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Introdução 

 O Plano Anual de Atividades (PAA) é um documento de planeamento que define os objetivos, 

as formas de organização e de programação das atividades a desenvolver na Unidade Orgânica ao 

longo do ano letivo e procede à identificação dos recursos envolvidos, dos proponentes e dos 

destinatários das atividades. Esta é a proposta elaborada para o ano letivo 2020/2021, apresentando 

apenas algumas atividades previstas ao longo do ano. Isso deve-se ao quadro de restrições e 

constrangimentos resultantes do contexto pandémico em que vivemos e que leva à reformulação da 

forma de concretização de algumas atividades e à diminuição significativa de propostas. 

 O Plano Anual de Atividades (PAA) da EBS Armando Côrtes-Rodrigues constitui um 

documento de planeamento e execução que define, em função do Projeto Educativo da Escola (PEE), 

as formas de organização e programação das atividades a desenvolver em 2020/2021. Será reflexo do 

dinamismo e da intencionalidade pedagógica desta unidade orgânica nas suas diversas estruturas 

organizativas, de acordo com as necessidades e interesses dos alunos e da população que serve. De 

modo transversal e articulado, e conforme preconizado no Perfil dos Alunos à saída da escolaridade 

obrigatória, deverá contribuir para a formação integral dos alunos, proporcionando experiências que 

promovam a formação socio afetiva e o desenvolvimento de atitudes de abertura, cooperação e 

solidariedade numa perspetiva de educação para a cidadania e sentido cívico.  

O PAA, documento estruturante e orientador das estratégias e atividades a desenvolver na 

Escola, reveste-se de extrema preponderância para toda a Comunidade Educativa. Este documento 

constitui, desta forma, um instrumento do exercício de autonomia e nele se reflete a realidade da escola 

no seu dia-a-dia, bem como do contexto envolvente. Operacionaliza o Projeto Educativo (PE) numa 

lógica de curto prazo, isto é, pelo período de um ano. O PAA constitui um documento, capaz de 

promover a aproximação e a articulação entre ciclos e níveis de ensino e de envolver os diferentes 

membros da Comunidade Educativa em torno de objetivos e metas comuns. Através do 

desenvolvimento das atividades previstas, pretende-se fomentar o sucesso educativo, motivando os 

alunos para as aprendizagens, aumentando os seus níveis de interesse e assiduidade, apelando à sua 

participação, criatividade, autonomia e responsabilidade.  

O PAA é um documento dinâmico e passível de poder vir a ser objeto de reajustamentos 

mediante uma nova calendarização das atividades já programadas e/ou inclusão de novas, se tal se vier 

a revelar necessário e/ou conveniente devidamente planificadas pelos seus proponentes. Todas as 

atividades são avaliadas pelos responsáveis que têm de as avaliar após o término da sua realização ou 

no final de cada período letivo. As atividades da escola devem estar em relação direta com o PAA e 

com as orientações dos órgãos de decisão da escola, nos termos da legislação vigente. Neste sentido, 
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verifica-se a necessidade da conceção do documento numa perspetiva aberta e num modelo 

reformulável ao longo do ano. 

A avaliação do Plano será feita periodicamente, pelo preenchimento, pelos seus promotores, 

dos relatórios/grelhas das atividades realizadas. Compilada toda informação, é feito, posteriormente 

um tratamento estatístico e um relatório final periodal que carece de parecer do Conselho Pedagógico 

e aprovação da Assembleia de Escola. Este procedimento será fundamental para concluir sobre o grau 

de consecução do Plano Anual de Atividades e, simultaneamente, do Projeto Educativo. 

 

1. Áreas Prioritárias do Projeto Educativo de Escola (PEE) 

A - Aumentar o sucesso escolar;  

B - Educar para a cidadania;  

C - Continuar a melhorar a qualidade de vida escolar; 

D - Incrementar e incentivar a participação dos Pais/Encarregados de Educação, na vida Institucional 

da escola; 

E - Incentivar a participação dos alunos nas atividades escolares; 

F - Promover a Formação Contínua. 

 

2. Objetivos do Plano Anual de Atividades 

• Articular as áreas prioritárias de intervenção do Projeto Educativo de Escola com as atividades 

programadas no PAA; 

• Articular, sempre que possível, o Plano de Promoção do Sucesso Escolar com as atividades 

programadas no PAA; 

• Promover atividades diversas que contribuam para a formação pessoal e social dos alunos e 

proporcionem o seu desenvolvimento cognitivo; 

• Implicar os departamentos e os conselhos de turma/núcleo em projetos comuns, incentivando a 

criação de um espaço para a reflexão, o diálogo e a partilha de experiências; 

• Incentivar o envolvimento dos pais e encarregados de educação na escola, nomeadamente, em 

atividades de parceria com os professores e com os seus educandos; 

• Promover atividades que visem melhorar a integração dos alunos, visando o sucesso educativo; 

• Promover o trabalho em equipa; 

• Promover uma atitude responsável e participativa de toda a Comunidade Educativa;  

• Melhorar e consolidar os resultados escolares; 

• Partilhar experiências e saberes; 
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• Avaliar a pertinência da realização das atividades propostas face ao seu impacto na Comunidade 

Educativa e à operacionalização do Projeto Educativo de Escola. 

 

3. Caracterização da EBS de Vila Franca do Campo 

3.1. População Escolar 

No presente ano letivo, a escola serve uma população de 1260 alunos distribuídos pelos diferentes 

estabelecimentos de ensino: 

Alunos dos Núcleos Escolares 

Núcleos Pré 1.º ano 2.º ano 3.º ano 4.º ano Total 

EB1/JI Francisco Medeiros Garoupa 37 9 12 12 13 83 

EB1/JI padre Manuel E. Ferreira 34 21 25 22 28 130 

EB1/JI prof. António Santos Botelho 61 39 35 52 43 230 

Total 132 69 72 86 84 443 

 

Alunos da Escola Sede 

TPCA 
Ocupaci

onal 

 

TVA 
PP 5.º 6.º FP 7.º 8.º 9.º Voc 10.º 11.º 12.º 

19 9 

 

 

11 

 

7 71 83 20 88 83 102 14 
 a) 73 

b) 45 

 

a) 72 

b) 21 

   

 

a)69 

b)30 

 

 

a) Ensino Regular                            b) Cursos PROFIJ IV tipo 4          

 

3.2. Recursos Financeiros 

 A escola disponibilizará os recursos financeiros possíveis, consoante disponibilidade 

orçamental, para o apoio às ações previstas no Plano Anual de Atividade de Escola, através do Fundo 

Escolar e do Orçamento corrente da Escola. 

