

Costa 

Divulgar na comunidade a importância 

da agricultura biológica; Incutir na 

comunidade local a produção e o 

consumo de géneros provenientes da 

agricultura biológica; Promover na 

comunidade escolar e local hábitos e 

métodos sadios; Promover hábitos de 

produção de alimentos sem recurso a 

técnicas de cultivo saudáveis; Ensinar a 

fazer compostagem. 

Curso 

Vocacional e 

Comunidade 

escolar 

  

Postais de 

Natal 

EBI de Tangil 1.ºPeríodo Paula Costa 

Associação 

Raia 

- Sensibilizar os alunos para os valores 

da quadra natalícia. 

- Produzir trabalhos a partir de 

materiais recicláveis. 

- Promover a expressão artística e 

desenvolver o espírito criativo. 

Centro de 

Dia 

Materiais 

recicláveis, 

cola, cartolinas 

e canetas. 

 

Execução de um 

Mural 

ESM Ao longo 

do ano 

Ana Paula 

Costa 

- Valorizar os espaços exteriores da 

escola com trabalhos dos alunos. 

- Intervir de forma dinâmica e ativa na 

escola.  

- Transmitir uma mensagem através da 

Alunos do 

10ºano de 

TCPM 

Escola POCHE 250€ 
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imagem. 

- Desenvolver o espírito de trabalho de 

grupo e cooperação. 

- Criar dinâmicas de entreajuda. 

Apresentação 

musical 

AEM   -Despertar o interesse pelo património 

musical  

-Fomentar o relacionamento 

interpessoal 

-Desenvolver a capacidade de trabalhar 

em grupo e de respeitar o trabalho dos 

outros 

 Aparelhagem 

sonora, 

computador, 

CDs, 

instrumentos 

musicais 

0€ 

Janeiras – 

actividade 

intergeracional 

EBI Tangil 13 de 

janeiro 

José Vaz 

Diretores de 

turma, 

professores 

titulares e 

educadoras 

Promover a convivência e respeito 

intergeracional; 

Promover o intercâmbio de saberes, 

experiências e afetos entre os idosos e 

as crianças; 

Alunos da 

EBI de 

Tangil 

CENSO 0€ 

Torneio de 

voleibol 

EBI de Tangil 24 de maio Ana Oliveira e 

José Vaz 

- Contribuir para o combate ao 

insucesso e abandono escolar 

- Proporcionar aos alunos a prática de 

atividade física e desportiva e aplicação 

de conteúdos trabalhados nas aulas de 

Educação Física. 

2º e 3º ciclo 

de Tangil 

Fotocópias e 

medalhas; 

Desporto 

Escolar 

10€ 

Torneio de 

Ténis de Mesa 

EBI de Tangil 17 de maio Ana Oliveira e 

José Vaz 

- Contribuir para o combate ao 

insucesso e abandono escolar 

- Proporcionar aos alunos a prática de 

atividade física e desportiva e aplicação 

de conteúdos trabalhados nas aulas de 

Educação Física. 

2º e 3º ciclo 

de Tangil 

Fotocópias e 

medalhas; 

Desporto 

Escolar 

10€ 

Mega-Sprinter e 

Mega-salto 

EBI de Tangil 8 de março Ana Oliveira e 

José Vaz 

- Contribuir para o combate ao 

insucesso e abandono escolar 

- Proporcionar aos alunos a prática de 

atividade física e desportiva e aplicação 

de conteúdos trabalhados nas aulas de 

2º e 3º ciclo 

de Tangil 

Fotocópias e 

medalhas; 

Desporto 

Escolar 

10€ 
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Educação Física. 

- Apurar os alunos para a fase distrital 

da competição. 

Torneio de 

Basquetebol – 

Compal 3X3 

EBI de Tangil 25 de 

janeiro 

Ana Oliveira e 

José Vaz 

- Contribuir para o combate ao 

insucesso e abandono escolar 

- Proporcionar aos alunos a prática de 

atividade física e desportiva e aplicação 

de conteúdos trabalhados nas aulas de 

Educação Física. 

2º e 3º ciclo 

de Tangil 

Fotocópias e 

medalhas; 

Desporto 

Escolar 

20€ 

Dia 

Internacional 

da Pessoa com 

Deficiência 

EB Deu la Deu 

Martins 

02 de 

dezembro 

Fernando 

Oterelo 

Paula 

Gonçalves 

Alertar os alunos para os problemas 

das pessoas com deficiência; 

Esclarecer a comunidade escolar sobre 

barreiras/tabus das pessoas com 

diferenças; 

Incutir valores de igualdade e respeito;  

Aceitar e valorizar as diferenças 

Alunos do 

7.ºAno 

Cartolinas, 

revistas, 

jornais, cola, 

tesoura, 

materiais 

riscadores e de 

pintura 

40€ 

Dia 

Internacional 

da Pessoa com 

Deficiência 

EBI de Tangil 30 de 

novembro 

Ana Oliveira e 

José Vaz 

Sensibilizar as dificuldades que se 

colocam às pessoas portadoras de 

deficiência. 

Incutir nos alunos o respeito pela 

diferença. 

2º e 3º ciclo 

de Tangil 

Fotocópias  

Material de 

desporto para 

atividades 

físicas 

adaptadas 

 

5€ 

Torneio de 

futsal 

EBI de Tangil 16 de 

novembro 

Ana Oliveira e 

José Vaz 

- Contribuir para o combate ao 

insucesso e abandono escolar 

- Proporcionar aos alunos a prática de 

atividade física e desportiva e aplicação 

de conteúdos trabalhados nas aulas de 

Educação Física. 

2º e 3º ciclo 

de Tangil 

Fotocópias e 

medalhas; 

Desporto 

Escolar 

30€ 

Formação 

Juízes/Árbitros 

Atletismo 

EBI de Tangil 9 de 

novembro 

Ana Oliveira - Formar árbitros/juízes para os 

quadros competitivos do Desporto 

Escolar 

2º e 3º ciclo 

de Tangil 

Fotocópias  

 
2€ 

Formação 

Juízes/Árbitros 

Tiro com arco 

EBI de Tangil 26 de 

outubro 

Ana Oliveira - Formar árbitros/juízes para os 

quadros competitivos do Desporto 

Escolar 

2º e 3º ciclo 

de Tangil 

Fotocópias  

 
2€ 
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Formação 

Juízes/Árbitros 

Ténis de mesa 

EBI de Tangil 19 de 

outubro 

José Vaz - Formar árbitros/juízes para os 

quadros competitivos do Desporto 

Escolar 

2º e 3º ciclo 

de Tangil 

Fotocópias  

 
2€ 

MegaKm EBI de Tangil 2 de 

novembro 

Ana Oliveira e 

José Vaz 

- Contribuir para o combate ao 

insucesso e abandono escolar 

- Proporcionar aos alunos a prática de 

atividade física e desportiva e aplicação 

de conteúdos trabalhados nas aulas de 

Educação Física. 

2º e 3º ciclo 

de Tangil 

Fotocópias e 

medalhas; 

Desporto 

Escolar 

10€ 

Torneio inter-

turmas de 

Futsal 

Escola 

Secundária 

Ao longo 

do ano 

Sérgio Torres 

Associação de 

Estudantes 

Proporcionar uma prática acrescida de 

desporto aos alunos interessados. 

Desenvolvimento da prática da 

modalidade. 

Promoção da saúde. 

Promoção da qualidade de vida na 

escola. 

Alunos da 

Escola 

Secundária 

Pavilhão 

desportivo,bolas 

de 

futsal,medalhas 

para os 

prémios. 

Verbas do 

Desporto 

escolar. 

30€ 
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DEPARTAMENTO DE PORTUGUÊS E LÍNGUAS ESTRANGEIRAS 
Atividade Escola Data Responsáveis Objetivos Destinatários Recursos Custos 

São Valentim AEM  Professores de 

Português, Inglês 

e Educação 

Visual. 

Promover atividades de âmbito 

interdisciplinar; Promover a 

leitura e a escrita; Aprofundar o 

gosto pela língua materna e 

estrangeira; Contactar com 

tradições e rituais inerentes às 

várias culturas.  

Alunos do 2º 

ciclo 

 0 € 

Natal AEM  Professores de 

Português, Inglês 

e Educação 

Visual 

Reavivar o espírito da quadra 

natalícia; Mobilizar a comunidade 

educativa na organização e 

comemoração do Natal;  

Estimular/incentivar a 

competência de escrita; 

Aprender/enriquecer vocabulário 

ligado à época natalícia;  

Estimular a criatividade e o 

espírito de iniciativa dos membros 

da comunidade educativa; 

Promover a interdisciplinaridade; 

Promover o convívio entre os 

diferentes atores educativos; 

Desenvolver aprendizagens, 

consolidando 

conteúdos/competências 

trabalhadas.  

