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Introdução 

O plano anual de atividades, adiante designado por PAA, constitui o instrumento do exercício 

de autonomia da Escola, onde se encontram definidos, em função do projeto educativo, os objetivos, 

as formas de organização e de programação das atividades. 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 2019/2020. Será reflexo do dinamismo e da intencionalidade pedagógica da ESQM 

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. É um documento de 

referência e orientador do trabalho a realizar pela comunidade escolar, que resultou de uma reflexão 

participada e comprometida de todos. 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 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. É um documento de referência e orientador do trabalho a realizar 

pela comunidade escolar, que resultou de uma reflexão participada e comprometida de todos. 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 
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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, 

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

• Melhorar e consolidar os resultados escolares; 

• Partilhar experiências e saberes; 

• 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 Armando Côrtes-Rodrigues 

3.1. População Escolar 

No presente ano letivo, a escola serve uma população de 1264 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 25 13 12 13 10 73 

EB1/JI padre Manuel E. Ferreira 34 25 22 28 29 138 

EB1/JI prof. António Santos Botelho 67 31 49 46 35 228 

Total 126 69 83 87 74 439 

 

Alunos da Escola Sede 

TPCA UNECA 
 

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

27 9 

 

 

10 

 

8 84 85 19 99 97 80 13 
  a) 64 

b) 34 

 

a) 76 

b) 33 

   

a)56 

b)18 

c)13 

 

a) Ensino Regular                b) Cursos PROFIJ IV tipo 4        c) Cursos Profissionais 

 

 

3.2. Recursos Materiais 

A Escola Básica e Secundária Armando Côrtes-Rodrigues, disponibilizará, na medida do possível, 

diferentes recursos que permitirão o desenvolvimento das atividades previstas no Plano Anual de 

Atividades da Escola. 

Espaços escolares Materiais 
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Biblioteca Projetores multimédia; 

SEB Computadores portáteis; 

SES Retroprojetores; 

Sala TIC1 Quadros interativos; 

Sala TIC2 Leitores de CD; 

Auditório Fotocopiadoras; 

Sala de Convívio Scanner 

Sala de Música; Salas de ET/EV/EVT Câmara fotográfica; Câmara de filmar; 

Pavilhão Gimnodesportivo;  

Sala de Ginástica e campos exteriores  

 

3.3. 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. 

 

4. Contributos para o desenvolvimento do Processo Ensino/Aprendizagem 

 

4.1. Núcleos Escolares/Departamentos Curriculares 

Estas estruturas de orientação educativa promoverão atividades que contribuirão para o 

desenvolvimento das competências preconizadas no Currículo Nacional e Regional do Ensino Básico 

e no Currículo Nacional do Ensino Secundário. 

Estas atividades encontram-se calendarizadas em anexo a este Plano (ver anexo I). 

 

 

. 
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4.3. Aplicação do Regime Educativo Especial 

       Para os alunos com Necessidades Educativas Especiais de caráter permanente, a Escola 

proporciona, de acordo com a legislação vigente, as seguintes medidas educativas do âmbito do REE: 

Portaria n.º 75/2014, de 18 de novembro, Artº 42.º, número 2, alíneas: 

a) Apoio pedagógico personalizado; 

b) Adequações curriculares individuais; 

c) Adequações no processo de matrícula; 

d) Adequações no processo de avaliação; 

e) Adequação da turma; 

f) Currículo específico individual; 

g) Adaptações materiais e de equipamentos especiais de compensação; 

h) Turma com Projeto Curricular Adaptado; 

i) Programas específicos do Regime Educativo Especial (reorganizados pela Circular C-DRE/2018/24, 

que organiza as matrizes curriculares dos programas educativos especiais) 

 

D.L.R. n.º 17/2015/A  

Artº 35º - Serviço docente - Apoio educativo especializado do Núcleo de Educação Especial. 

Artº 36º - Serviço não docente - Terapeuta da Fala, Psicomotricista, Técnico de Braille e Serviço de 

Psicologia e Orientação. 

 

 

4.4. Apoio Educativo 

De acordo com o Projeto Educativo de Escola deverão ser proporcionados aos alunos apoios 

educativos que poderão assumir diferentes formas: Apoio Educativo na sala de aula ou fora dela, a 

pequenos grupos de nível, aulas de substituição (para colmatar a ausência curta e imprevista dos 

docentes desenvolvem-se, nesta Unidade Orgânica, aulas de substituição que visam a ocupação desses 

tempos). No presente ano letivo e, de acordo com a legislação em vigor, a Unidade Orgânica dispõe 

de 9 professores de apoio para o 1º Ciclo do Ensino Básico (dois dos quais são professores DA), 13 

docentes no Núcleo de Educação Especial, dos quais 9 são especializados; 72 tempos de Atividades 

Educativas Letivas e no que concerne a Atividades Educativas, temos um crédito de 545 tempos no 

2º/3º ciclos e Secundário.  
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4.5. Núcleo de Educação Especial  

O Núcleo de Educação Especial é constituído por 13 docentes, dos quais 9 são especializados 

(dos grupos de recrutamento 101 (2 docentes), do 111 (5 docentes) e 700 (2 docentes). Os restantes 4 

docentes pertencem ao grupo 100 (2 docentes) e 110 (2 docentes). 

Refira-se que existem ainda 5 docentes que não pertencem ao Núcleo de Educação Especial, 

mas encontram-se em funções de diretores de turma dos programas PEREE (Pré-profissionalizante e 

formação profissionalizante) e em turmas de projeto curricular adaptado (TPCA). Estes docentes 

trabalham em parceria com o Núcleo de Educação Especial. 

Ainda colaboram com o Núcleo de Educação Especial 1 psicólogas, 1 terapeuta da fala e 1 

técnico de braille a tempo parcial. 

É um serviço especializado de apoio educativo, ao qual cabe contribuir para o despiste, o apoio 

e o encaminhamento de crianças e jovens com necessidades educativas especiais, desenvolvendo a sua 

ação nos domínios do apoio psicopedagógico a alunos e docentes, tendo em vista a promoção do 

sucesso escolar e da igualdade de oportunidades para os alunos com necessidades educativas especiais 

(ver anexo I).  