 Para as atividades que utilizem bens de consumo corrente, procurar-se-á dotar as diferentes 

rubricas das dotações necessárias para o efeito. No que concerne a despesas relacionadas com o Plano 

de Formação do Pessoal Docente e não Docente agir-se-á de acordo com a legislação em vigor. No 

respeitante ao apoio a visitas de estudo, intercâmbios, materiais de apoio pedagógico, estas serão 

suportadas pelo Fundo Escolar, de acordo com as dotações recebidas das transferências do Orçamento 

da Região Autónoma dos Açores. 
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    4. Atividades de Complemento Curricular 

De acordo com o PEE, as atividades de complemento curricular constituem um conjunto de 

atividades não curriculares que têm por natureza uma vertente formativa, cultural e lúdica. Visando 

atingir os objetivos do PEE serão desenvolvidas as seguintes atividades: 

 

4.1. Visitas de Estudo 
As visitas de estudo integram-se nas diferentes áreas curriculares disciplinares e não 

disciplinares; São habitualmente visitas de curta duração e têm como objetivo principal a 

verificação/consolidação dos conteúdos programáticos das diferentes áreas. Este ano letivo, e pelas 

razões já apresentadas, as visitas de estudo são em número muito reduzido, pois pretende-se evitar o 

uso de transporte público e locais onde se prevê aglomeração de pessoas. Não são permitidas, no 

presente ano letivo, visitas de estudo que impliquem viagens para o exterior da RAA. 

 

4.2. Clubes  
     A todos os ciclos do Ensino Básico e Pré-Escolar, a escola oferecerá atividades através do:  

● Clube Escolar de Vila Franca do Campo; 

● Clube de Proteção Civil; 

● Clube Cultural e Desportivo da Natureza e do Ambiente; 

● Clube de Leitura da EB1/JI Francisco Medeiros Garoupa;  

 

5. Programa Eco Escolas 

Este programa é uma iniciativa de âmbito europeu sobre a responsabilidade da Fundação para a 

Educação Ambiental na Europa, destinada fundamentalmente às Escolas de Ensino Básico, 

especificamente à EB 2, 3/S Armando Côrtes-Rodrigues, e que visa encorajar ações e reconhecer o 

trabalho desenvolvido pela escola em benefício do ambiente. 

 

6. Projeto de Educação para a Saúde – Equipa de Saúde Escolar 

O Projeto de Educação para a Saúde, dinamizado por uma equipa, deve reforçar as garantias de direito 

à saúde, planeamento familiar e educação sexual definido pelo Decreto - Lei nº 259/2000, de 17 de 

outubro, na Lei nº 120/99, de 11 de agosto e no Decreto - Legislativo Regional nº 18/2000/A, de 8 de 

agosto. A equipa de saúde escolar promoverá diversas atividades, de acordo com a calendarização 

anexa. 
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7. Formação Profissional 

7.1. Formação Contínua 

 A Entidade Formadora Creditada da EBS Armando Côrtes-Rodrigues procurará, e consoante 

disponibilidade de formadores internos/externos, facultar formação sobre temas prementes e que 

possam contribuir para o crescimento profissional do Pessoal Docente e Não Docente. 

 

8. Avaliação do Plano Anual de Atividades  

 

 8.1. Autoavaliação 

 Será realizada uma autoavaliação pelas diferentes estruturas de orientação educativa, durante 

o ano letivo, através do preenchimento de uma grelha de avaliação das atividades do PAA. 

 

 8.2. Avaliação Final 

 A avaliação final será realizada pelo Conselho Executivo, de acordo com a avaliação realizada 

pelas diferentes estruturas da Escola, para que o Conselho Pedagógico possa emitir o seu parecer e 

para que seja posteriormente apreciado e aprovado pela Assembleia de Escola. Com estas avaliações 

pretende-se obter informação relevante, possibilitadora de reajustamentos em tempo oportuno, de 

modo a tornar o Plano mais eficiente e eficaz, bem como permitir a otimização das planificações de 

ações futuras, num processo de desenvolvimento contínuo e sustentável da atividade escolar. Do 

mesmo modo, pretende-se que o Plano se mantenha ajustado às necessidades e interesses dos alunos, 

contribuindo para a prestação de um serviço de qualidade. 

 

Conclusão 

O Plano Anual de Atividades evidencia as grandes dimensões que são valorizadas no Projeto 

Educativo da Escola e terá de refletir aquilo que é a base da flexibilidade curricular, com uma gestão 

articulada e integrada das diversas disciplinas, consubstanciada nas atividades e projetos a desenvolver 

durante o ano. Pretende ser um elemento orientador do trabalho das equipas que funcionam na escola, 

definindo e programando as ações e iniciativas a desenvolver, a respetiva calendarização, bem como 

os recursos a mobilizar. 

O PAA é um documento aberto que pode, a qualquer momento, sofrer alterações, 

especialmente, no presente ano letivo, uma vez que se a situação pandémica se alterar, poderão 

realizar-se atividades que na presente conjuntura não são de todo viáveis. Estas atividades serão 

apresentadas ao Conselho Executivo que as submeterá à apreciação do Conselho Pedagógico e, 
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posteriormente, dará conhecimento da alteração/reformulação à Assembleia de Escola em reunião 

ordinária.  

Pretende-se que o Plano se mantenha ajustado às necessidades e interesses dos alunos, 

contribuindo para a prestação de um serviço, que se pretende, de qualidade.  

 

 

 

O Conselho Executivo: 

 

Presidente do Conselho Executivo: 

____________________________________________________________________ 

 

Vice-Presidentes do Conselho Executivo:        

 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________   

 

Parecer do Conselho Pedagógico: 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

 

Vila Franca do Campo, ___ de novembro de 2020 

 
O Presidente do Conselho Pedagógico 

_________________________________________________________ 

Vítor Manuel Brogueira Parreira Novo 

 
 
Aprovado pela Assembleia de Escola a ____ de novembro de 2020  

 

O Presidente da Assembleia de Escola 

______________________________________________________ 

Luís Filipe Jacinto Veríssimo  
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Grelha do P.A.A. da EB1/JI prof. António dos Santos Botelho 

DEPARTAMENTO – EB1/JI Prof. António dos Santos Botelho 

OBJETIVOS ATIVIDADES DINAMIZADORES RECURSOS CALENDARIZAÇÃO DESTINATÁRIOS 

HUMANOS MATERIAIS 

- Valorizar a função da 

organização escolar e 

das diferentes pessoas 

que colaboram na 

instituição. 

- Promover a 

participação dos pais e 

encarregados de 

educação no processo 

educativo. 