Alunos do 2º 

ciclo 

 0 € 

Concurso 

"Traduzir 2017" 

ESM  Teresa Mª R. 

Simões Pereira 

Universidade 

Católica 

Portuguesa - 

Operacionalizar conhecimentos de 

diferentes línguas e culturas; 

Desenvolver competências de 

tradução. 

Alunos do 

11.º e 12.º 

anos  

 30 € 
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Faculdade de 

Ciências Sociais e 

Humanas 

Halloween DLDM + 

Tangil 

 Última 

semana 

de out. 

Alzira Tavares 

Subcoordenadores 

de Inglês 

- Dinamizar a escola, promovendo 

o envolvimento e o contacto entre 

a comunidade escolar. 

- Sensibilizar a comunidade 

escolar para outras formas de 

culturas. 

- Divulgar as tradições anglo-

saxónicas no contexto dos 

conteúdos programáticos da 

disciplina de Inglês (Língua 

Estrangeira) 

- Motivar e envolver os alunos 

numa atividade que apela à sua 

criatividade e originalidade na 

elaboração dos trabalhos. 

- Desenvolver as competências dos 

alunos nos domínios do saber, 

saber-fazer e saber-estar. 

Alunos LE – 

2º e 3º ciclos 

Cartolinas, 

abóboras, 

consumíveis, 

prémios 

 

80€ 

Dia da 

Hispanidad 

DLDM 12 out Paula Domingues - promover o conhecimento  inter e 

sociocultural 

- aplicar conhecimentos adquiridos 

no âmbito da disciplina 

Alunos do 7º 

ano de 

Espanhol 

Video-projetor  

Dia de Reys DLDM 3 a 6 jan Paula Domingues - reconhecer tradições e vivências 

culturais diferentes 

- valorizar diferenças 

socioculturais 

3º ciclo Vídeo-projetor  

Lanche 

Multicultural 

Escolas do 

agrupamento 

(2º, 3º ciclos e 

ESM) 

Integrado 

na 

Semana 

Cultural 

Elizabeth 

Teixeira 

- desenvolver nos alunos o gosto 

pela escola e aprendizagens; 

- desenvolver as aprendizagens 

transversais e socioculturais dos 

alunos; 

 Produtos 

alimentares para 

realização da 

atividade 
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- contribuir para um clima 

relacional positivo entre os 

participantes; 

- contribuir para uma maior 

valorização dos saberes adquiridos 

e competências desenvolvidas por 

parte dos alunos; 

Visita de Estudo: 

Ida ao Teatro 

“Auto da Barca 

do Inferno” 

ESM 2ºp Ester Mesquita - reconhecer e mobilizar 

conhecimentos adquiridos nas 

disciplinas de Português e 

História e conhecimentos 

transversais. 

Alunos 9º 

ano 

  

Visita de Estudo: 

“Felizmente Há 

Luar” 

ESM Março António Meleiro - reconhecer e mobilizar 

conhecimentos adquiridos na 

disciplina de Português e  outros 

conhecimentos transversais. 

Alunos 12º 

ano 

  

“Dia del Libro y 

Derecho de 

Autor” 

Dia de San Jordi 

Bibliotecas – 

ESM e DLDM 

19 a 27 

de abril 

Paula Domingues - valorizar os hábitos de leitura e 

os direitos de autor. 

Alunos de 

Espanhol 

 50€ 

Olimpíadas da 

Língua 

Portuguesa 

AEM 2ºp Ester Mesquita e 

Ana Gonçalves 

Incentivar o bom uso da Língua 
Portuguesa; 
Permitir uma competição saudável. 

3.ºCiclo  10€ 

Exposição sobre a 

França 

AEM 29 de 

março 

Rosalina Mendes Dar a conhecer a cultura francesa; 
sensibilizar os alunos para o estudo 
desta língua. 

Comunidade 

Escolar 

 35€ 

Colaboração  com 

a BE/CRE 

ESM e DLDM Ao longo 

do ano 

Fernando 

Magalhães com a 

colaboração dos 

professores que 

têm horas de 

Biblioteca 

- desenvolver competências 

comunicativas e saberes dos 

alunos no âmbito das línguas 

ensinadas e estratégias de 

superação de dificuldades de 

aprendizagem; 

- contribuir para uma maior 

valorização dos saberes adquiridos 

Todos os 

alunos da 

ESM e 

DLDM 

cartolinas; 

revistas;imagens; 

amostras de 

produtos... 
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e competências desenvolvidas por 

parte dos alunos nas diferentes 

disciplinas. 

Dia de Cervantes AEM 24 a 28 

de abril 

Paula Domingues 

Cristina Salgado 

Divulgar aspectos da cultura 

espanhola 

Promover o gosto pela 

aprendizagem da língua e cultura 

espanhola 

Diversificar formas de 

transmissão de conhecimentos 

Alunos de 

Espanhol 

Papel de cenário 

Cartolinas 

10€ 
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DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO ESPECIAL 
Atividade Escola Data Responsáveis Objetivos Destinatários Recursos Custos 

Formação às 

Assistentes 

Operacionais sobre 

Educação Inclusiva 

 

AEM 

 

 Joaquim Meira 

Marques 

Henriques; Rosa 

M. Saraiva. 

 

Sensibilização para atuação com os 

alunos com necessidades educativas 

especiais. Aquisição de 

competências/estratégias para 

trabalhar com alunos com 

necessidades educativas especiais. 

Sensibilização para atuação com os 

alunos com necessidades educativas 

especiais da UEE.  

Assistentes 

Operacionais 

do AEM 

 0 € 

 

Férias Escolares DLDM 19/06/2017 

 

Joaquim Meira; 

Paula Nunes; 

Fernanda 

Antunes, 

Alexandra 

Costa; Fernanda 

Rolo; Rosa 

Saraiva 

Proporcionar atividades de tempos 

livres com experiências diversificadas 

e enriquecedoras às crianças/ jovens 

com necessidades educativas de baixa 

funcionalidade; Garantir o mesmo 

direito de ocupação de tempos livres, 

com inclusão na comunidade. 

Alunos da 

UAE 
 1500 € 

Avaliação da 

Linguagem Oral 

em contexto pré-

escolar 

 12/09/2016  Departamento 

de Educação 

Especial 

Verificar o desenvolvimento da 

linguagem oral das crianças que 

frequentam o último ano da educação 

pré-escolar (crianças nascidas no ano 

2011), através de testes 

standardizados de avaliação da 

linguagem oral (Sim-Sim, Inês), sob o 

ponto de vista fonológico, lexical e 

sintático; Articular o trabalho de 

verificação pelo Departamento da 

Educação Especial, com o 

Departamento da Educação Pré-

escolar; Desenvolver instrumentos de 

Crianças da 

educação pré-

escolar, 

educadoras de 

infância e 

encarregados 

de educação 

 200 € 
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aplicação dos testes e de verificação 

de resultados; Capacitar os 

professores de educação especial na 

aplicação dos instrumentos de 

avaliação da linguagem oral; 

Fomentar propostas de trabalho de 

melhoria individual e coletiva nos 

diversos domínios da linguagem;  

Ajudar os encarregados de educação e 

as educadoras de infância a verificar 

as necessidades de aprofundamento 

de trabalho ao nível da linguagem 

oral; Contribuir para a melhoria das 

capacidades dos alunos à entrada do 

1.º ciclo do ensino básico.  

Reciclar para 

Ajudar 

 01/09/2016  Ana Maria 

Henriques como 

coordenadora; 

Restantes 

elementos do 

departamento. 

Estimular o espírito de solidariedade 

na comunidade educativa através da 

recolha de materiais de plástico para 

serem reciclados; Fomentar o reforço 

dos princípios inclusivos na escola e 

nas diferentes estruturas da 

comunidade; Contribuir para o 

aumento de qualidade de vida e 

autonomia das pessoas portadoras de 

deficiência nomeadamente em relação 

a alunos do Agrupamento de Escolas; 

Contribuir para o aumento da 

autonomia de alunos com 

necessidades de produtos de apoio; 

Criação de um banco para a 

angariação de fundos para aquisição 

de produtos de apoio para alunos de 

educação especial.  

Alunos com 

necessidades 

de aquisição 

de produtos de 

apoio. 