 

4.6. Serviço de Psicologia e Orientação  

            O Serviço de Psicologia e Orientação da Escola Básica e Secundária Armando Côrtes-

Rodrigues é composto por uma psicóloga, uma terapeuta da fala e uma psicomotricista e está localizado 

na escola sede. É um serviço especializado de apoio educativo, com atribuições e competências 

específicas, nomeadamente:  

• Realizar avaliação psicológica e/ou terapêutica para efeitos de despiste de necessidades de apoio nas 

várias valências deste serviço, psicologia, terapia da fala e psicomotricidade, o público-alvo são os 

alunos referenciados ao SPO; 

• Realizar Avaliação Psicológica - Antecipação ou adiamento da matrícula (Decreto Legislativo 

Regional nº 12/2013/A, de 23 de agosto), cuja população alvo são os alunos do ensino pré-escolar;  

• Desenvolver ações de apoio psicológico/ psicopedagógico; 

• Apoio no âmbito da terapia da fala; 

• Apoio no âmbito da psicomotricidade; 

• Colaborar com o Núcleo de Educação Especial no âmbito da realização de Avaliação Especializada, 

no despiste, avaliação e acompanhamento dos alunos com necessidades educativas especiais 

(participação na elaboração do Relatório Técnico-pedagógico, Relatório Circunstanciado, Projeto 

Educativo Individual e, quando necessário, acompanhamento deste último); 

• Realizar sessões de consultadoria a professores/educadores, pais e encarregados de educação; 
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• Promover a orientação e aconselhamento vocacional (Orientação Escolar e Profissional) dos alunos 

do 9º e 12ºanos de escolaridade; 

• A Coordenadora tem assento no Conselho Pedagógico, participando, também da comissão do Projeto 

Educativo de Escola; 

• Colaborar com os órgãos, estruturas e serviços da U.O, nomeadamente Conselho Executivo, 

Conselho Pedagógico, Assembleia de Escola, Equipa Multidisciplinar de Apoio Socioeducativo, 

Equipa de Saúde Escolar, Equipa ProSucesso, Núcleo de Educação Especial, Apoios Educativos, 

Departamentos, Encarregados de Educação, outros parceiros ou serviços da comunidade local; 

• Articular com entidades externas no domínio da saúde; 

• Colaborar em Projetos, nomeadamente na ”Equipa de Saúde Escolar” e “Programa de Prevenção da 

Violência e de Promoção da Cidadania em Meio Escolar”; 

• Desenvolver o projeto “B…A…BA da leitura e da escrita”, projeto de desenvolvimento das pré-

competências de leitura e escrita para os alunos com 5-6 anos de idade. 

(ver anexo II) 

 

4.7. Equipa Multidisciplinar de Apoio Socioeducativo 

A Equipa Multidisciplinar de Apoio Socioeducativo é apoiada diretamente pelo núcleo de ação social 

da unidade orgânica e tem por objetivo executar as políticas de combate à exclusão social e de apoio 

socioeducativo dos alunos. 

 

    4.8. 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: 

 

4.8.1. 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. 
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4.8.2. Intercâmbios 

Os intercâmbios, integrados num conjunto de atividades interdisciplinares e de índole pedagógica, 

advirão das sugestões e solicitações apresentadas, sendo os mesmos aprovados pelo Órgão Executivo 

e de acordo com as disponibilidades orçamentais da escola.  

 

4.8.3. 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 (inserido nas atividades dos departamentos) 

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 formadora promoverá diversas atividades, de acordo com a calendarização anexa 

(ver anexo III). 

 

7. Associação de Pais  

A escola apoiará a Associação de Pais, nomeadamente na distribuição de informação, bem como em 

iniciativas dinamizadas pela mesma, na realização em horário pós-laboral de ações de Formação 

propostas pela própria associação, assim como na disponibilização de um espaço próprio. 
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8. Formação Profissional 

8.1. 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. 

 

9. Avaliação do Plano Anual de Atividades  

 

 9.1. 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. 

 

 9.2. 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 nunca está totalmente elaborado no início do ano letivo. Outras atividades de relevo 

poderão surgir ao longo do ano. Estas atividades são apresentadas ao Conselho Executivo que, caso as 

considere viáveis, deve submetê-las à apreciação do Conselho Pedagógico e, posteriormente, dar 

conhecimento da alteração/reformulação à Assembleia de Escola em reunião ordinária.  
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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.  
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O Conselho Executivo: 

 

Presidente do Conselho Executivo: 

____________________________________________________________________ 

 

Vice-Presidentes do Conselho Executivo:        

 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________   

 

Parecer do Conselho Pedagógico: 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

 

Vila Franca do Campo, ___ de novembro de 2019 

 

O Presidente do Conselho Pedagógico 

_________________________________________________________ 

Vítor Manuel Brogueira Parreira Novo 

 

 

Aprovado pela Assembleia de Escola a ____ de novembro de 2019  

 

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 Rec. Humanos Rec. Materiais Calendarização Destinatários 

- 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; 

- Apresentação do 

Regulamento Interno e 

Plano Anual de 

Atividades 2019/2020;  

- Eleição dos 

representantes dos 

pais/encarregados de 

educação de turma. 

- Apresentação da 

comunidade educativa; 

- Reconhecimento das 

instalações pelos 

alunos. 

-Atividades artísticas 

com os encarregados 

de educação (pintura 

do mural e aula de 

zumba). 

 

- Docentes 

- A.O. 

 

- Docentes 

- A.O. 

 

- Folhetos 

informativos 

- Tintas e pincéis 

- 16 de setembro 

 

-Encarregados de 

Educação/Pais  

-Alunos 

 

- Sensibilizar os alunos 

para a importância de 

Dia Mundial da 

Alimentação 

- Feira das sopas 

 

- Docentes 

 

 

- Docentes 

- A.O. 

- Roda dos 

alimentos; 

 - 16 outubro 

 

 

- Alunos 

-Encarregados de 

educação 
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DEPARTAMENTO – EB1/JI Prof. António dos Santos Botelho 

Objetivos Atividades Dinamizadores Rec. Humanos Rec. Materiais Calendarização Destinatários 

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. 

 

 -Encarregados de 

educação 

- Alimentos 

variados; 

-Utensílios de 

cozinha 

 

 

 

 

 

- Vivenciar os costumes 

adequados à época e 

próprios do meio; 

Natal   

- Festa de Natal “ 

Musical” 

- Alunos 

- Docentes 

- A.O. 

- Alunos 

- Docentes 

- A.O. 