- Promover as relações 

interpessoais; 

- Tomar consciência de 

pertencer ao coletivo 

escolar e ao grupo da 

sala; 

Receção de 
pais e alunos  
- Reunião de pais e 

encarregados de 

educação do pré-

escolar e 1º ano; 

- Apresentação do 

Regulamento 

Interno e Plano de 

contingência da 

propagação do 

Covid 19 da escola 

para 2020/2021;  

- Eleição dos 

representantes dos 

pais/encarregados 

de educação de 

turma. 

- Reconhecimento 
das instalações 
pelos alunos. 

- Docentes 

- A.O. 

 

- Docentes 

- A.O. 

- Folhetos 

informativos 

- Tintas e pincéis 

- 14 de setembro 

 

-Encarregados de 

Educação/Pais  

-Alunos 

 

- Sensibilizar os alunos 

para a importância de 

Dia Mundial 
da 

- Docentes 

 

- Docentes 

- A.O. 

- Roda dos 

alimentos; 

 - 16 outubro 

 

- Alunos 
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DEPARTAMENTO – EB1/JI Prof. António dos Santos Botelho 

OBJETIVOS ATIVIDADES DINAMIZADORES RECURSOS CALENDARIZAÇÃO DESTINATÁRIOS 

HUMANOS MATERIAIS 

uma alimentação 

correta e equilibrada; 

- Criar na criança 

hábitos alimentares 

saudáveis; 

- Promover hábitos de 

higiene; 

- Alertar para a 

importância de uma 

alimentação variada; 

- Promover a prática do 

exercício físico como 

um bom promotor da 

saúde; 

- Educar para a 

cidadania. 

-Promover a 

participação dos pais e 

encarregados de 

educação no processo 

educativo. 

 

Alimentação 
 
- Lanche saudável  
 
 

 -Encarregados 

de educação 

 

- Alimentos 

variados.  

 

 

 

 

 

 

- Vivenciar os 

costumes adequados à 

Natal   
 

- Alunos 

- Docentes 

- Alunos 

- Docentes 

- Instrumentos 

musicais; 

- 18 de dezembro - Alunos 
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DEPARTAMENTO – EB1/JI Prof. António dos Santos Botelho 

OBJETIVOS ATIVIDADES DINAMIZADORES RECURSOS CALENDARIZAÇÃO DESTINATÁRIOS 

HUMANOS MATERIAIS 

época e próprios do 

meio; 

- 

Despertar/desenvolver 

atitudes de 

participação, 

comunicação, respeito, 

amizade e criatividade; 

- Incentivar o espírito 

de solidariedade e 

partilha; 

- Promover o espírito 

Natalício; 

- Incentivar a 

participação dos alunos 

nas atividades 

escolares. 

- Elaboração de 
decoração de natal 
nas salas; 
 
- Entoação de 
canções alusivas à 
época. 

- A.O. - A.O. - Material de 

desgaste. 

- Preservar as 

tradições; 

- Reconhecer o valor da 

amizade; 

- Identificar gestos de 

amizade; 

Dia de Amigos 
 
- Lanche 
-Trabalhos alusivos 
à importância da 
amizade. 

- Alunos 

- Docentes 

- A.O. 

 

 

- Alunos 

- Docentes 

- A.O. 

 

 - 22 de janeiro - Alunos 
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DEPARTAMENTO – EB1/JI Prof. António dos Santos Botelho 

OBJETIVOS ATIVIDADES DINAMIZADORES RECURSOS CALENDARIZAÇÃO DESTINATÁRIOS 

HUMANOS MATERIAIS 

- Descobrir o que é um 

verdadeiro amigo; 

- Reconhecer que os 

amigos contribuem 

para a nossa felicidade; 

- Educar para a 

cidadania. 

- Preservar a tradição; 

- Viver/manifestar 

alegria do Carnaval; 

- Desenvolver o 

espírito criativo e 

lúdico; 

- Desenvolver na 

criança o espírito de 

grupo; 

Carnaval  
 
- Confeção de 
adereços alusivos à 
festa. 
 

- Alunos 

- Docentes 

 

- Docentes 

 

- Material de 

desgaste 

- Material 

reciclável 

- fevereiro - Alunos 

 

- Valorizar e conhecer 

os direitos da criança. 

 

 

Semana da 
Criança  
 
- Gravação de um 
vídeo em cada sala 
alusivo ao tema e 
posterior 
apresentação nas 
outras turmas. 

- Docentes 

- Alunos 

- Alunos 

- Docentes 

 

 - junho 

 

- Alunos 
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DEPARTAMENTO – EB1/JI Prof. António dos Santos Botelho 

OBJETIVOS ATIVIDADES DINAMIZADORES RECURSOS CALENDARIZAÇÃO DESTINATÁRIOS 

HUMANOS MATERIAIS 

- Valorizar o sucesso 

alcançado pelos 

alunos; 

- Proporcionar o 

convívio entre todos os 

elementos da 

comunidade Educativa; 

-Promover a 

participação dos 

Pais/Encarregados de 

Educação na vida 

institucional da escola. 

* 

Encerramento 
do ano letivo 
 
- Realização de 
uma festa de 
encerramento do 
ano letivo.  

- Alunos finalistas 

- Docentes 

- A.O. 

 

- Alunos 

finalistas 

- Docentes 

- A.O. 

 

 - 22 de junho 

 

- Pais e encarregados de 

educação dos finalistas 

- Alunos 

- Docentes 

- Incentivar a 

participação dos alunos 

nas atividades 

escolares; 

- Preservar a tradição; 

- Viver/manifestar 

alegria do S. João; 

- Envolver a escola 

com o meio 

envolvente; 

* 

Marcha de S. 

João 

- Docentes 

-Câmara Municipal de 

Vila Franca do Campo 

 

  -23 e 24 de junho - Comunidade educativa 
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DEPARTAMENTO – EB1/JI Prof. António dos Santos Botelho 

OBJETIVOS ATIVIDADES DINAMIZADORES RECURSOS CALENDARIZAÇÃO DESTINATÁRIOS 

HUMANOS MATERIAIS 

- Promover o aspeto 

social da escrita; 

- Desenvolver 

competências de 

comunicação global; 

- Desenvolver a 

pragmática da leitura e 

da escrita; 

 

- Divulgar a produção 

escrita e plástica das 

crianças; 

- Incentivar a 

participação dos alunos 

nas atividades 

escolares. 

Jornal de 
Parede 
“Amanhecer” 
 
- Recolha seletiva 
de material escrito, 
plástico e outros 
para integrar o 
jornal de parede. 
 