  

Planos Individuais   Joaquim Meira, Promover o ensino de alunos com 15 Encarregados  150 € 
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de Transição (PIT) coordenador de 

Departamento 

da Educação 

especial; 

Francisco Alves; 

Filomena 

Fernandes 

ou mais anos de idade, com currículo 

específico individual (CEI), em 

processo de transição para a vida pós-

escolar, nos termos e para os efeitos 

conjugados dos artigos 14.º e 21.º do 

Decreto-Lei n.º 3/2008, de 7 de 

janeiro, na sua redação atual, e da 

Lei n.º 85/2009, de 27 de agosto, 

regulada pelo Decreto-Lei n.º 

176/2012, de 2 de agosto; Impulsionar 

no processo de transição para a vida 

pós-escolar o princípio da 

universalidade e da 

autodeterminação do direito à 

educação e, em termos pedagógicos, 

pelos princípios da inclusão, da 

individualização, da funcionalidade, 

da transitoriedade e da flexibilidade; 

Promover na vida futura destes 

alunos o exercício de uma atividade 

profissional com adequada inserção 

social, familiar ou uma atividade ou 

ocupação numa instituição de 

carácter ocupacional. 

de educação e 

alunos com 

Plano 

Individual de 

Transição 

(PIT) 

Dia Internacional 

das pessoas com 

Deficiência 

 02/12/2016 Departamento 

de educação 

especial em 

todos os 

estabelecimentos 

de educação/ 

ensino do 

Agrupamento 

O Dia Internacional das Pessoas com 

Deficiência é uma data comemorativa 

internacional promovida pelas 

Nações Unidas desde 1998, com o 

objetivo de promover uma maior 

compreensão dos assuntos 

relacionados com a deficiência e para 

mobilizar a defesa da dignidade, dos 

direitos e o bem-estar das pessoas. 

Procurar aumentar a consciência dos 

Comunidade 

Educativa 
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benefícios trazidos pela integração 

das pessoas com deficiência em cada 

aspeto da vida política, social, 

económica e cultural; Promover o 

exercício pleno dos direitos humanos 

e da participação na sociedade; 

Refletir sobre a diferença em 

contextos diversos;  Interagir 

coletivamente de uma forma lúdica a 

partir diálogos, jogos e participação 

em atividades; Consciencializar 

acerca da existência da deficiência em 

contextos diversos; Estimular o 

respeito pela diferença; Incentivar à 

participação, desenvolvendo a 

vertente oral; Despertar a 

criatividade e a imaginação; Interagir 

positivamente em contexto educativo. 
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BIBLIOTECA ESCOLAR/CENTRO DE RECURSOS EDUCATIVOS 
Atividade Escola Data Responsáveis Objetivos Destinatários Recursos Custos 

Vem Conhecer a 

Tua Biblioteca 

AEM setembro Fernando Magalhães 

Armandina Rodrigues 

● Divulgação dos princípios 

básicos de funcionamento e 

serviços prestados pelas BE’s 

● Promover a alfabetização 

funcional dos utentes; 

● Promover a cooperação, o 

espírito de entreajuda e o 

respeito pelas normas e regras 

instituídas 

● Possibilitar a plena 

utilização dos recursos 

pedagógicos existentes 

Todos os alunos 

novos das 

Escolas 

Guia do 

Utilizador 

Computador 

Consumíveis 

vários 

5 € 

 Atualização do 

Fundo Documental 

AEM Ao longo 

do ano 

Fernando Magalhães 

Armandina Rodrigues 

● Aumentar e diversificar as 

ofertas disponíveis na 

BE/CRE. 

● Promover a leitura 

Comunidade 

Educativa 

Aplicação das 

verbas 

atribuídas para 

este efeito 

2000 € 

Tratamento do 

Novo Fundo 

Documental 

AEM Ao longo 

do ano 

Fernando Magalhães 

Armandina Rodrigues 

Biblioteca Municipal 

● Manter a organização 

estabelecida em função dos 

temas/assuntos. 

●Promover a informatização 

do Fundo Documental; 

● Melhorar o funcionamento 

da Biblioteca. 

Comunidade 

Educativa 

Livro de 

registos 

Carimbos 

Etiquetas 

Impressora 

30 € 

Pesquisando na 

Biblioteca 

AEM Ao longo 

do ano 

Equipa Coordenadora 

Prof.  colaboradores 

● Estimular a utilização da 

Internet como fonte de 

informação; 

● Contribuir para a 

implementação do Projeto 

Educativo e do Plano Anual de 

Atividades 

Comunidade 

Educativa 

Documentos 

em diferentes 

suportes 

Equipamento 

informático 

0 € 



    

46 
 

● Motivar os alunos para o 

estudo, o trabalho de 

investigação e a pesquisa 

Departamentos 

versus Biblioteca 

AEM Ao longo 

do ano 

Equipa Coordenadora 

Prof.  colaboradores 

● Contribuir para a 

implementação do Projeto 

Educativo e Plano Anual de 

Atividades 

Comunidade 

Educativa 

Expositores 

Consumíveis 

vários 

30 € 

Fundo Documental 

em Movimento 

AEM Ao longo 

do ano 

Fernando Magalhães 

Armandina Rodrigues 

● Disponibilizar o fundo 

documental para requisição 

domiciliária 

● Promover a leitura fazendo 

uma correta gestão dos 

empréstimos 

● Fazer o registo de todos os 

empréstimos, em impressos 

próprios, para controlo do 

fundo documental e para 

tratamento estatístico 

Comunidade 

Educativa 

Fundo 

documental 

Folhas de 

registo 

Consumíveis 

vários 

50 € 

Dossiê por Temas Bibliotecas 

das: 

ESM 

DLDM 

EBI de 

TANGIL 

Ao longo 

do ano 

Fernando Magalhães 

Armandina Rodrigues 

● Diversificar de uma forma 

organizada a oferta 

informativa da BE/CRE 

Comunidade 

Educativa 

Dossiês/Jornais 

Revistas/Livros 

Internet 

Consumíveis 

vários 

30 € 

“Leitor(a) do Ano” AEM Final do 

ano letivo 

Fernando Magalhães 

Armandina Rodrigues 

● Promover o gosto pela 

leitura; 

● Promover a autonomia na 

construção do saber; 

● Fazer perceber ao aluno, de 

uma forma indireta, que a 

leitura é formadora do nosso 

ser. 

Comunidade 

Educativa 

Cartazes 

Diplomas 

Portal da 

Escola 

Consumíveis 

vários 

130 € 

SABE AEM Ao longo 

do ano 

Fernando Magalhães 

Armandina Rodrigues 

● Obter formação prática em 

catalogação informática – 

Comunidade Espaço da BM 30 € 
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SABECM Docbase 

● Realizar reuniões 

periodicamente para articular 

estratégias de atuação e 

planificar atividades comuns 

Estatística na 

Biblioteca 

AEM Ao longo 

do ano 

Fernando Magalhães 

Armandina Rodrigues 

● Dispor e facultar a toda a 

comunidade educativa dados 

relativos à utilização da 

BE/CRE 

Comunidade 

Educativa 

Computador 

Consumíveis 

vários 

10 € 

Biobibliografias de 

Escritores 

Bibliotecas 

das: 

ESM 

DLDM 

EBI de 

TANGIL 

Ao longo 

do ano 

ESM - José Douteiro 

 

DLDM – Filipe 

Francisco e Ana Reis 

 

EBI de TANGIL-

Isabel Gandra 

●Dar a conhecer biografias e 

bibliografias de escritores 

●  Divulgar o fundo 

documental da BE 

● Dinamizar o espaço da BE 

com atividades culturais 

Comunidade 

Educativa 

Computador 

Consumíveis 

vários 

40 € 

Biblioteca Online AEM Ao longo 

do ano 

Equipa Coordenadora 

Prof.  colaboradores 

Boletim Informativo 

online – Amélia 

Castro; Helena 

Nogueira; José Coelho 

e José Perestrelo 

●  Divulgar, online, a 

biblioteca escolar, assim como 

algumas das atividades nela 

desenvolvidas 

● Incentivar a leitura em 

ambientes digitais 

● Divulgar atividades 

desenvolvidas na escola 

Comunidade 

Educativa 

Internet 

Computador 

15 € 

Avaliar para 

Melhorar 

AEM No final 

do ano 

letivo 

Fernando Magalhães 

Helena Magalhães 

Armandina Rodrigues 

● Cumprir a obrigação legal, 

entregando os relatórios à 

RBE e ao Diretor 

● Fazer uma reflexão crítica 

do trabalho desenvolvido de 

forma a poder melhorar os 

aspetos menos conseguidos 

Comunidade 

Educativa 

Conselho 

Pedagógico 

Conselho Geral 

Direção 

Executiva 

Computador 

Consumíveis 

vários 

20 € 

 Projeto “PNL na 

Escola” 