- Instrumentos 

musicais 
- 17 de dezembro 

- Toda a comunidade 

educativa 
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DEPARTAMENTO – EB1/JI Prof. António dos Santos Botelho 

Objetivos Atividades Dinamizadores Rec. Humanos Rec. Materiais Calendarização Destinatários 

- Despertar/desenvolver 

atitudes de participação, 

comunicação, respeito, 

amizade e criatividade; 

- Incentivar o espírito de 

solidariedade e partilha; 

- Promover o espírito 

Natalício; 

- Promover a 

participação dos pais e 

encarregados de 

educação no processo 

educativo; 

- Incentivar a 

participação dos alunos 

nas atividades escolares. 

- Ornamentação da 

árvore de natal com a 

colaboração dos pais; 

-Encarregados de 

educação 

  

- Aparelhagem de 

som. 

 

 

- Preservar as tradições; 

- Reconhecer o valor da 

amizade; 

- Identificar gestos de 

amizade; 

- Descobrir o que é um 

verdadeiro amigo; 

Dia de Amigas 

- Lanche/ convívio; 

 

- Alunos 

- Docentes 

- A.O. 

 

 

- Alunos 

- Docentes 

- A.O. 

 

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

Objetivos Atividades Dinamizadores Rec. Humanos Rec. Materiais Calendarização Destinatários 

- 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; 

- Envolver a escola com 

o meio envolvente; 

- Promover a 

participação dos pais e 

encarregados de 

educação no processo 

educativo. 

Carnaval  

- Confeção de 

fantasias/adereços 

(com a colaboração dos 

pais / encarregados de 

educação). 

- Realização do desfile 

de Carnaval pelas ruas 

da Vila. 

- Alunos 

- Docentes 

- A.O. 

- Comissão de 

eventos da EBSACR 

- Docentes 

- A.O. 

- Encarregados de 

Educação/ 

Pais 

- Material de 

desgaste 

- Material 

reciclável 

- 21 de fevereiro 
- Comunidade 

educativa 

-Incrementar e 

incentivar a participação 

dos Pais/Encarregados 

de Educação na vida 

institucional da escola; 

Convívio desportivo  

(Atividade 

ProSucesso) 

 

- Alunos 

- Docentes 

-Pais 

 

- Alunos 

- Docentes 

-Pais 

- Material de 

educação física 

 

 - 27 de março 

- Alunos 

- Docentes 

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

Objetivos Atividades Dinamizadores Rec. Humanos Rec. Materiais Calendarização Destinatários 

- Educar para a 

cidadania. 

 - Incentivar a 

participação dos alunos 

nas atividades escolares. 

- Vivenciar as tradições 

e o culto ao Espírito 

Santo; 

- Incentivar a 

participação dos alunos 

nas atividades escolares; 

- Incentivar o espírito de 

solidariedade e partilha. 

Espírito Santo 

- Sopa do Espírito 

Santo 

- Alunos 

- Docentes 

- A.O. 

- Alunos 

-Docentes 

- A.O. 

- Irmandade do 

Espírito Santo 

- Legumes; 

- Pão; 

- Massa; 

-Carne. 

- Arroz 

- Açúcar 

- Leite 

- Ovos 

- 5 de junho - Alunos 

- Valorizar e conhecer 

os direitos da criança; 

- Fomentar regras de 

convivência; 

- Proporcionar o 

convívio entre as 

crianças. 

Semana da Criança  

- Participação nas 

diversas atividades 

promovidas pela EBS. 

 

 

- Docentes 

- Coordenadora 

do Programa “Eco- 

Escolas” no 

Concelho 

- Alunos 

- Docentes 

- A.O. 

 

 
- junho 

 
- Alunos 

- Valorizar o sucesso 

alcançado pelos alunos; 

- Proporcionar o 

convívio entre todos os 

Encerramento do ano 

letivo 

- Realização de uma 

festa de encerramento 

do ano letivo.  

- Alunos finalistas 

- Docentes 

- A.O. 

- Alunos finalistas 

- Docentes 

- A.O. 

 

 
19 de junho 

 

- Pais e encarregados 

de educação dos 

finalistas 

- Alunos 

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

Objetivos Atividades Dinamizadores Rec. Humanos Rec. Materiais Calendarização Destinatários 

elementos da 

comunidade Educativa; 

-Promover a 

participação dos 

Pais/Encarregados de 

Educação na vida 

institucional da escola. 

- 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 

- Promover o aspeto 

social da escrita; 

- Desenvolver 

competências de 

comunicação global; 

- Desenvolver a 

pragmática da leitura e 

da escrita; 

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 
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DEPARTAMENTO – EB1/JI Prof. António dos Santos Botelho 

Objetivos Atividades Dinamizadores Rec. Humanos Rec. Materiais Calendarização Destinatários 

- Divulgar a produção 

escrita e plástica das 

crianças; 

- Incentivar a 

participação dos alunos 

nas atividades escolares. 

 

- Promover a interação 

entre os alunos; 

- Conhecer e aplicar 

regras de convivência 

social; 

- Respeitar os interesses 

individuais e coletivos; 

-Desenvolver as 

capacidades motoras dos 

alunos; 

- Relacionar os 

conteúdos com as 

práticas desportivas; 

- Educar para a 

cidadania. - Incentivar a 

participação dos alunos 

nas atividades escolares. 

Convívios 

Desportivos 

- Realização de 

atividades desportivas 

relacionadas com o 

currículo 

 

 

 

- Docente de Ed. 

Física 

- Docentes 

 

 

- Alunos 

- Docentes 

- A.O. 

- Docente de Ed. 

Física 

 

 

- Material 

desportivo 

 

 

 

- 1.º período: 

11 de novembro; 

 

 

- 2.º período: 

27 de março; 

 

- 3.º período: 

semana da criança. 
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DEPARTAMENTO – EB1/JI Prof. António dos Santos Botelho 

Objetivos Atividades Dinamizadores Rec. Humanos Rec. Materiais Calendarização Destinatários 

- Adquirir 

conhecimentos 

elementares no que 

respeita ao fenómeno 

natural sísmico; 

- Informar e exercitar os 

alunos, em benefício da 

sua segurança; 

- 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. 