 

- Alunos 

- Docentes 

 

 

- Alunos 

- Docentes 

 

 

- Papel 

- Impressora 

- Fotocopiadora 

- Trabalhos dos 

alunos 

-Ao longo do ano letivo - Comunidade educativa 

- Adquirir 

conhecimentos 

elementares no que 

respeita ao fenómeno 

natural sísmico; 

- Informar e exercitar 

os alunos, em benefício 

da sua segurança; 

Simulacro  
 
- Exercícios de 
treino de 
comportamento, 
em caso de 
emergência 
 
 

 

 

- Docentes 

- A.O. 

 

 

- Alunos 

- Docentes 

- A.O. 

 

 Um em cada período - Alunos 

- Docentes 

- A.O 
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DEPARTAMENTO – EB1/JI Prof. António dos Santos Botelho 

OBJETIVOS ATIVIDADES DINAMIZADORES RECURSOS CALENDARIZAÇÃO DESTINATÁRIOS 

HUMANOS MATERIAIS 

- Sensibilização para os 

comportamentos a 

assumir em situações 

de perigo; 

- Identificar potenciais 

perigos existentes na 

escola, tanto no interior 

como no exterior dos 

edifícios e tomar as 

medidas de prevenção 

apropriadas. 

*Estas atividades (Fim do ano letivo e marcha de S. João) serão ou não concretizadas conforme a evolução da situação da pandemia.  
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Grelha do P.A.A. da EB1/JI padre Manuel Ernesto Ferreira 

Objetivo(s) Atividade(s) Dinamizadores 
Recursos 
Humanos 

Recursos 
Materiais 

Calendarização Destinatários 
Previsão 
de Custos 

 

ProSucesso - Melhorar a competência da leitura (Objetivo transversal às várias disciplinas.) 

 

PEE  

-Incrementar e incentivar a 

participação dos 

Pais/Encarregados de Educação, 

na vida institucional da escola; 

-Promover as relações 

interpessoais; 

-Tomar consciência de pertencer 

ao coletivo escolar e ao grupo da 

sala; 

-Valorizar a função da 

organização escolar e das 

diferentes pessoas que 

colaboram na instituição. 

Receção dos Alunos 

-Receção aos alunos e EE do Pré- 

Escolar e 1.º ano no dia 14 de setembro, 

em horários desfasados. 

-Reunião com pais/encarregados de 

educação para transmissão de 

informações e esclarecimento de 

dúvidas aos EE do Pré- Escolar e 1.º 

ano. 

 

-Leitura/visualização do PowerPoint 

relativo ao Covid 19, no dia 15 de 

setembro, em todas as turmas. 

- Docentes 

 

- Docentes 

 

- Folhetos 

informativos 

- 

Computador 

- Projetor 

14 de setembro 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
15 de setembro 

- Alunos do Pré-

Escolar e 1.º ano 

-Pais/Enc. de 

Educação 

 

 

 

 

 

Alunos. 

Enviar por email 

ao pais. 

 

0€ 

PEE 

- Melhorar a qualidade da vida 

escolar; 

-Sensibilizar os alunos para: a 

importância de uma alimentação 

correta, equilibrada e variada; a 

necessidade de hábitos 

Dia Mundial da Alimentação 

-Elaboração de trabalhos alusivos ao 

tema (canções, cartazes, histórias, 

dramatizações, …), nas várias salas de 

aula, reforçando a importância de uma 

alimentação saudável. 

  

- Docentes 

-Alunos 

 

- Alunos 

- Docentes 

 

- Roda dos 

alimentos 

- Jogos 

- Canções 

- Histórias 

- Material de 

desgaste 

16 de outubro 

 

- Alunos 

- Docentes  

 

0€ 
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alimentares saudáveis; a 

aquisição de hábitos de higiene e 

o domínio das condutas da 

alimentação, socialmente 

adequadas; 

-
Computador 

PEE 

-Incentivar a participação dos 

alunos nas atividades escolares. 

-Contatar e reconhecer 

diferentes instrumentos; 

-Ajudar a desenvolver 

capacidades musicais; 

-Valorizar vivências do mundo 
sonoro. 

Dia Mundial da Música 

-Realização de atividade, alusiva ao 

tema, em cada turma. 

- Alunos 

- Docentes 

- Prof. de 

Expressão 

Musical 

 

- Docentes 

- Alunos. 

- Prof. de 

Expressão 

Musical 

 

- 

Instrumentos 

Musicais; 

- 

Computador; 

 

-1 de Outubro -Alunos; 

-Docentes; 

 

0€ 

PEE 

- Educar para a cidadania. 

- Incrementar e incentivar a 

participação dos 

Pais/Encarregados de Educação 

e alunos, nas atividades 

escolares; 

- Educar os alunos para serem 

cidadãos do Mundo;  

- Educar os alunos a respeitarem 

outras tradições; 

Experienciar tradições 
tipicamente anglo-saxónicas. 

Halloween 

Em cada sala de aula: 

- Realização de trabalhos alusivos ao 

tema; 

-Conversação, em sala de aula, sobre o 

significado deste dia. 

 

 

 

-Docentes 

 

- Alunos; 

- Docentes. 

 

- Colas; 

- Cartolinas; 

- Lápis de 

cor, canetas 

de feltro, 

folhas 

Eva,… 

- 

Fotocopiado

ra; 

 

31 de outubro - Alunos 0€ 

PEE 

- Educar para a cidadania; 

São Martinho - Docentes 

- A.O. 

- Junta de 

Freguesia 

- Livros 11 de novembro - Alunos 

- Docentes 

0€ 
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- Incrementar e incentivar a 

participação dos 

Pais/Encarregados de  

Educação e alunos, na vida 

institucional da escola; 

- Promover o convívio entre os 

vários intervenientes da 

comunidade escolar; 

 - Preservar tradições, como 
forma de identificação de um 
povo. 

-Realização de trabalhos alusivos ao 

tema, em cada sala de aula; 

-Realização do magusto e distribuição 
de castanhas, na sala. 

 de São 

Pedro 

 

- Roupas e 

outros 

adereços 

- 

Computador 

- Castanhas 

- Carvão/gás 
- Papel 
-Lápis de cor 

- A.O. 

 

PEE 

- Educar para a cidadania; 

- Incentivar a participação dos 

alunos nas atividades escolares; 

-Adquirir conhecimentos 

elementares no que respeita ao 

fenómeno natural sísmico; 

-Informar e exercitar os alunos, 

em beneficio da sua segurança; 

-Sensibilizar para 

comportamentos a assumir em 

situações de perigo; 

-Identificar potenciais perigos 
existentes na escola, tanto no 
interior como no exterior do 
edifício e tomar as medidas de 
prevenção apropriadas. 