 

AEM Ao longo 

do ano 

DIBES – Magalhães e 

Armandina 

 

● Promover o gosto pela 

leitura e pela escrita 

● Proporcionar o 

Comunidade 

Educativa 

PNL 

Internet 

Livros 

350 € 
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Dia Internacional 

das Bibliotecas 

Escolares (DIBES) 

 

 

Concurso Nacional 

de Leitura (CNL)  

 

 

 Concurso Faça lá 

um Poema (FLP) 

 

 

Encontro com o(a) 

Autor(a) 

 

 

Exposições 

diversas 

 

 

Semana da Leitura 

 

  

 Blog “Os Meus 

Livros” 

 

CNL – ESM/DLDM – 

Neusa e Antónia 

CNL – TANGIL – 

Casimiro Alves 

 

 

FLP – ESM – Paula 

Cerqueira 

FLP – DLDM – 

António Valente 

FLP - TANGIL – 

Armamdina 

FLP – CE, MAZEDO – 

Armandina 

FLP – PIAS – 

Magalhães 

 

E. c/ Autor – BE/BM 

Magalhães 

Armandina 

Exposições – 

Departamentos 

 

Semana da Leitura -

Equipa Coordenadora 

Prof.  colaboradores 

 

Blog 

ESM/DLDM/TANGIL 

– Helena Magalhães, 

Carmo Pereira e 

Armandina Rodrigues 

desenvolvimento da 

criatividade e de competências 

pessoais e sociais 

● Colaborar com o grupo 

disciplinar de Português na 

dinamização de atividades de 

promoção da leitura 

● Proporcionar um encontro 

com um escritor 

● Divulgar novas publicações 

● Promover o livro como objeto 

de informação, formação e 

partilha 

●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 

● Adquirir conhecimentos a 

propósito dos temas/problemas 

em pesquisa 

● Desenvolver competências 

de pesquisa e de utilização da 

Biblioteca Escolar 

● Conhecer os princípios e os 

procedimentos implicados na 

construção de uma notícia 

● Pesquisar e usar informação 

para comunicar 

● Criar um produto mediático 

para apresentar 

 

Cartazes 

Consumíveis 

vários 
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De Livro em Livro Bibliotecas 

Escolares 

das: 

DLDM 

EBI de 

TANGIL 

CE 

MONÇÃO 

MAZEDO 

PIAS 

Ao longo 

do ano 

Fernando Magalhães 

 

Armandina Rodrigues 

 

Prof. Titulares – 1º 

CEB 

 

Prof. de Português – 2º 

CEB 

● Desenvolver o gosto pela 

leitura e pela escrita 

● Colaborar com os 

Professores titulares de turma 

e Prof. de Português na 

dinamização de atividades de 

promoção da leitura 

● Divulgar novas publicações 

● Ler para apreciar textos 

variados 

● Expressar ideias e 

sentimentos provocados pela 

leitura de um texto literário 

● Partilhar experiências de 

leitura autónoma 

● Usar diversas ferramentas 

digitais para expressar 

experiências de leitura 

● Produzir livros digitais 

● Apresentar e procurar 

informações em várias fontes 

● Aprender a organizar a 

informação 

● Conhecer informações sobre 

autores 

● Dinamizar o Blog “Os Meus 

Livros” 

1º CEB – 2º,3º e 

4º anos 

 

2º CEB 

Computador 

Consumíveis 

vários 

Fundo 

documental da 

BE 

30 € 

Contando uma 

História 

Bibliotecas 

Escolares 

das: 

EBI de 

TANGIL 

CE 

MONÇÃO 

Ao longo 

do ano 

Fernando Magalhães 

Armandina Rodrigues 

• Despertar o interesse pelo 

livro; 

• Desenvolver a competência 

leitora da criança; 

• Desenvolver nos alunos o 

gosto por ouvir e ler histórias; 

• Promover a leitura 

Crianças Pré-

escolar 

 

1º CEB 

Consumíveis 

Vários 

20 € 
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MAZEDO 

PIAS 

assumindo-a como fator de 

desenvolvimento individual e 

social; 

A Mala de 

Histórias 

 Bibliotecas 

Escolares 

das: 

 EBI de 

TANGIL 

CE 

MONÇÃO 

MAZEDO 

PIAS 

Ao longo 

do ano 

Fernando Magalhães 

Armandina Rodrigues 

• Promover o gosto pela 

leitura;  

• Dinamizar a circulação de 

livros pelas salas de aula;  

• Divulgar livros, autores e 

ilustradores diversos. 

● Ler para apreciar textos 

variados 

● Expressar ideias e 

sentimentos provocados pela 

leitura de um texto literário 

● Partilhar experiências de 

leitura autónoma 

● Usar diversas ferramentas 

digitais para expressar 

experiências de leitura 

● Produzir livros digitais 

● Dinamizar o blog “Os Meus 

Livros” 

 

Crianças Pré-

escolar 

 

1º CEB   

Consumíveis 

Vários 

20 € 

A Criatividade nas 

Palavras 

AEM Ao longo 

do ano 

Maria José Magalhães 

 

Fernando Magalhães 

 

Armandina Rodrigues 

  

Biblioteca Municipal 

• Incrementar nas crianças e 

jovens o gosto pela escrita e 

pela leitura;  

• Sensibilizar a população 

escolar para a importância da 

leitura; 

• Estimular o 

desenvolvimento das 

capacidades imaginativas e 

criativas, bem como a 

construção de textos com cariz 

1º CEB – 3º e 4º 

anos 

 

2º CEB 

 

3º CEB 

 

Secundário 

Consumíveis 

Vários 

20 € 
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literário 

• Manter vivo o património 

cultural/popular do município. 

Projeto SOBE Bibliotecas 

Escolares 

das: 

EBI de 

TANGIL 

CE 

MONÇÃO 

MAZEDO 

PIAS 

Ao longo 

do ano 

Projeto “Educação 

para a Saúde” 

 

Armandina Rodrigues 

 

 Fernando Magalhães 

 

Centro de Saúde de 

Monção – Enf.ª 

Sandra Reis 

• Contribuir para a criação de 

hábitos de vida saudáveis 

• Desenvolver competências 

no âmbito da literacia da 

saúde oral nos alunos 

Crianças/alunos 

do pré-escolar e 

1º CEB 

Consumíveis 

Vários 

20 € 

Preservando 

Livros 

Bibliotecas 

Escolares 

das: 

ESM 

DLDM 

Ao longo 

do ano 

ESM /DLDM – Mário 

Fernandes 

• Sensibilizar para a 

importância da preservação do 

património cultural;  

• Contribuir para a melhoria 

do estado deteriorado de 

alguns livros; 

Comunidade 

Educativa 

Cola/Cartolina 

Plástico 

autocolante 

Impressões a 

cores 

40 € 
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VISITAS DE ESTUDO 
Atividade Escola Data Responsáveis Objetivos Destinatários Recursos Custos 

Visita de Estudo ao 

Planetário do Porto / 

Jardim Botânico da UP 

DLDM e EBI 

Tangil 

18/11/2016 

 

Professores de 

CN e CFQ 

Promover a 

operacionalização 

transversal do 

conhecimento; 

Reconhecer a importância 

do contributo da ciência 

para o progresso; Realçar o 

papel das ciências na 

formação do aluno, tendo 

também em conta 

preocupações éticas e meio-

ambientais; Contribuir, ao 

lado das outras disciplinas, 

para uma educação para a 

cidadania; Promover o 

interesse pelo estudo das 

ciências; Analisar as 

implicações do 

desenvolvimento da ciência 

e das suas aplicações 

tecnológicas na qualidade de 

vida dos seres humanos;  

Interagir com situações / 

problemas concretos que 

promovam o conhecimento 

de conceitos, leis e teorias 

Físicas, Químicas e de 

Ciências Naturais 

transmitidos durante as 

aulas e a sua aplicação na 

Alunos do 7º 

ano 

Fotocópias 

(guião de 

visita, 

autorizações 

de 

Encarregados 

de Educação, 

etc) 

1500 € 
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explicação de fenómenos 

naturais e de dispositivos 

tecnológicos, o que permite 

fazer apelo à 

significatividade da 

aprendizagem; Desenvolver 

capacidades de observação, 

experimentação, avaliação, 

abstração e generalização;  

Ponderar argumentos de 

natureza diversa com vista 

a posicionar-se face às 

controvérsias sociais que 

envolvam conceitos de 

Ciências Físico-Químicas e 

Ciências Naturais. 