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 

Visitas de estudo 

Pré 1 

- Identificar produtos e 

profissões; 

- Identificar serviços 

públicos; 

- Conhecer atividades 

económicas; 

-Visita ao Mercado 

Municipal de Vila 

Franca do Campo 

 

-Panivila  

 

 

 

- Docentes 

 - A.O 

   

- outubro 

 

- novembro 

 

 

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

Objetivos Atividades Dinamizadores Rec. Humanos Rec. Materiais Calendarização Destinatários 

- Conhecer o meio local; 

- Identificar serviços 

públicos 

- Despertar o gosto pelo 

livro; 

- Despertar o gosto pela 

leitura e escrita; 

- Contactar com diversos 

suportes de leitura e 

escrita; 

- Educar para a cidadania 

- Conhecer algumas 

instituições e serviços da 

comunidade e suas 

funções 

- Conhecer o passado 

histórico da sua 

localidade. 

- Contactar com objetos 

que fizeram parte do dia-

a-dia dos seus 

antepassados. 

 

-Visita aos correios 

 

-Visita à Biblioteca 

Municipal de Vila 

Franca do Campo 

 

 

- Quartel dos 

Bombeiros de VFC 

 

- Visita ao museu 

municipal 

- dezembro 

 

- 2º Período 

 

- 3º Período 

 

- 3º Período 

Pré 2 

 

- Identificar produtos e 

profissões; 

- Identificar serviços 

públicos; 

- Conhecer o meio local; 

 

 

 

 

 

 -Mercado Municipal; 

 

- Fábrica das Queijadas 

da Vila 

 

 

 

- Biblioteca Municipal 

de VFC 

 

 

 

 

- Docente 

- A.O. 

 

 

 

 

 

 

- Docente 

- A.O. 

- Funcionários dos 

espaços a visitar 

  

 

 

1º Período 

 

 

2º Período 

 

 

 

 

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

Objetivos Atividades Dinamizadores Rec. Humanos Rec. Materiais Calendarização Destinatários 

- Despertar o gosto pelo 

livro; 

- Despertar o gosto pela 

leitura e escrita; 

- Contactar com diversos 

suportes de leitura e 

escrita; 

 

  

 

 

 

3º Período 

Pré 3 

- Identificar produtos e 

profissões; 

 - Conhecer atividades 

económicas;  

- Identificar serviços 

públicos;  

- Conhecer o meio local; 

 

 

- Despertar o gosto pelo 

livro; 

- Despertar o gosto pela 

leitura e escrita 

- Visita ao Mercado 

Municipal de Vila 

Franca do Campo 

 

 

 

 

 

 

 

-Visita à Biblioteca 

Municipal de Vila 

Franca do Campo 

- Docente 

- A.O. 

 

- Alunos 

- Docente 

- A.O. 

 

 - Ao longo do ano - Alunos 

 

Pré 4 

 

- Identificar produtos e 

profissões; 

 

 

-Mercado Municipal; 

 

 

- Docente 

- A.O. 

 

 

Alunos 

- Docente 

- A.O. 

 

 

 

1º período 

 

 

 

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

Objetivos Atividades Dinamizadores Rec. Humanos Rec. Materiais Calendarização Destinatários 

- Identificar serviços 

públicos; 

- Conhecer o meio local; 

- Conhecer atividades 

económica 

 

 

 

- Despertar o gosto pelo 

livro; 

- Despertar o gosto pela 

leitura e escrita 

 

 

- Visita aos correios 

 

 

 

 

 

 

- Biblioteca Municipal 

de VFC 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Docente 

- A.O. 

 

 

 

 

 

 

 

Alunos 

- Docente 

- A.O. 

 

 

 

 

 

 

 

 

1º Período 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alunos 

1º ano 

- Distinguir diferentes 

possibilidades de 

movimentação do 

Corpo; 

- Explorar diferentes 

formas de ocupar/evoluir 

no espaço; 

- Explorar o movimento 

global do seu corpo da 

menor à maior 

amplitude; 

 

 

- Visita ao Estúdio 13 

(Estúdio de artes 

performativas) em 

Ponta Delgada:  

Atividades de dança 

(1.º momento) 

 

 

 

- Atividades de 

dramatização (2.º 

momento) 

 

 

- Professores em 

atividade no Estúdio 

13 

 

 

- Professores em 

atividade no 

Estúdio 13; 

Professores 

titilares do 1º ano 

  

- Novembro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Mês de maio 

Alunos do 1.º ano 
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DEPARTAMENTO – EB1/JI Prof. António dos Santos Botelho 

Objetivos Atividades Dinamizadores Rec. Humanos Rec. Materiais Calendarização Destinatários 

- Explorar os 

movimentos 

segmentares do corpo. 

- Explorar os 

movimentos 

segmentares do corpo 

- Explorar as 

possibilidades motoras e 

expressivas do corpo em 

diferentes atividades (de 

movimento livre ou 

orientado, criação de 

personagens...);  

- Improvisar palavras, 

sons, atitudes, gestos e 

movimentos ligados a 

uma ação precisa: em 

interação com o outro 

 

2º ano 

 

- Sensibilizar e alertar 

para a importância dos 

Serviços Públicos 

Humanitários; 

 

- Quartel/Sede de 

Bombeiros voluntários 

de V.F.C. 

 

- Docentes 

- A.O. 

 

 

 

- Docentes 

- A.O. 

- Funcionários do 

quartel de 

Bombeiros 

  

1.º Período 

 

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

Objetivos Atividades Dinamizadores Rec. Humanos Rec. Materiais Calendarização Destinatários 

- Alertar e reconhecer 

valores de solidariedade 

e ajuda ao próximo; 

- Despertar a curiosidade 

de conhecer e saber 

mais; 

- Identificar instituições 

e serviços locais com 

cariz social.  

(bombeiros e/ou 

comandante de 

bombeiros) 

 

3º ano 

 

- Identificar figuras da 

história local presentes 

na toponímia, estatuária, 

tradição… 

- Conhecer factos e datas 

importantes para a 

história local; 

- Conhecer vestígios do 

passado local. 

 

 

Identificar matérias-

primas usadas em 

 

 

- Visita ao Museu 

Municipal de Vila 

Franca do Campo 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Visita ao Parque 

Industrial e à fábrica de 

 

- Docentes titulares 

do 3.º ano (Turmas C, 

D e I) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 4 docentes e 1 

auxiliar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 4 docentes e 1 

auxiliar 

  

- Mês de dezembro (ou 

janeiro consoante a 

implementação da 

planificação) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Mês de maio 

 

 

- Alunos das turmas: 

3.º C, 3.º D e 3.º I 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Alunos das turmas: 

3.º C, 3.º D e 3.º I 
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DEPARTAMENTO – EB1/JI Prof. António dos Santos Botelho 

Objetivos Atividades Dinamizadores Rec. Humanos Rec. Materiais Calendarização Destinatários 

indústrias existentes no 

meio local; 

- Identificar a mão-de-

obra e observar 

maquinaria utilizada; 

Identificar para onde vão 

e como vão os produtos 

finais. 