Simulacro sísmico 

-Realização de exercícios de preparação 

em caso de emergência no 

estabelecimento de ensino, observando 

o distanciamento social; 

-Execução do plano de emergência do 
núcleo escolar. 

- Docentes; 

 

- Docentes; 

- AO; 

 

-Docentes 1.ª PERÍODO 

26-10-2019 

2.º PERÍODO 

3.º PERÍODO 

A agendar 

 

-Comunidade 

escolar. 

 

0€ 
 

PEE        

- Educar para a cidadania;  

Natal - Alunos 

- Docentes 

- Alunos 

- Docentes 

- Material de 

desgaste; 

18 de 
dezembro 

- Alunos 

- Docentes 

0€ 
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- Incrementar e incentivar a 

participação dos 

Pais/Encarregados de  

- Continuar a melhorar a 

qualidade de vida escolar; 

- Vivenciar os costumes 

adequados à época e próprios do 

meio; 

-Promover a interação Escola/ 

Comunidade/ Meio; 

- Identificar o Natal como a 

Festa da Família; 

- Despertar/desenvolver atitudes 
de participação, comunicação, 
amizade e criatividade, espírito 
de solidariedade e partilha. 

- Realização de trabalhos em Expressão 

Plástica, em cada sala de aula; 

- Visualização de filme alusivo em sala 

de aula; 

- Dramatização em sala de aula. 

 

  - Material 

Reciclável; 

- 

Instrumentos 

musicais; 

- Roupas e 

adereços; 

- 

Computador. 

 

 

PEE 

- Educar para a cidadania; 

-Melhorar a qualidade de vida 

escolar. 

- Anunciar o Ano Novo; 

-Estimular o espírito de 

intervenção/participação; 

- Preservar/valorizar a tradição. 

Dia de Reis 

-Exploração do tema, nas várias salas de 

aula, com entoação de canções, escrita e 

leitura de textos; 

 

- Alunos 

- Docentes 

 

Alunos 

Docentes  

- 

Instrumentos 

musicais 

- Material de 

desgaste 

 

6 de janeiro 

 

- Alunos 

- Docentes 

0€ 
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Grelha do P.A.A. da EB1/JI Francisco Medeiros Garoupa 
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Grelha do P.A.A. do Departamento de Matemática 

Objetivo(s) Atividade(s) Dinamizadores 
Recursos 
Humanos 

Recursos 
Materiais 

Calendarização Destinatários 
Previsão de 

Custos 
 

 Sensibilizar para a 
necessidade de preservação 
de espécies em vias de 
extinção; 

 Incrementar o nível de 
participação dos discentes 
em atividades de 
enriquecimento curricular; 

 Contribuir para desenvolver 
significativamente o nível 
cultural dos alunos. 
 

SOS – Cagarro 

Palestra 

 

Conceição 

Medeiros 

 

 

Docentes de 

Ciências 

Naturais do 2º 

ciclo 

Técnicos 

especializados 

do Parque 

Natural de S. 

Miguel 

Material 

Multimédia 
Outubro/novembro 5.º anos --- 

 
 Fomentar o interesse pela 

prática do cálculo mental; 
 Desenvolver destrezas 

numéricas e de cálculo; 
 Reforçar a componente 

lúdica na aprendizagem da 
Matemática; 

 Detetar e divulgar talentos 
na área do cálculo mental. 

SuperTmatik  

(Cálculo mental) 

Final online 

Vítor Novo 

Docentes do 

Departamento 

de 

Matemática 

 

SuperTmatik; 

15 

computadores 

com ligação à 

internet. 

1.º período 

19 a 31 de outubro 

Alunos dos 2.º e 

3.º ciclos e do 

secundário 

Inscrição: 
45€ 
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Grelha do P.A.A. do Departamento de Ciências Sociais e Filosofia 

Objetivo(s) Atividade(s) Dinamizadores 
Recursos 
Humanos 

Recursos 
Materiais 

Calendarização Destinatários 
Previsão de 

Custos 

Permitir 
experiências de 
pensamento a 
partir do filosofar 
com crianças 

Rúbrica semanal de 
filosofia com crianças 

“¿filo… quÊ?” incluído 
no Aprender em Casa – 

DRE RTP/Açores 
 

Filosofia (410) 
Filosofâncias 

Universidade dos 
Açores (parceira 

da UO) 

Paula Vieira 
Joana Canhão 
(Departamento 
de Educação 
Artística e 

Tecnologia) 
 

Papel de cenário 
Cartolinas 

Canetas de feltro 
Lápis de cor 
Fotocópias 

Durante o ano 
letivo (todas as 
segundas feiras) 

Espetadores do 
“Aprender em 

Casa” 
200€ 

Permitir 
experiências de 
pensamento a 
partir do filosofar 
com crianças  

Reunião semanal de 
“Crianças conselheiras 

do ¿filo… quÊ?” 
Biblioteca da Escola e/ou 

on-line  

Filosofia (410) 
Filosofâncias 
Universidade dos 
Açores (parceira 
da UO) 

Paula Vieira 
Auxiliadora 
Santos Joana 

Canhão 
(Departamento 
de Educação 
Artística e 

Tecnologia) 
 

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

 
Durante o ano 
letivo (uma vez 
por semana) 

Crianças da nossa 
UO e outras de 
outras UO da 
Região 

Não estão 
previstos 
custos. 

Experiências de 
pensamento 
filosófico em 
comunidade 

III Encontro 
Filosofâncias:oficinas 
de filosofia e infâncias 
(presencial ou virtual) 

Filosofia (410) 
 
Filosofâncias 
Universidade dos 
Açores (parceira 
da UO) 
 
 

Paula Vieira 
Auxiliadora 

Santos 
Joana Canhão 
(Departamento 
de Educação 
Artística e 

Tecnologia) 
 

T’Shirts alusivas 
ao evento 
Lanches para as 
crianças 
Transportes para 
Ponta Delgada 
(UAçores) 

fevereiro 2021 

150 crianças e 
respetivos pais e 
encarregados de 
educação 

Colaboração 
e 
patrocínios: 
 