Fórum/Festa dos alunos 

de EMRC 

AEM  Secretariado 

Diocesano de 

EMRC 

Professores de 

E.M.R.C.  

Partilhar a alegria de ser 

aluno de EMRC; Viver os 

valores humanos e cristãos.  

Alunos de 

EMRC do 9º 

ano e 

Secundário  

 650 € 

Visita de Estudo do 8º ano 

- Seia e Serra da Estrela 

AEM 27 e 28 de 

abril 

 

Professores de 

EMRC; 

Geografia; 

História; 

Educação 

Tecnológica. 

Promover o ensino ativo e 

interdisciplinar; 

Desenvolver atitudes e 

valores, tais como a 

responsabilidade e a 

autonomia a partir da 

dimensão do vivido.  

Alunos do 8º 

ano 

Transporte e 

alojamento 
8050 € 

Visita de estudo 

interdisciplinar a Lisboa – 

9º ano 

AEM 2 e 3 de 

março 

Professores de 

EMRC, 

Geografia; 

História; 

Português 

Promover o ensino ativo e 

interdisciplinar; 

Desenvolver atitudes e 

valores, tais como a 

responsabilidade e a 

autonomia a partir da 

Alunos do 9º 

ano 

Transporte e 

alojamento 
7000 € 
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dimensão do vivido  

Visita de estudo 

interdisciplinar 

  Professores de 

Economia e 

Geografia 

 Alunos do 

10º, 11º e 12º 

anos 

  

Encontro Nacional dos 

Alunos de EMRC do 1º 

ciclo 

AEM  Secretariado 

Nacional da 

Educação 

Cristã 

Secretariado 

Diocesano de 

EMRC 

Professores de 

E.M.R.C.  

Levar à partilha de 

experiências; Constatar 

novas realidades da 

disciplina no país.  

Alunos de 

EMRC do 1º 

ciclo 

 650 € 

Encontro Nacional dos 

alunos de EMRC do 

Secundário 

AEM  Secretariado 

Nacional da 

Educação 

Cristã 

Secretariado 

Diocesano de 

EMRC 

Professores de 

E.M.R.C  

Levar à partilha de 

experiências; Constatar 

novas realidades da 

disciplina no país; Fomentar 

o convívio e a solidariedade.  

Alunos de 

EMRC do 

Secundário 

 800 € 

Visita de estudo 

interdisciplinar 

  Professores de 

EMRC 

 Alunos do 5º 

ano 

  

Visita de estudo EMRC 

Magia e 

Adrenalina/Magikland 

AEM 14 de junho Professores de 

EMRC 

1.Partilhar a alegria de ser 

aluno de EMRC; 

2.Viver os valores humanos 

e cristãos;                                                                                                                                                              

3.Fomentar o convívio e a 

solidariedade; 

4.Fomentar o 

desenvolvimento integral 

dos alunos. 

Alunos do 6º 

ano 

Transporte 2600€ 

Visita de Estudo a Sevilha ESM  Professora de 1.Promover o ensino ativo e Alunos do Transporte e 6500€ 
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EMRC - Sónia 

Luís 

Professora de 

Espanhol - 

Paula 

Domingues 

Professora de 

Biologia e 

Geologia - 

Carla Gil 

interdisciplinar; 

2.Promover a ligação entre 

os saberes teóricos 

adquiridos ao nível das 

matérias de ensino ou das 

disciplinas e sua aplicação 

prática; 

3.Diversificar o processo de 

ensino-aprendizagem; 

4.Fomentar capacidades de 

observação, imaginação e 

reflexão crítica; 

5.Proporcionar o contacto 

com realidades sócio-

culturais diferentes das do 

meio envolvente dos alunos; 

10.º Ano de 

EMRC 

alojamento 

Visita de estudo 

interdisciplinar do 11.º 

Ano a Madrid 

ESM 10 a 12 de 

abril 

Professora de 

EMRC - Sónia 

Luís 

Professoras de 

Espanhol - 

Paula 

Domingues e 

Cristina 

Salgado 

1.Promover o ensino ativo e 

interdisciplinar; 

2.Promover a ligação entre 

os saberes teóricos 

adquiridos ao nível das 

matérias de ensino ou das 

disciplinas e sua aplicação 

prática; 

3.Diversificar o processo de 

ensino-aprendizagem; 

4.Fomentar capacidades de 

observação, imaginação e 

reflexão crítica; 

5.Proporcionar o contacto 

com realidades sócio-

culturais diferentes das do 

meio envolvente dos alunos; 

6.Proporcionar momentos de 

Alunos de 10º 

e 11º anos 

Transporte 

Alojamento 
6500€ 
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convivência, de 

camaradagem e de 

cooperação entre alunos e 

professores e alunos/alunos; 

7.Permitir o contacto com 

obras de caráter cultural, 

artístico, científico, religioso 

e histórico. 

Visita de estudo a 

Londres 

(atividade 

extracurricular) 

ESM Interrupção 

letiva da 

Páscoa 

Elizabeth 

Teixeira 

Alzira tavares 

Cristina 

Lourenço 

-Desenvolver estratégias de 

comunicação, relações 

interpessoais, trabalho de 

equipa, resolução de 

problemas e tomadas de 

decisão;  

- Verificar in loco realidades 

e rotinas culturais 

diferentes; 

- Reconhecer a importância 

da aprendizagem do Inglês; 

- Mobilizar e aplicar 

conhecimentos aprendidos 

no âmbito das diferentes 

disciplinas curriculares; 

- Desenvolver as 

competências comunicativas 

Alunos 11º 

ano (livre) 

- Máquinas 

fotográficas 

- 

Autorizações 

dos pais 

(reconhecidas 

oficialmente) 

±500€/aluno 
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e linguísticas do Inglês 

-Reconhecer diferenças e 

semelhanças culturais e de 

valorização de 

aprendizagens; 

- Desenvolver contactos e 

experiências com outras 

realidades culturais, 

fortalecendo os mecanismos 

de aproximação à Escola e à 

vida; 

- Proporcionar a 

possibilidade de comparar 

realidades socioculturais 

diferentes; 

Visita de Estudo aos 

Açores 

ESM  Sónia Luís 1.Promover o ensino ativo; 

2.Promover a ligação entre 

os saberes teóricos 

adquiridos ao nível das 

matérias de ensino ou das 

disciplinas e sua aplicação 

prática; 

3.Diversificar o processo de 

ensino-aprendizagem; 

Alunos 12.º 

ano de 

EMRC 

Transporte 

Alojamento 

2600€ 
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4.Fomentar capacidades de 

observação, imaginação e 

reflexão crítica; 

5.Proporcionar o contacto 

com realidades sócio-

culturais diferentes das do 

meio envolvente dos alunos; 

6.Proporcionar momentos de 

convivência, de 

camaradagem e de 

cooperação entre alunos e 

professores e alunos/alunos; 

7.Permitir o contacto com a 

natureza e obras de caráter 

cultural, artístico, científico, 

religioso e histórico. 

Visita de Estudo 

Biotecnologia 12ª e B 

ESM 03 de 

março 

Helena 

Esteves, 

Celeste 

Gonçalves e 

Natália Rocha 

Promover a 

operacionalização vertical e 

transversal do conhecimento 

nas ciências. 

Reconhecer a importância 

do contributo da Física, da 

Química e da Biologia para 

12.º A e B Transporte e 

fotocópias. 

1000€ 
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o progresso; 

Realçar o papel das ciências 

na formação do aluno, tendo 

também em conta 

preocupações éticas e meio-

ambientais; 

Contribuir para uma 

educação para a cidadania; 

Promover o interesse pelo 

estudo das ciências. 

Um dia de aulas na 

Escola Superior Agrária 

de Pte de Lima   

ESM 15.02.16 Helena 

Esteves, 

Celeste 

Gonçalves e 

Natália Rocha 

Promover a 

operacionalização vertical e 

transversal do 

conhecimento; 

Reconhecer a importância 

do contributo da Física, da 

Química e da Biologia para 

o progresso científico e 

social; 

Realçar o papel das ciências 

na formação do aluno, tendo 

também em conta 

preocupações éticas e meio-

12.ºA e B Fotocópias e 

transporte. 