 

 

- Despertar o gosto pela 

leitura; 

- Participar em situações 

que desenvolvam o 

convívio e o gosto pela 

escrita e leitura com 

registo de experiências 

vividas em atividades de 

biblioteca. 

conservas em Vila 

Franca do Campo 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Visita à Biblioteca 

Juvenil de Ponta 

Delgada 

- Docentes titulares 

do 3.º ano (Turmas C, 

D e I) 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Docente titular do 

3.º ano Turmas C 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 1 docente 

e 1 auxiliar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Mês de junho 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Alunos da turma do 

3.º C 
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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 

Projetos em desenvolvimento no núcleo escolar: Projeto Heróis da Fruta, Programa Eco-Escolas, Clube das Tradições. Participação no Clube de Jornalismo da 

EBSACR. 

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

Participação dos alunos, com elaboração de textos/reportagens, no Clube de Jornalismo da EBSACR. Publicação no jornal de Parede, no Painel Eco-Escolas e no 

Blog da EBSACR. 

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 

Dia do ProSucesso 

-Receção aos alunos e EE. 

-Reunião com 

pais/encarregados de 

educação para 

transmissão de 

informações e 

esclarecimento de 

dúvidas; 

-Realização de atividade 

com os pais e alunos em 

sala de aula: elaboração 

de um girassol, em 

cartolina, com escrita nas 

folhas do girassol, da 

resposta às perguntas, “O 

que é necessário para o 

meu filho (a) ser bem 

sucedido?” e “O que 

- Docentes 

- A.O. (Assistentes 

Operacionais) 

 

- Docentes 

- A.O. 

 

- Folhetos 

informativos 

- Computador 

- Projetor 

16 de setembro - Alunos 

-Pais/Enc. de 

Educação 

 

0€ 
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posso fazer para ter 

sucesso?”, com exposição 

no alpendre da escola; 

-Eleição do representante 

de pais/EE. no Pré-

Escolar e 1.º ano 

-Leitura do PowerPoint 

relativo ao ProSucesso. 

PEE 

 -Melhorar a qualidade da 

vida escolar; 

-Sensibilizar a comunidade 

educativa para a aquisição 

de hábitos de vida saudável, 

através da realização de 

ações de sensibilização e de 

acordo com temas a definir 

no âmbito do Programa de 

Saúde Escolar, 

 para 2019/2020. 

Ação de Sensibilização 

sobre o tema “Saúde” 

-Realização de ações de 

sensibilização 

relacionadas com a Saúde, 

por técnicos da área, 

integrando os temas: 

prevenção da cárie 

dentária, hábitos de 

higiene oral, higiene 

alimentar,…); 

-Elaboração de trabalhos 

escritos, pelos alunos, 

durante a execução da 

atividade. 

 

- Técnicos de Saúde. 

 

- Técnicos de 

Saúde; 

- Docentes; 

- AO. 

-Material da 

responsabilidade 

da entidade 

dinamizadora. 

-Ao longo do ano 

letivo (a agendar 

com técnicos 

responsáveis). 

 

-Comunidade 

escolar  

 

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 

- Docentes 

-Alunos 

- A.O. 

-Encarregados de 

educa- Nutricionista do 

Centro de Saúde (Dr. 

Tiago Dias) 

 

- Alunos 

- Docentes 

- A.O. 

- 

Encarregados 

de Educação/ 

Pais 

 

- Roda dos 

alimentos 

- Jogos 

- Canções 

- Histórias 

- Alimentos 

variados; 

16 de outubro 

 

- Alunos 

- Docentes  

- A.O.  

- Pais/Enc. de 

Educação 

0€ 
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alimentares saudáveis; a 

aquisição de hábitos de 

higiene e o domínio das 

condutas da alimentação, 

socialmente adequadas; 

-Incrementar e incentivar a 

participação dos 

Pais/Encarregados de 

Educação, na vida 

institucional da escola. 

importância de uma 

alimentação saudável; 

-Confeção de um lanche 

saudável, salada de fruta, 

com a colaboração dos 

encarregados de 

educação.  

 

- Utensílios de 

cozinha 

- Máquina 

fotográfica 

- Material de 

desgaste 

-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 

conjunta com a 

participação das turmas, 

no alpendre da escola: 

apresentação de canções e 

outras atividades de Exp. 

e Educação Musical. 

- Alunos 

- Docentes 

- Assistentes 

Operacionais (AO). 

 

- Docentes; 

- AO; 

- Alunos. 

- Instrumentos 

Musicais; 

- Aparelhagem; 

- Computador; 

- CD. 

-1 de Outubro -Alunos; 

-Docentes; 

-AO. 

- Pais/Enc. de 

Educação 

0€ 

PEE 

-Melhorar a qualidade de 

vida escolar; 

-Educar para a cidadania; 

-Incentivar a participação 

dos alunos nas atividades 

escolares; 

Projeto “Heróis da 

Fruta” 

-Realização de lanche 

com consumo diário de 

fruta, na escola e em casa; 

-Projeção, através de 

diapositivos, para dar a 

conhecer a importância da 

- Docentes 

- A.O.  

- Encarregados de 

educação/Pais 

- Docentes 

- A.O.  

-Alunos 

- 

Encarregados 

de 

educação/Pais 

- Fruta 

- Computador 

- Projetor 

- Material de 

desgaste 

Outubro de 2019 

a fevereiro 2020 

 

Pré A  

 

0€ 



Plano Anual de Atividades 2019-2020 

Página 33 de 100 

 

-Promover ações que 

desenvolvam hábitos 

saudáveis e de convívio. 

 

 

alimentação/nutrição, do 

exercício físico, da 

higiene e bem-estar para 

uma vida saudável e 

sustentável. 

- Realização do Hino dos 

Heróis da Fruta; 

- Elaboração de salada de 

fruta. 

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 

- Pintura de figuras 

alusivas ao tema; 

- Decoração dos espaços 

escolares; 

-Conversação, em sala de 

aula, sobre o significado 

deste dia; 

-Convívio entre os 

alunos, na hora do 

recreio, com fatos 

alusivos ao tema 

Halloween. 