150 T’Shirts 
- CMVFC 
150 lanches 
– Panivila 
Transportes 
– E. 
Educação 
 

Conhecer os 

direitos do 

consumidor e o 

eco-consumo 

Sessão orientada pela 

ACRA 
Sónia Santos  Professora, 

alunos e ACRA 
 2º período 11ºE/F  
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Conhecer o 

património 

regional e a sua 

importância em 

diversos aspetos 

Centro Regional de 

Apoio ao Artesanato  
Sónia Santos Professora e 

alunos 
Autocarro  2º período 12º D 

Autocarro - 

bilhetes pré-

comprados 

Conhecer o 

património 

regional 

Visita de estudo ao 

Museu Carlos Machado 
Sónia Santos  Professora e 

alunos 
Autocarro 2º período 11º E/F 

Autocarro - 

bilhetes pré-

comprados 

Conhecer o 

património 

regional 

Visita de estudo à Gruta 

do Carvão 
 Sónia Santos  Professora e 

alunos  
Autocarro 

2º período 
 

12ºD 

Autocarro - 

bilhetes pré-

comprados 

Saber o que é o 

Eco-consumo e a 

gestão dos 

recursos Hidrícos  

Sessão sobre o Eco-

consumo e a gestão dos 

recursos hídricos  

Sónia Santos  Professora, 
alunos e ACRA 

 2º período 10º E e 12ºD  

Os recursos 

naturais da região  

Sessões sobre o Parque 

Natural de São Miguel  
Sónia Santos  

Professora, 
alunos e Parque 
Natural de Ilha  

 2º período 10ºE, 11ºE/F e 12ºD  

Destacar a figura de 
D. Catarina de 
Bragança, uma 
princesa portuguesa 
na corte inglesa. 
 
Conhecer o perfil 
psicológico de D. 
Catarina de 
Bragança, tendo por 
base os dados 
registados pelos seus 
biógrafos. 
 
Conhecer a História 
de Portugal, depois 

D. Catarina de Bragança, 
uma princesa portuguesa 
que se transformou numa 
rainha Inglesa. 
Observação de um vídeo 
sobre a vida de D. 
Catarina de Bragança (A 
Alma e a Gente de José 
Hermano Saraiva). 
Análise de textos 
interessantes sobre D. 
Catarina de Bragança. 
Debate em sala de aula. 
 

 

Margarida Borges 
(Grupo 400) 

Professora 
Alunos 

Computador 

Multimédia 

Ecran 

Textos 

Vídeo 

Net 

1.º Período Alunos do 11 Ano 
Turmas C e D 
(Curso de 
Humanidades) 
 

 

Nenhum 

custo, a 

única 

despesa a 

registar 

serão 

fotocópias 

que serão 

distribuídas 

pela 
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da Restauração da 
Independência de 
1640. 
 
Mostrar as 
importantes 
transformações que 
D. Catarina de 
Bragança introduziu 
na corte inglesa. 
  

professora 

aos alunos. 

Homenagem a 
Nelson Mandela. 
Dar a conhecer aos 
alunos a ação política 
deste grande homem.
Contribuir para a 
formação cívica dos 
alunos.  
Favorecer o 
confronto de ideias e 
a capacidade 
argumentativa. 
 
Promover o espírito 

crítico. 

Observação do filme 
“Invictus” dirigido 
por Clint Eastwood. 
 

Debate sobre o filme na 
sala de aula. 
 

Guião do filme. 

 

 

Margarida Borges 
João Magalhães 

(Grupo 400) 

Professores  
Alunos 

Computador 
Multimédia 
Ecran 
Guião 

3.º Período Alunos do 12.º Ano 
(Curso de 
Humanidades) 
 
Alunos do 12.º Ano 
(Cursos 
Tecnológicos – 
Sociologia) 
 
 

 

Nenhum 

custo, a 

única 

despesa a 

registar uma 

fotocópia 

com o guião 

do filme que 

os alunos 

irão 

observar. 
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Grelha do P.A.A. do Departamento de Educação Física 

PLANO ANUAL DE ATIVIDADES - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO FÍSICA 

2020-21 

OBJETIVOS ATIVIDADES DINAMIZADORES RECURSOS CALEND. DESTINATÁRI

OS 

PREVISÃO 

CUSTOS HUMANOS MATERIAIS 

 A- Aumentar o sucesso escolar; 
 B- Educar para a cidadania; 
 C- Continuar a melhorar a qualidade de 

vida escolar; 
 E- Incentivar a participação dos alunos 

nas atividades escolares. 
 

 

Corta Mato (Fase de 

Escola) Grupo de Educação 

Física 

Grupo de 

Educação Física e 

Alunos Curso 

PROFIJ IV DE 

DESPORTO 

Campo da 

Mãe de Deus 
16 dez 

 

 

 

Todos os alunos 

 

 

 

- 

 

 

 A- Aumentar o sucesso escolar; 
 B- Educar para a cidadania; 
 C- Continuar a melhorar a qualidade de 

vida escolar; 
 E- Incentivar a participação dos alunos 

nas atividades escolares. 
 

 

Corta Mato (Fase de Ilha) 

Grupo de Educação 

Física 

Grupo de 

Educação Física e 

Alunos Curso 

PROFIJ IV DE 

DESPORTO 

Estádio de 

S.Miguel 
15 jan 

 

 

 

Alunos 

apurados 

 

 

 

- 
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Grelha do P.A.A. do Departamento de Educação Artística e Tecnológica 

Objetivo(s) Atividade(s) Dinamizadores 
Recursos 
Humanos 

Recursos Materiais Calendarização Destinatários 
Previsão de 
Custos 

 

Educar para a 

cidadania. 

Incentivar a 

participação dos alunos 

nas atividades 

escolares; 

 

 

 

 

 

 

“Decorações de 

Natal” para o espaço 

escolar. 

 

 

Grupo de 

Educação Visual 

e Tecnológica 

 

 

Alunos do 2º 

Ciclo do Ensino 

Básico 

Material 

reciclado/reutilizado 

1º Período 

 

Comunidade 
escolar 

 

 

 

 
Continuar a melhorar a 
qualidade de vida 
escolar. 
 
 
Incrementar e 
incentivar a 
participação dos 
Encarregados de 
Educação na vida 
escolar dos alunos 

 

Exposição de 

trabalhos: 

“O que melhor se 

fez em 

confinamento” 

Professoras Luisa 

Carvalho e 

Fernanda 

Linhares 

 

Alunos do 6º 

ano A e B 

 

 

Trabalhos elaborados 
pelos alunos durante o 
período de quarentena 
nas disciplinas de EV e 
ET 

 

1º Período 

 

Comunidade 

escolar 
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Grelha do P.A.A. do Departamento de Ciências Experimentais e Tecnologias 

Áreas prioritárias do PEE Atividade(s) Dinamizadores 
Recursos 
Humanos 

Recursos Materiais Calendarização Destinatários 
Previsão 
de Custos 

 Aumentar o sucesso escolar 
 
(Promover a interação entre o 

saber teórico e o saber prático 

(no âmbito dos conteúdos 

programáticos); 

(Desenvolver a capacidade de 

observação.) 