250€ 
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ambientais; 

Saídas de Campo de 

Biologia e Geologia 

ESM Ao longo do 

ano 

Carla Gil 

Celeste 

Gonçalves 

Incentivar o gosto pelas 

Ciências. 

Explorar conceitos da 

Biologia e da Geologia a 

partir de situações 

concretas. 

11.º A e B Fichas de 

trabalho / 

guias de 

campo / 

Eventual 

transporte 

15€ 

Saídas de Campo/Visita 

de estudo de Biologia e 

Geologia 

ESM  Carla Gil Melhorar os resultados 

escolares. 

10.ºB Fichas de 

trabalho / 

guias de 

campo 

Tansporte (se 

necessário) 

15€ 

Visita de estudo ao 

Convento dos Capuchos – 

Hotel Rural 

ESM 14 de 

dezembro 

António 

Valente 

- Avaliar a importância da 

atividade turística na 

dinamização do património 

construído. 

- Reconhecer os efeitos 

multiplicadores 

desempenhados pelas 

unidades hoteleiras, a nível 

da criação de emprego 

jovem, da fixação da 

população mais qualificada. 

11.ºD Material de 

escrita e 

máquina 

fotográfica 

0€ 

Visita de estudo ao Museu 

dos descobrimentos. 

Centro 

Escolar 

Junho Maria do Céu 

Igrejas 

Consciencializar os alunos 

para a história dos 

descobrimentos 

portugueses; 

V3A, V3B, 

V3C 

Materiais 

audiovisuais, 

máquinas 

fotográficas, 

tranporte 

900€ 
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Educar para a preservação 

do nosso patromónio 

histórico e sociocultural; 

Contactar com novas 

tecnologias interactivas; 

Proporcionar momentos de 

convívio que favoreçam as 

relações de amizade com 

colegas, professores e 

assistentes operacionais. 
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ASSOCIAÇÃO DE ESTUDANTES/ALUNOS 
Atividade Escola Data Responsáveis Objetivos Destinatários Recursos Custos 

 

 

 

 

Festa da 

Halloween 

 

 

 

E.S. Monção 

 

 

 

31 de 

outubro 

 

 

 

A.E. 

 

Reviver tradições locais 

Fomentar a convivência saudável entre os 

elementos da comunidade educativa. 

Partilhar experiências e desenvolver a criatividade 

e iniciativa. 

 

 

 

Alunos do 

Agrupamento  

 

 

 

Bufete 

 

 

 

20€ 

 

 

 

 

Magusto 

 

 

 

E.S. Monção 

 

 

 

11 de 

novembro 

 

 

 

A.E. 

 

Reviver tradições locais 

Fomentar a convivência saudável entre os 

elementos da comunidade educativa. 

Partilhar experiências e desenvolver a criatividade 

e iniciativa. 

 

 

 

Alunos da 

E.S.Monção 

 

 

 

Bufete 

 

 

 

0€ 

 

Criação de 

Ementas 

 

E.S.Monção 

 

1ºPeríodo 

 

A.E. 

 

Melhorar a qualidade dos pratos da cantina, 

juntando o saboroso ao saudável. 

 

Alunos da 

E.S.Monção 

 

Cantina 

 

0€ 

 

 

Festa de Natal 

 

 

E.S. Monção 

 

 

16 de 

 

 

A.E. 

Fomentar a convivência saudável entre os 

elementos da comunidade educativa de uma 

forma gratuita. 

Celebrar uma época em que deve estar presente o 

 

 

Alunos da 

 

 

Pavilhão 

 

 

20€ 
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dezembro espírito de entreajuda e partilha. 

● Ver descrição no final. 

E.S.Monção Desportivo 

 

Torneios 

Femininos de 2 

modalidades  

 

E.S. Monção 

 

1ºPeríodo 

 

A.E. 

 

Incentivar a prática desportiva e por sua vez 

angariação de fundos para a A.E. através das 

inscrições  

 

Alunos da 

E.S.Monção 

 

Pavilhão 

Desportivo 

 

0€ 

 

 

Torneio Masculino 

de Futsal 

 

 

E.S. Monção 

 

 

2º e 3º 

Períodos 

 

 

A.E. 

 

Incentivar a prática desportiva e por sua vez 

angariação de fundos para a A.E. através das 

inscrições 

 

 

Alunos da 

E.S.Monção 

 

 

Pavilhão 

Desportivo 

 

 

20€ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Criação de Apoios 

 

 

 

 

 

 

E.S. Monção 

 

 

 

 

 

A partir do 

início do 2º 

Período 

 

 

 

 

 

 

A.E. 

Contribuir para a melhoria dos resultados 

escolares do A.E.M. 

Apoiar os alunos de 9º Ano nas disciplinas de 

mais insucesso (Matemática, Português, F.Q. e 

Inglês) por parte de alunos do 12º com nota 

superior a 16 valores nas disciplinas que se 

candidatam.  

O apoio será composto por 1 ‘’Explicador’’ por 

cada 2 Alunos. 

Estes apoio terá a duração de 1h por semana onde 

cada ‘’Explicador’’ ficará encarregado de dedicar 

essa hora a tirar algumas dúvidas em exercícios 

de apenas 2 disciplinas às quais ele se inscreveu e 

às quais os ‘’Explicandos’’ se inscreveram.  

 

 

 

 

 

Alunos do 9º 

Ano da  

E.S.Monção 

 

 

 

 

 

Locais 

propícios ao 

estudo 

 

 

 

 

 

 

0€ 
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Desfile de Moda 

 

 

 

 

E.B.2,3 

Monção 

 

 

 

 

3 de 

Fevereiro 

 

 

 

 

A.E. 

 

Fomentar a convivência saudável entre os 

elementos da comunidade educativa. 

Partilhar experiências e desenvolver a criatividade 

e iniciativa. 

Promover as lojas do município. 

Angariar fundos para a A.E. através dos bilhetes 

de entrada, sorteio de 1 prémio e venda de 

produtos para consumo num bar. 

Contribuir para o entretenimento Municipal. 

● A descrição será feita mais tarde.l 

 

 

 

 

Aberto ao 

Município 

 

 

 

 

Pavilhão 

Desportivo da 

E.B.2,3 

Monção 

 

 

 

 

 

50€ 

 

 

 

Festa de Carnaval 

 

 

 

E.S. Monção 

 

 

 

28 de 

Fevereiro 

  

    

 

A.E. 

 

Fomentar a convivência saudável entre os 

elementos da comunidade educativa. 

Partilhar experiências e desenvolver a criatividade 

e iniciativa. 

 

Festa de Entretenimento 

 

 

Alunos do 

Agrupamento e 

ex alunos 

pertencentes ao 

mesmo. 

 

 

 

Bufete 

 

 

 

20€ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Semana a 

 

 

 

 

Dinamizar as atividades da A.E. 

Fomentar a convivência saudável entre os 

elementos da comunidade educativa. 
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Dia A.E. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fornecer 

eletrodomésticos e 

outros materiais à 

escola 

 

E.S. Monção 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E.S. Monção 

seguir à 

aprovação 

do PAA 

em CP. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Início do 

2º Período 

 

A.E. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A.E. 

Vender bolos, entre outros, com objetivo de 

angariar fundos para a A.E. a fim de poder 

investir quer em atividades quer em iniciativas. 

 

 

A pedido dos alunos da escola temos como 

objetivo adquirir: 

-3 Secadores (2 para o balneário feminino e 1 

para o balneário masculino) 

-1 Microondas para a A.E. utilizar nas festas. 

-Um espelho para o balneário feminino. 

Os secadores no lado feminino serão colocados na 

sala dos professores. O secador no lado masculino 

será colocado na casa de banho da entrada do 

pavilhão. 

Os funcionários deverão encarregar-se de 

verificar ao final de cada aula se os secadores 

estão a funcionar com normalidade, para no caso 

de estarem estragados se responsabilizar a turma 

que o utilizou. 

 

Alunos da 

E.S.Monção 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alunos da 

E.S.Monção 

 

Bufete 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pavilhão 

Desportivo e 

Sala da A.E. 

 

0€ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

250€ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atualizar os Estatutos da A.E. 

Tornar os estatutos mais claros e mais completos 

de modo a que, daqui em diante, todas as listas 

concorrentes à A.E. possam proceder de forma 

correta e organizada em todas as etapas para que 

 

 

 

 

Alunos da E.S. 
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Atualização dos 

Estatutos da A.E. 

 

 

E.S. Monção 

 

 

3º Período 

 

 

A.E. 

não se cometam falhas. 

Para além do tópico da criação de uma lista, 

apresenta-se também como objetivo que as 

próximas A.E. tenham bem assentes as suas 

responsabilidades. 