-Docentes; 

-AO 

-Pais e Enc. de 

Educação 

Alunos; 

Docentes; 

AO 

Pais e Enc. de 

Educação 

- Colas; 

- Cartolinas; 

- Lápis de cor, 

canetas de feltro, 

folhas Eva,… 

- Fotocopiadora; 

- Factos alusivos 

ao tema. 

31 de outubro - Comunidade 

Escolar 

0€ 

PEE 

- Educar para a cidadania; 

- Incrementar e incentivar a 

participação dos 

Pais/Encarregados de  

São Martinho 

-Realização de trabalhos 

alusivos ao tema; 

-Convívio entre as várias 

turmas, com apresentação 

- Docentes 

- A.O. 

- Junta de 

Freguesia de 

São Pedro 

- Livros 

- Roupas e outros 

adereços 

- Instrumentos 

musicais 

11 de novembro - Alunos 

- Docentes 

- A.O. 

- Pais e Enc. 

de educação 

0€ 
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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. 

de diferentes números: 

canções, danças, canções 

tocadas com instrumentos 

musicais, dramatizações; 

-Dramatização da Lenda 

de São Martinho pelas 

turmas do 4.º ano; 

-Realização do magusto e 

distribuição de castanhas. 

- Castanhas 

- Carvão/gás 

PEE   

- Melhorar a qualidade de 

vida escolar; 

-Sensibilizar para uma 

consciência ambiental com 

temas definidos no 

Programa Eco-escolas. 

  Dia da Floresta 

Autóctone 

-Sensibilização às 

crianças para a 

necessidade da 

preservação da Floresta 

Autóctone (folheto 

informativo); 

-Coordenação do 

Programa 

Eco-Escolas (temas: 

floresta, 

Biodiversidade, 

melhoramento dos 

espaços exteriores). 

- Funcionários 

da Câmara 

Municipal e  

- Junta de 

Freguesia de 

São Pedro 

- Plantas cedidas 

pela Câmara 

Municipal e 

Junta de 

Freguesia de São 

Pedro. 

- Cimento, 

blocos, paletes. 

22 de novembro 

(Dia 

comemorativo 

23 de novembro) 

- Comunidade 

escolar 

0€ 

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; 

Simulacro sísmico 

-Realização de exercícios 

de preparação em caso de 

emergência no 

estabelecimento de 

ensino; 

-Execução do plano de 

emergência do núcleo 

escolar. 

- Docentes; 

- Bombeiros 

- PSP 

- Proteção Civil 

- Centro de Saúde 

- Docentes; 

- AO; 

-Encarregados 

de Educação/ 

Pais. 

-Material da 

responsabilidade 

dos 

dinamizadores 

De acordo com a 

disponibilidade 

das entidades 

competentes. 

1.ª PERÍODO 

25-10-2019 

2.º PERÍODO 

3.º PERÍODO 

A agendar 

-Comunidade 

educativa. 

0€ 
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-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. 

PEE  

-Aumentar o sucesso 

escolar; 

 -Possibilitar aos alunos a 

aquisição de 

conhecimentos nas áreas, 

científica e ambiental, pela 

realização de atividades 

experimentais. 

Atividades de Ciência e 

Experimentação 

-Participação em 

atividades experimentais 

de Ciência Divertida 

(TETRAPI – 2.º e 4.ºs 

anos); 

-Realização de visitas de 

estudo à Expolab, para 

participação em 

atividades de laboratório, 

nas áreas da ciência e 

ambiente em articulação 

com os temas curriculares 

(Expolab – prés, 2.º e 3.º 

anos); 

-Participação em 

atividades de laboratório, 

em articulação com o 

-Parceria CMVFC e 

EBSACR 

-Coordenação 

Programa 

Eco-Escolas e 

Conselho de Núcleo 

-Técnicos da 

Ciência 

Divertida 

(Tetrapi) 

- Técnicos da 

Expolab 

(Centro de 

Ciência Viva 

da Lagoa) 

-Técnicos do 

OMIC 

(Observatório 

Microbiano 

dos Açores) 

- Materiais da 

responsabilidade 

da entidade 

dinamizadora 

- Autocarro 

cedido pela 

Câmara 

Municipal de 

VFC 

Ao longo do anno 

letivo  

 

pré-escolar, 2.º 

ano, 3.ºano 

 

 

 

Pré-escolar e 1.º 

ano 

- Alunos 0€ 

Ver preço 

por Km 

das 

carrinhas  

5 turmas 

 

4 turmas 
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programa curricular 

(OMIC-prés, 1.º ano). 

PEE    

- Educar para a cidadania. 

- Promover o sucesso 

escolar; 

- Incrementar e incentivar 

a participação dos 

Pais/Encarregados de 

Educação, na vida 

institucional da escola; 

- Incentivar a participação 

dos alunos nas atividades 

escolares; 

- Participar em atividades 

de educação ambiental e 

exercício da cidadania 

ativa, como forma de 

preservar e proteger o 

Planeta para um 

Desenvolvimento 

Sustentável. 

Atividades do 

Programa Eco-Escolas 

-Participação na 

Campanha SOS Cagarro 

(iniciativa da CMVFC); 

-Realização de ações de 

sensibilização às turmas 

da escola (incluindo no 

Dia da Criança para todos 

os núcleos), de acordo 

com as diretrizes da 

União Europeia para 

2020; 

-Realização de trabalhos 

de reciclagem nas épocas 

festivas; 

-Construção do Eco-

código; 

-Recolha de resíduos 

elétricos e eletrónicos. 

-Participação no concurso 

“Geração Depositarão”; 

-Utilização dos ecopontos 

(recolha seletiva); 

-Construção de mesas e 

cadeiras para espaço 

“merendário” com bases 

-Coordenação 

Programa Eco-Escolas, 

Conselho Eco-Escolas, 

Conselho de Núcleo; 

-Engenheira do 

Ambiente da Câmara 

Municipal de VFC; 

-Operações Municipais 

do Ambiente 

(MUSAMI), 

Associação e 

Municípios da Ilha de 

São Miguel (AMISM), 

Parque Natural de Ilha 

de São Miguel, 

Geoparque Açores, 

Direção Regional do 

Ambiente; CMVFC. 

- Alunos 

- Docentes 

- A.O. 

 

- Material da 

responsabilidade 

da entidade 

dinamizadora 

Ao longo do ano 

letivo 

- Alunos 

- Docentes 

- A.O. 