 

 

Aulas de Campo 

 

 

Maria Antónia 

Guedes 

Maria Adelaide 

Gouveia 

 

 

 

Docente 

 

 

 

Guião da visita 

 

 

Ao longo do ano 

letivo 

 

 

Alunos das 

turmas 8º D 

8ºE, 8.º A, B, 

C 

 

Aumentar o sucesso escolar; 
 
 
Incentivar a participação dos 
alunos nas atividades 
escolares. 
 

Aula Aberta de 

Ciências Naturais e 

Física Química 

Profª Carla 

Andrade e Rui 

Resendes e Joana 

Pinto  

Professora e 

alguns alunos 

das turmas do 7º 

ano 

 
- Material de 
laboratório; 
- Material de 
desgaste: 
folhas A4; 
cartolinas; cola; 
vinagre; 
bicarbonato de 
sódio; corante 
alimentar 
vermelho; 
plasticina; gesso. 
- Amostras de 

rochas. 

Semana da 

Ciência e da 

Tecnologia 

Comunidade 

escolar 
20 euros 

Aumentar o sucesso escolar 
 

Sessões informativas 

sobre vulcões dos 

Açores promovidas 

pelo Parque Natural 

de São Miguel 

Profª Carla 
Andrade 
Profissionais do 

Parque Natural de 

São Miguel 

Profissionais do 

Parque Natural 

de São Miguel 

- Computador; 
- Projetor; 
- Auditório. 

Em data a definir 

Alunos das 
turmas do 7º 
ano 
(as 4 turmas 

divididas em 2 

sessões) 

Sem custos 
previstos 
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Aumentar o sucesso escolar 
 
 
Educar para a cidadania 
 

Comemoração do 

Mês Europeu da 

Cibersegurança 

Profs. Eulália 
Baptista e Jorge 
Peixoto 

Professores Computador e 
videoprojetor 

Outubro de 2020 

Turmas do 2.º 
e, 3.º ciclos, 
turma do 
vocacional e 
turmas do 
profij 

0€ 

Aumentar o sucesso escolar 
 
 
Educar para a cidadania 
 

Dia Internacional da 

Internet 

Profs. Eulália 
Baptista e Jorge 
Peixoto 

Professores Computador e 
videoprojetor 

10 de fevereiro 

de 2021 

Turmas do 2.º 
e, 3.º ciclos, 
turma do 
vocacional e 
turmas do 
profij 

0€ 
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Grelha do P.A.A. do Departamento de Português 

Objetivo(s) Atividade(s) Dinamizadores 
Recursos 
Humanos 

Recursos 
Materiais 

Calendarização Destinatários 
Previsão de 

Custos 
-Promover o 

relacionamento 

interpessoal; 

-Desenvolver o 

pensamento 

criativo, a 

sensibilidade 

estética e artística; 

-Desenvolver o gosto 

pela leitura e escrita 

e a partilha de 

saberes; 

.Aperfeiçoar a 

expressão oral e 

escrita; 

-Aprofundar os 

conhecimentos 

sobre a língua 

portuguesa; 

-Valorizar a 

preservação do 

património histórico 

e cultural. 

Atividade de 

exploração literária e 

autoral subordinada ao 

tema “Natal”.  

 

*** 

CELEBRAÇÃO DO 

DIA MUNDIAL DA 

POESIA (21 DE 

MARÇO) 

«Semana da Poesia» 

Exploração do texto 

poético; declamação e 

escrita criativa. 

*** 

Exposição de 

trabalhos 

subordinados aos 

temas 

«COMUNIDADE 

LINGUÍSTICA» e 

«O MEU LIVRO 

FAVORITO». 

Grupo de 

Professores de 

Português em 

parceria com a 

Equipa da 

Biblioteca Escolar. 

 

 

Grupo de 

Professores de 

Português e alunos 

dos 2.º/3.º ciclos e 

do ensino 

secundário. 

 

Grupo de 

Professores de 

Português e alunos 

dos 2.º/3.º ciclos e 

do ensino 

secundário. 

 

 

Professores de 

Português e Equipa 

da Biblioteca 

Escolar. 

 

 

 

Professores de 

Português e alunos. 

 

 

 

 

Professores de 

Português, alunos e 

assistentes 

operacionais. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Material de 

desgaste; 

Material impresso; 

 

 

Computadores; 

Material impresso; 

 

 

Material de 

desgaste; 

Computadores; 

Material impresso; 

Objetos 

decorativos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.º Período  

 

 

 

2.º Período 

(semana de 15 a 19 

de março) 

 

 

 

3.º Período  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alunos do 2.º 

/3.º ciclos e 

secundário 

 

 

Alunos do 2.º 

/3.º ciclos e 

secundário 

 

 

Comunidade 

escolar  
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-Aumentar o sucesso 

escolar. 
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Grelha do P.A.A. do Departamento de Línguas Estrangeiras 

Objetivo(s) Atividade(s) Dinamizadores 
Recursos 
Humanos 

Recursos 
Materiais 

Calendarização Destinatários 
Previsão de 

Custos 
- Divulgar a cultura 
cinematográfica francesa e 
inglesa/ americana; 
 
. Envolver os alunos em 
atividades lúdicas do gosto 
deles; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Divulgar os trabalhos dos 
alunos sobre instituições 
internacionais e aproximar 
os pais/ encarregados de 
educação à escola. 
 

Visionamento de 

filmes franceses e 

ingleses/ americanos, 

no Auditório da 

escola, com o devido 

distanciamento  

 

 

 

 

Divulgação de  

trabalhos dos alunos 

sobre instituições 

internacionais no 

blog da escola 

 
 
 
Os docentes do 

departamento de 

Línguas 

Estrangeiras 

 
 
 
 
 
 
 
Turmas do 12º 
PROFIJ (inglês) 
 
 
 
 

Docentes do 
departamento 
 
Auxiliares da ação 
educativa 
 
Alunos 
 
 
 
 
 
Alunos, docente e 
acessória do 
Conselho 
Executivo 

Filmes; 

Aparelhagem de 

vídeo e de som 

 

 

 

 

Computador; 

internet 

2º Período 
(4ª semana de 

março) 
 
 
 
 
 
 
 

Final das aulas do 
12º PROFIJ 

Alunos do 3º 

ciclo e 

Secundário 

 

 

 

 

Comunidade 

escolar 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sem custos 
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Anexo II 
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Grelha do P.A.A. da Comissão de Eventos 

Objetivo(s) Atividade(s) Dinamizadores Recursos Humanos Recursos Materiais Calendarização Destinatários 

Incrementar e incentivar a 

participação da Comunidade 

Educativa na vida 

Institucional da Escola (este 

ano letivo, dada a situação 

atual, esta atividade não será 

aberta à comunidade). 