 

de Monção que 

se candidatem 

com uma lista 

para a A.E. 

 

 

Sala A.E. 

 

 

0€ 

 

 

Participação no 

Projeto Eco 

Escolas 

 

 

E.S. Monção 

 

 

Ano letivo 

2016/17 

 

 

A.E. 

Incutir a todos os membros da Escola e mesmo 

todas as pessoas do concelho de Monção que 

‘’Todos devemos olhar pelo ambiente’’. 

Participar nas atividades. 

 

 

Alunos da 

E.S.Monção 

 

  

E.S. Monção 

 

 

0€ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projeto de ajuda na 

decisão para os 

pré-universitários 

 

 

 

 

 

 

 

 

E.S. Monção 

 

 

 

 

 

 

 

 

3º Período 

 

 

 

 

 

 

 

 

A.E 

 

Trazer alguns universitários que, ou já estão a 

acabar a universidade ou já acabaram, com 

objetivo de apresentarem às turmas dessas áreas 

uma ideia do que é o curso, que tipo de cadeiras 

tem esses cursos e as suas saídas de 

empregabilidade. 

Algumas áreas em consideração  para este projeto 

são: 

 

-Diversas Engenharias 

-Gestão 

-Medicina 

-Economia 

-Direito 

 

 

 

 

 

 

 

Alunos do 12º 

da E.S. Monção 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anfiteatro  

 

 

 

 

 

 

 

 

0€ 
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-Veterinária 

 

Baile de Finalistas 

 

E.S. Monção 

 

Final do 

Ano Letivo 

 

A.E. e Alunos do 

12ºano 

Fomentar a convivência saudável entre os 

elementos da comunidade educativa. 

Celebrar o final de uma etapa escolar. 

Alunos do 12º 

da E.S. Monção 
 

Por decidir 

 

Em 

estudo 

 

Incentivo Solidário 

 

E.S. Monção 

 

1º Período 

 

A.E. 

Incentivar à participação nas atividades propostas 

por instituições de solidariedade social. 
 

Alunos do 

Agrupamento 

 

E.S. Monção 

 

0€ 

 

 

 

 

 

Semana Cultural 

 

 

E.S. Monção 

 

 

29/03/17 a 

4/04/17 

 

 

A.E. 

 

Proporcionar uma semana cultural aos alunos 

disponibilizando matraquilhos humanos ou slide e 

se possível ambos. 

Apresentar atuações musicais das mais diversas e 

algumas demonstrações de arte. 

 

Alunos da E.S. 

Monção e 

alunos do 

8ºAno 

 

Recinto 

Escolar 

 

Em 

Estudo 

 

 

 

 

 

Evento Musical 

 

 

 

 

 

 

 

E.S. Monção 

 

 

 

 

 

31/03/17 

 

 

 

 

 

  A.E. 

 

 

 

Fomentar a convivência saudável entre os 

elementos da comunidade educativa. 

O evento irá ter atuações de alguns artistas nos 

estilos musicais: Hip Hop e Eletrónica. 

Em anexo envia-se o planeamento do citado 

evento. 

Contratar uma equipa de segurança que irá não só 

vigiar os exteriores da escola, para evitar entradas 

não autorizadas, assim como de controlo no 
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Evento Musical 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Evento Musical 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E.S. Monção 

 

 

 

 

 

 

 

 

E.S. Monção 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31/03/17 

 

 

 

 

 

 

 

 

31/03/17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A.E. 

 

 

 

 

 

 

 

 

A.E. 

 

próprio recinto. 

As pessoas vão estar sobre a vigilância destes e 

nas posições referidas, em anexo, com objetivo de 

no caso de haver alguma situação menos 

agradável, os agentes de segurança atuarem no 

momento e levarem os responsáveis para fora do 

evento, certificando-se que este não volta a entrar. 

As pulseiras terão restrição de idade, ou seja, 

pulseiras para +18 e pulseiras para menores.  

A única bebida alcoólica que irá ser vendida será 

cerveja que será apenas vendida a +18 anos. 

Tem-se consciência de que os +18 podem 

comprar para os mais novos, mas assim sendo a 

organização não está a infringir as leis pois as 

regras do evento vão ser seguidas com rigor. A 

culpa recai sobre o responsável pelo ato e não 

sobre a A.E. 

Em caso de algum acidente, o recinto está 

próximo do Centro de Saúde de Monção e 

rapidamente chegará uma ambulância para assistir 

a pessoa. 

As pulseiras irão ter um preço entre 6€ e 8€. 

Conta-se com a colaboração de algumas A.E.’s de 

outros conselhos para ajudarem na promoção e na 

venda de pulseiras para o evento. 

Recolher-se-ão patrocínios e fazer algumas 

parcerias que  ajudarão à realização do evento. 

A A.E. vai ter despesa neste evento no aluguer do 

 

 

Aberto a quem 

comprar 

pulseira 

 

 

Recinto em 

frente ao 

Bufete 

 

 

Em 

Estudo 
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  palco, sistema de som, equipa de segurança e 

artistas. 

Assim sendo, para além da venda de cerveja, ter 

uma barraca com venda de sumos e água e uma 

auto-carabana com venda de comida ( ex.: 

Kebabs). 

Distribuir caixotes do lixo pelo recinto para o 

recinto ficar o mais limpo possível. 

No final do evento, uma grande equipa de alunos 

irá tratar da limpeza. 
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SERVIÇOS DE PSICOLOGIA E ORIENTAÇÃO 
AÇÕES ATIVIDADES /MEDIDAS METAS/OBJETIVOS CRONOGRAM

A 
INTERVENIENTES RECURSOS MONITORIZAÇÃO/A

VALIAÇÃO DAS 
AÇÕES 

       

1. Acções de 
apoio 
psicológico e 
psicopedagó
gico 
individualiza
do ou em 
grupo de 
modo a 
facilitar o 
desenvolvim
ento da 
identidade 
pessoal do 
aluno 

1.1 Apoio psicológico e 
psicopedagógico 
individual centrado 
no desenvolvimento 
da identidade pessoal 
do aluno  
(Acompanhamento, 
individual ou em 
grupo, de alunos, nos 
domínios 
psicológicos: 
cognitivo, emocional, 
comportamental, 
aprendizagem, 
vocacional ou outros).  
  

1.2 Avaliação psicológica, 
com a finalidade de 
propor medidas 
educativas; (Avaliação 
de dimensões 
psicológicas tendo em 
vista o 
encaminhamento 
para apoio educativo, 

Promover o sucesso 
escolar dos alunos; 
Combater o Abandono 
e a indisciplina Escolar; 
 
Promover a relação 
escola, família, 
comunidade 
  

Ao longo do 
ano letivo 

Psicóloga, alunos, 
docentes, pais e 
EE 

Recursos materiais 
e espaços 
necessários à 
realização das 
acções (salas, 
anfiteatro, etc… e 
fotocópias, 
computadores, 
retroprojectores, 
equipamento de 
som, etc…) 

Relatórios trimestrais 
das atividades 
realizados com a 
respectiva avaliação 

https://sites.google.com/site/spoarcozelo/apoio-psicolgico-e-psicopedaggico
https://sites.google.com/site/spoarcozelo/apoio-psicolgico-e-psicopedaggico
https://sites.google.com/site/spoarcozelo/apoio-psicolgico-e-psicopedaggico
https://sites.google.com/site/spoarcozelo/apoio-psicolgico-e-psicopedaggico
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educação especial, 
serviços médicos ou 
outros.) 
 

1.3 Apoio psicológico e 
psicopedagógico em 
grupo, para 
desenvolvimento de 
competências 
pessoais, de estudo, 
sociais, ou outras. 