- Pais /Enc. 

de Educação 

-Comunidade 

envolvente 

0€ 
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de troncos (zonas de lazer 

e bem-estar); 

-Organização das 

“brigadas anti-lixo” e das 

“brigadas verdes”, na 

hora do recreio, com a 

colaboração dos alunos 

das várias turmas, em 

sistema rotativo; 

-Publicação/Divulgação 

das atividades no Jornal 

de Parede e no Painel 

Eco-Escolas. 

PEE   

- Educar para a cidadania. 

- Incrementar e incentivar a 

participação dos 

Pais/Encarregados de  

- Incentivar a participação 

dos alunos nas atividades 

escolares; 

- Promover o 

desenvolvimento de 

atividades práticas que 

permitam a observação das 

plantas ao longo das suas 

fases de desenvolvimento e 

o  de reaproveitamento dos 

resíduos orgânicos. 

Horta Biológica 

-Manutenção do espaço 

da horta biológica com 

produtos fornecidos pelos 

docentes, AO, alunos e 

comunidade; 

-Realização de atividades 

de: rega, compostagem, 

plantio, observação das 

plantas; 

-Confeção de uma sopa, 

com produtos da horta 

biológica e outros. 

-Distribuição, pelas 

turmas, de produtos 

confecionados na horta, 

para confeção em casa, 

alertando para a 

importância dos legumes 

e hortaliças para uma 

alimentação saudável. 

- Alunos 

- Docentes 

- A.O. 

- Encarregados de 

Educação/ 

Pais 

- Comunidade 

 

Programa Eco-Escolas 

(Desenvolvimento 

Sustentável) 

- Alunos 

- Docentes 

- A.O. 

- 

Encarregados 

de Educação/ 

Pais 

-Legumes e 

hortaliças da 

horta biológica e 

outros trazidos 

pelos alunos, 

professores e 

A.O. 

Ao  longo do ano 

letivo 

- Alunos 

- Pais e Enc. 

de Educação 

 

0€ 
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PEE 

- Educar para a cidadania. 

- Incentivar a participação 

dos alunos nas atividades 

escolares; 

-Promover ações que 

desenvolvam hábitos 

saudáveis e de convívio. 

- Incrementar e incentivar a 

participação dos 

Pais/Encarregados de 

Educação, na vida 

institucional da escola; 

I Convívio desportivo 

-Realização do convívio 

desportivo com a 

participação dos 

pais/Enc.de Educação. 

- Docentes 

-Profs. de Ed. Física 

- Docentes  

- A.O. 

- Pais/ EE 

- Alunos 

 

-Material de EF 

 

16 de dezembro - Alunos 

- Docentes 

- A.O. 

- Pais e Enc. 

de Ed. 

0€ 

PEE        

- Educar para a cidadania;  

- 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; 

Natal 

-Realização de trabalhos 

em Expressão Plástica; 

- Decoração do recinto 

escolar com 

reaproveitamento de 

materiais – Eco-Escolas. 

- Participação na 

iniciativa “Natal 

Ecológico” da CMVFC, 

com figuras para o 

relvado do Açor-arena e 

Jardim da Avenida, a 

- Alunos 

- Docentes 

- A.O. 

- Encarregados de 

Educação/ 

Pais; 

- Câmara Municipal de 

VFC 

-Junta de Freguesia de 

São Pedro 

- Alunos 

- Docentes 

- A.O. 

-Encarregados 

de Educação 

-Junta de 

Freguesia de 

São Pedro. 

- Material de 

desgaste; 

- Material 

Reciclável; 

- Enfeites de 

Natal; 

- Instrumentos 

musicais; 

- Roupas e 

adereços. 

17 de dezembro - Alunos 

- Docentes 

- A.O. 

- Pais e Enc. 

de Educação 

0€ 
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- Identificar o Natal como a 

Festa da Família; 

- Despertar/desenvolver 

atitudes de participação, 

comunicação, amizade e 

criatividade, espírito de 

solidariedade e partilha. 

convite Junta de 

Freguesia de São Pedro;  

-Realização da Festa de 

Natal/convívio com as 

famílias, com a 

apresentação de números 

diversos. 

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; 

-Comemoração do Dia de 

Reis, pelas turmas do pré-

escolar, visitando as 

outras turmas, entoando 

cânticos alusivos ao dia 

(intercâmbio). 

- Alunos 

- Docentes 

- A.O. 

- Encarregados de 

Educação/Pais 

-Alunos, 

Docentes e 

Assistentes 

Operacionais 

de ambas as 

escolas. 

- Instrumentos 

musicais 

- Material de 

desgaste 

6 de janeiro 

 

- Alunos 

- A.O. 

- Docentes 

0€ 

PEE 

- Melhorar a qualidade de 

vida escolar; 

- Incrementar e incentivar a 

participação dos 

Pais/Encarregados de 

Educação e alunos nas 

atividades escolares; 

- Preservar e valorizar os 

costumes e tradições da 

comunidade; 

Dia de Amigas 

-Desfile de fantasias; 

- Danças  e jogos; 

-Lanche convívio com a 

distribuição de 

malassadas oferecidas 

pela Junta de Freguesia de 

São Pedro. 

- Alunos 

- Docentes 

- A.O. 

- Enc. de Educação/ 

Pais 

- Junta de 

Freguesia 

- Alunos 

- Docentes 

- A.O. 

- Enc. de 

Educação/ 

Pais 

- Textos 

- Material de 

desgaste 

- Malassadas 

-Adereços e 

roupas 

6 de fevereiro - Alunos 

- A.O. 

- Docentes 

- Enc. de 

Educação/ 

Pais 

0€ 
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- Reconhecer o valor da 

amizade; 

PEE 

- Incentivar a participação 

dos alunos nas atividades 

escolares. 

- Continuar a melhorar a 

qualidade de vida escolar. 

- Incrementar e incentivar 

a participação dos 

Pais/Encarregados de  

Educação, na vida 

institucional da escola. 

- Preservar os costumes e 

tradições da comunidade; 

- Desenvolver o espírito 

criativo e lúdico; 

- Desenvolver na criança o 

espírito de grupo; 

- Envolver a escola com o 

meio. 

Carnaval 

-Decoração do recinto 

escolar; 

- Aprendizagem de 

canções de Carnaval. 

- Elaboração de 

fantasias/adereços, com a 

colaboração dos pais e/ou 

encarregados de 

educação, para 

apresentação no corso 

carnavalesco; 

-Participação no corso 

Carnavalesco, organizado 

pela Comissão de 

Eventos da EBS. 