 

Entrega dos prémios 

de mérito referentes 

ao ano letivo 

transato. 

Comissão de eventos Comissão de eventos; 

Conselho executivo. 

Folhas com textura para 

os certificados,  

envelopes e impressões 

(75 €); 

Cartolinas; Cola. 

 23 de outubro 
(entrega do 
Prémio da 
Fundação 
Senhora da Vida) 

 Novembro (com 
data a definir): 
entrega dos 
diplomas em 
contexto de sala 
de aula e entrega 
dos Prémios da 
Câmara 
Muncipal. 

 Alunos e 
professores 

Incrementar e incentivar a 

participação dos pais/ 

Encarregados de Educação 

na vida Institucional da 

Escola; 

Sensibilizar os 

pais/encarregados de 

educação para a colaboração 

de Festas; 

Dinamização de momentos 

de convívio; 

Incrementar e incentivar a 

participação da Comunidade 

 

 Marcha de S. 
João. 
(possível 

realização com 

a alteração da 

atual situação 

pandémica) 

 

 Comissão de 
Eventos. 

 

 

 

 Pessoal Docente 
e não Docente; 

 Alunos; 
 

 

  Materiais 
variados 
(200€). 

 

 23  de junho  
  

 

 

 

 

 

 Comunidade 
educativa 
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Objetivo(s) Atividade(s) Dinamizadores Recursos Humanos Recursos Materiais Calendarização Destinatários 

Educativa na vida 

Institucional da Escola. 
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Grelha do P.A.A. do Núcleo de Educação Especial 

 

Comemoração do Dia Da Pessoa Portadora de Deficiência: Promover a Inclusão 

 

Objetivo(s) Atividade(s) Dinamizadores 
Recursos 
Humanos 

Recursos 
Materiais 

Calendarização Destinatários 
Previsão de 

Custos 
Divulgar para 
promover a 

participação da 
comunidade 

educativa nas 
ações 

projetadas. 

 

 

 

Promover a 
inclusão 

Divulgação: 

• Mail 

  

 

Elementos do 
NEE 

 

Docentes titulares 

Elementos do 
NEE 

 

História 
“Mamadu”, 
apresentada 
através de um 
PowerPoint (em 
alternativa poderá 
ser apresentado 
um resumo da 
história), alfabeto 
de linguagem 
gestual, vídeo 
com expressões 
de cortesia em 
linguagem 
gestual, jogo de 
palavras 
recorrendo-se ao 
alfabeto em 
causa. (escrita de 
palavras: amor, 
amigo, bom dia, 
adeus, olá, 
obrigado...). 

(recursos 
enviados por 
correio  eletrónico 
aos 
coordenadores de 

Última quinzena 
de Novembro 

Comunidade 
Educativa 
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núcleo para 
disseminação 
pelas turmas do 
pré-escolar e 1.º 
ciclo ) 

Sensibilizar e 
promover o 
ajustamento 

para a 
diferença, 

formando e 
informando. 

Sensibilização: 

 Apresentação de 
uma pequena história “ 
Mamadu”, vídeo e jogos 
explorados em contexto 
sala de aula.  

Docentes 

Elementos do 
NEE 

 

Docentes titulares 

Elementos do 
NEE 

 

 

Conforme o 
estabelecido para 

a atividade 

3 de dezembro 

 

 

 

Comunidade 
Educativa 
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Grelha do P.A.A. do Serviço de Psicologia e Orientação 

Objetivo(s) Atividade(s) Dinamizadores Recursos Humanos 
Recursos 
Materiais 

Calendarização Destinatários 

 Promover a Orientação Escolar e 

Profissional: 

- Apoiar os alunos nas suas escolhas para 

construção do seu projeto de vida; 

- Facilitar o processo de tomada de 

decisão vocacional e de área escolar e/ou 

profissional; 

- Fornecer informação sobre os diferentes 

percursos formativos e profissionais. 

- Realização de sessões 

de grupo e/ou 

individuais; 

- Realização do evento: 

“ Feira de Orientação 

Escolar e Profissional; 

-Talks vocacionais. 

Psicóloga 

-Psicóloga; 

-Docentes; 

-Pais/Encarregados de 

Educação; 

-Universidade dos 

Açores; 

-Escolas Profissionais. 

-Panfletos/ Cartazes 

de oferta formativa 

e educativa; 

-Material 

informático com 

acesso à internet 

2.º e 3.º períodos 

Alunos do 9.º e 

12.ºanos de 

escolaridade 

- Promover uma vivência positiva da 

transição e integração num novo ciclo. 

Realização de sessões 

de apoio à transição 

para o 2.º ciclo 

Psicóloga 
-Psicóloga; 

-Docentes. 

Material 

informático 
3.º período 

Alunos do 4.º ano 

de escolaridade 

A definir 

Comemoração do dia 

da Terapia da Fala (a 

definir) 

Terapeuta da 

Fala 

Docentes 

A definir A definir 6 de março 
Comunidade 

educativa 

-Desenvolver competências sensoriais  A definir  
Psicomotricista 

Docentes 
A definir A definir 2.º período 

Alunos do Pré-

escolar 

Aumentar a qualidade de vida escolar: 

- Baixar os índices de violência na escola; 

- Promover a cidadania, valores de 

tolerância, solidariedade, empatia e 

respeito. 

Reformular o programa 

de prevenção de 

violência e promoção 

de cidadania em meio 

escolar 

Psicóloga 

 
Comunidade educativa A definir 

Ao longo do ano 

letivo 

Comunidade 

educativa 

- Promover o desenvolvimento das pré-

competências de leitura e escrita; 

Projeto “B…A…BA da 

leitura e da escrita” 

- Psicóloga 

- Terapeuta da 

Fala 

- Técnicos Superiores; 

-Educadoras; 

- Provas de 

diagnóstico pré-

escolar, 4.ª edição; 

-Pré-teste no 1.º 

período; pós-

teste no 3.º 

Alunos do pré-

escolar com 5-6 

anos de idade  
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- Apoiar na intervenção junto das crianças 

com implementação de estratégias, 

procurando suprir as dificuldades e 

potenciar as suas capacidades; 

- Encaminhar para respostas adequadas 

caso se justifique 

-Psicomotricista - Coordenação 

ProSucesso 

- Teste de 

identificação de 

competências 

linguísticas; 

-Bateria 

Psicomotora. 

período; balanço 

das atividades 

no final de cada 

período; 

-Reuniões 

sempre que se 

justifique 
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Anexo III 
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Grelha do P.A.A. do Clube de Leitura da FMG 
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