2. Acções 
de Orientaçã
o Escolar e 
Profissional 
destinadas a 
promoverem 
o 
desenvolvim
ento 
vocacional 
dos alunos 

2.1 Programa “E depois 
do 9º ano?” - 
Intervenção nas 
turmas do 9º ano, 
organização de 
programa de 
orientação vocacional 
para alunos do 9º 
ano, em parceria com 
Diretores de Turma, 
visando o 
desenvolvimento de 
competências de 
tomada de decisão 
 

2.2 Entrevistas 
Vocacionais - 
Intervenção individual 

Promover o sucesso 
escolar dos alunos; 
Combater o Abandono 
e Indisciplina Escolar; 
 
 
Promover a relação 
escola, família, 
comunidade 
  

2º e 3º 
período 

Psicóloga, alunos 
docentes do 6º-
9º, 11º e 12º ano 
de escolaridade 

Recursos materiais 
e espaços 
necessários à 
realização das 
acções (salas, 
anfiteatro, etc… e 
fotocópias, 
computadores, 
retroprojectores, 
equipamento de 
som, etc…) 

 

https://sites.google.com/site/spoarcozelo/orientao-escolar-e-profissional
https://sites.google.com/site/spoarcozelo/orientao-escolar-e-profissional
https://sites.google.com/site/spoarcozelo/orientao-escolar-e-profissional
https://sites.google.com/site/spoarcozelo/orientao-escolar-e-profissional/programa-de-oep-2009-10
https://sites.google.com/site/spoarcozelo/orientao-escolar-e-profissional/programa-de-oep-2009-10
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destinadas 
preferencialmente a 
alunos do 6º-9ºano e 
do secundário  
 

2.3 Sessões Informativas 
9º“Oferta Educativa e 
Formativa” ,11º e 12º 
anos de escolaridade 
“Exames Nacionais e 
Acesso ao Ensino 
Superior” 
 

2.4  Exploração 
Vocacional: 
Organização de 
atividades de 
exploração vocacional 
para todos os alunos 
e para diretores de 
turma ou outros que 
solicitarem 

3. Acções 
dirigidas a 
pais e 
encarregado
s de 
educação 

3.1 Atendimento 
individual 
enquadrado no apoio 
psicológico a alunos, 
ao longo do 
ano. Espaço de 
atendimento a pais e 

Promover o sucesso 
escolar dos alunos; 
Combater o Abandono 
Escolar e Indisciplina; 
 
Promover a 
participação ativa e 

Ao longo do 
ano letivo 

Psicóloga, 
pais/EE, Diretores 
de Turma 

Recursos materiais 
e espaços 
necessários à 
realização das 
acções (salas, 
anfiteatro, etc… e 
fotocópias, 

 

https://sites.google.com/site/spoarcozelo/orientao-escolar-e-profissional/oferta-educativa-e-formativa
https://sites.google.com/site/spoarcozelo/orientao-escolar-e-profissional/oferta-educativa-e-formativa
https://sites.google.com/site/spoarcozelo/pais-e-encarregados-de-educao
https://sites.google.com/site/spoarcozelo/pais-e-encarregados-de-educao
https://sites.google.com/site/spoarcozelo/pais-e-encarregados-de-educao
https://sites.google.com/site/spoarcozelo/pais-e-encarregados-de-educao
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encarregados de 
educação, para 
prestar informações 
e/ou para serem 
envolvidos no 
acompanhamento 
dos educandos. 
 

3.2 Sessão sobre 
“Oportunidades 
Educativas e 
Formativas pós 9º 
ano” para todos os 
pais e encarregados 
de educação dos 
alunos do 9º ano 

construtiva dos Pais e 
Encarregados de 
Educação na dinâmica 
do Agrupamento; 
 
Promover a relação 
escola, família, 
comunidade 
  

computadores, 
retroprojectores, 
equipamento de 
som, etc…) 

4. Acções de 
colaboração 
com órgãos 
da escola, 
docentes do 
agrupament
o e outros 
técnicos de 
educação 

4.1 Participação no 
Conselho Pedagógico, 
nas reuniões da 
equipa pluridisciplinar 
e fixa de avaliação da 
Educação Especial do 
agrupamento e 
Departamento da 
Educação Especial, 
conselhos de turma, 
outras; 
 

4.2 Participação em 

Promover o sucesso 
escolar dos alunos; 
Combater o Abandono 
Escolar e Indisciplina; 
 
Aprofundar a 
articulação entre as 
diferentes estruturas 
do Agrupamento 
 
Promover a formação 
do pessoal docente e 
não docente. 

Ao longo do 
ano letivo 

Psicóloga, órgãos 
da escola, 
docentes e 
técnicos 

Recursos materiais 
e espaços 
necessários à 
realização das 
acções (salas, 
anfiteatro, etc… e 
fotocópias, 
computadores, 
retroprojectores, 
equipamento de 
som, etc…) 

 

https://sites.google.com/site/spoarcozelo/clube-de-psicologia/sesso-informativa-para-pais-e-encarregados-de-educao
https://sites.google.com/site/spoarcozelo/clube-de-psicologia/sesso-informativa-para-pais-e-encarregados-de-educao
https://sites.google.com/site/spoarcozelo/clube-de-psicologia/sesso-informativa-para-pais-e-encarregados-de-educao
https://sites.google.com/site/spoarcozelo/clube-de-psicologia/sesso-informativa-para-pais-e-encarregados-de-educao
https://sites.google.com/site/spoarcozelo/colaborao-com-os-docentes
https://sites.google.com/site/spoarcozelo/colaborao-com-os-docentes
https://sites.google.com/site/spoarcozelo/colaborao-com-os-docentes
https://sites.google.com/site/spoarcozelo/colaborao-com-os-docentes
https://sites.google.com/site/spoarcozelo/colaborao-com-os-docentes
https://sites.google.com/site/spoarcozelo/colaborao-com-os-docentes
https://sites.google.com/site/spoarcozelo/colaborao-com-os-docentes
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sessões de trabalho. 
 

4.3 Espaço de 
colaboração com 
docentes: 
educadores, 
professores titulares 
de turma, diretores 
de turma, conselhos 
de turma, docentes 
de educação especial 
e outros para prestar 
informações sobre 
alunos em 
acompanhamento 
psicológico, 
nomeadamente 
através da 
participação nas 
reuniões de conselho 
de turma ou outras 
 

4.4 Espaço de 
colaboração com 
pessoal não docente 
na resolução de 
problemas com 
alunos 
 

4.5 Elemento da Equipa 

 
Promover a relação 
escola, família, 
comunidade 
  



    

75 
 

de Educação para a 
Saúde (esta equipa 
tem plano próprio 
onde constam as 
acções em que está 
envolvido o SPO) 

5. Acções de 
colaboração 
com serviços 
da 
comunidade, 
dentro da 
área de 
especializaçã
o do 
psicólogo 

5.1 Estabelecimento de 
contactos com 
técnicos de serviços 
da comunidade, 
enquadrado no apoio 
psicológico a alunos 
do agrupamento e na 
orientação escolar e 
profissional., saúde 
(Exemplo: para 
encaminhamento, 
envio de relatórios, 
etc.), segurança 
social, educação, 
outros 
 

5.2 Colaboração em 
projectos 
comunitários 
(Violência Doméstica, 
Abandono Escolar). 

 

5.3 Espaço de 

Promover o sucesso 
escolar dos alunos; 
Combater o Abandono 
e Indisciplina Escolar; 
 
Desenvolver o sentido 
de pertença à Escola e 
ativar os mecanismos 
de projeção da sua 
imagem; 
 
Promover a relação 
escola, família, 
comunidade 
 
Projetar uma imagem 
positiva do 
agrupamento 
  

Ao longo do 
ano letivo 

Psicóloga, 
serviços da 
comunidade, 
técnicos, CPCJ, 
CLAS, ULSAM 

Recursos materiais 
e espaços 
necessários à 
realização das 
acções (salas, 
anfiteatro, etc… e 
fotocópias, 
computadores, 
retroprojectores, 
equipamento de 
som, etc…) 

 

https://sites.google.com/site/spoarcozelo/colaborao-com-servios-da-comunidade
https://sites.google.com/site/spoarcozelo/colaborao-com-servios-da-comunidade
https://sites.google.com/site/spoarcozelo/colaborao-com-servios-da-comunidade
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colaboração com 
serviços da 
comunidade, 
nomeadamente 
participação como 
elemento cooptado 
na CPCJ Monção, 
ULSAM de Viana do 
Castelo, entre outros. 

6. Ações de 
divulgação 
das 
atividades 
desenvolvida
s pelo SPO 

6.1 Publicar as atividades 
desenvolvidas na 
página da escola e no 
facebook do SPO 
 

6.2 Enviar por correio 
electrónico as 
planificações das 
atividades e outras 
informações 
(relatórios, materiais, 
entre outros) 

 

6.3 Produzir relatórios 
das atividades 
desenvolvidas e 
publicá-los 

 

6.4 Divulgação de 
materiais e atividades 
de exploração 

Aprofundar a utilização 
das tecnologias de 
Informação e 
Comunicação ao 
serviço da educação 
 
Projetar uma imagem 
positiva do 
agrupamento  
 
Promover a relação 
escola, família, 
comunidade 

Ao longo do 
ano letivo 

Psicóloga Computador  
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vocacional no 
facebook do SPO 

 

 