- Alunos 

- Docentes 

- A.O. 

-Encarregados de 

Educação/Pais 

 

- Alunos 

- Docentes 

- A.O. 

- Enc. de 

Educação/ 

Pais 

 

- Material de 

desgaste 

- Material 

reciclável 

21 de fevereiro - Comunidade 

escolar 

 

0€ 

PEE   

- Educar para a cidadania; 

- Melhorar a qualidade de 

vida escolar; 

Dia Mundial da 

Floresta, da Árvore, da 

Primavera e Dia Eco-

Escolas 

-Colaboração em 

atividades de manutenção 

- Alunos 

- Docentes 

- A.O. 

-CMVFC 

-Parque Natural da Ilha 

de São Miguel 

- Alunos 

- Docentes 

- A.O. 

- 

Encarregados 

de Educação/ 

- Material de 

desgaste; 

- plantas 

- panfletos 

Atividade a 

realizar a 20 de 

março 

 

- Comunidade 

escolar 

0€ 
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- Incrementar e incentivar a 

participação dos 

Pais/Encarregados de  

Educação, na vida 

institucional da escola; 

- Reconhecer a importância 

da árvore no futuro do 

nosso planeta e a floresta 

como fonte de matéria-

prima. 

dos canteiros e jardins da 

escola: regar, mondar, 

plantar ou semear plantas 

trazidas pelos alunos ou 

cedidas por entidades 

parceiras; 

- Catalogação de algumas 

plantas; 

- Identificação e 

observação das plantas 

existentes no meio; 

- Encarregados de 

Educação/Pais 

Pais 

 

(data 

comemorativa a 

21 de março) 

 

PEE 

- Melhorar o sucesso 

escolar. 

ProSucesso 

-Melhorar a competência 

da leitura; 

- 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. 

Atividades de promoção 

da leitura e escrita 

(Clube de Jornalismo da 

EBSACR) 

-Participação nas 

atividades do “Clube de 

Jornalismo da EBSACR”, 

com escrita de textos 

escritos pelos alunos, 

docentes, pais e 

encarregados de 

educação, com publicação 

mensal no Jornal “A 

Crença” e em outros 

jornais, sempre que 

possível; 

-Coordenação  do 

Clube de Jornalismo 

- Alunos 

- Docentes 

- A.O. 

- 

Encarregados 

de Educação/ 

Pais 

 

- Material de 

desgaste; 

- plantas 

-Computador 

-Panfletos 

-Jornais 

-Órgãos de 

Comunicação 

social. 

Mensalmente 

Quinzenalmente 

-Ao longo ano 

letivo 

  

-Alunos 

-Comunidade 

educativa 

0€ 
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-Divulgação das 

atividades escolares no 

blogue da escola, na 

Revista Açores e em 

Jornais locais. 

PEE   

- Educar para a cidadania; 

- Melhorar a qualidade de 

vida escolar; 

- Reconhecer a importância 

da água para os seres vivos; 

-Preservar as nascentes e 

respeitar os cursos de água; 

-Preservar os mares e 

oceanos. 

Dia Mundial da Água 

Campanha Açores 

Entre Mares 

-Colaborar em ações de 

ed. Ambiental acerca dos 

temas “Água” e “Mar”; 

-Identificar recursos 

hídricos do concelho de 

Vila Franca do Campo; 

-Colaboração em 

atividades de limpeza dos 

mares e oceanos. 

-Engenheira do 

Ambiente da CMVFC 

-Coordenadora do 

Programa Eco—

Escolas 

-Parque Natural da Ilha 

de São Miguel 

-Encarregados de 

Educação/Pais 

-Engenheira 

do Ambiente 

da CMVFC; 

-

Coordenadora 

do Programa 

Eco-Escolas 

-Material da 

responsabilidade 

da entidade 

dinamizadora. 

 

22 de março 

Junho 

 

- Comunidade 

escolar 

0€ 

PEE  

- Educar para a cidadania; 

-Melhorar a qualidade da 

vida escolar; 

- Incrementar e incentivar a 

participação dos 

Pais/Encarregados de  

Educação e alunos, na vida 

institucional da escola; 

Cabaz da Primavera 

Programa Eco-Escolas 

– área cidadania 

- Preparação de um cabaz 

com produtos 

alimentares, de higiene ou 

vestuário, para entregar a 

uma Instituição de 

Solidariedade Social. 

- Alunos 

- Docentes 

- A.O. 

- Pais /Encarregados de 

Educação 

- Comunidade 

- Alunos 

- Docentes 

- A.O. 

- Pais/ 

Encarregados 

de Educação 

-Géneros 

alimentares, 

vestuário e 

outros; 

- Caixotes 

23 de março - Instituição 

de 

Solidariedade 

Social 

-Comunidade 

envolvente 

0€ 



Plano Anual de Atividades 2019-2020 

Página 43 de 100 

 

- Alertar para o valor da 

solidariedade/ajuda ao 

próximo. 

PEE 

- Melhorar a qualidade de 

vida escolar; 

- Incrementar e incentivar a 

participação dos 

Pais/Encarregados de  

Educação, na vida 

institucional da escola; 

-Promover ações que 

desenvolvam hábitos 

saudáveis e de convívio. 

II Convívio desportivo 

-Realização do convívio 

desportivo com a 

colaboração dos 

pais/encarregados de 

educação 

-lanche convívio 

-Caminhada da Primavera 

pelas ruas da Vila e 

distribuição de panfleto 

porta a porta (educação 

ambiental) – entoação do 

hino eco-escolas. 

- Docentes 

-Prof. Bruno Gomes 

-Coordenação do 

Programa eco--escolas 

-Docentes, alunos, pais 

e A.O. da escola. 

- A.O. 

- Pais/ EE 

- Docentes 

- Alunos 

 

- Material de EF 

 

23 de março 

Finalização das 

atividades do 2.º 

período 

- Alunos 

- Docentes 

- A.O. 

- Pais e Enc. 

de Ed. 

0€ 

PEE  

- Aumentar o sucesso 

escolar; 

- Educar para a cidadania; 

- Melhorar a qualidade de 

vida escolar; 

-Promover ações que 

desenvolvam hábitos 

saudáveis e de convívio; 

- Incrementar e incentivar a 

participação dos 

Pais/Encarregados de  

Dia Mundial do 

Ambiente 

Dia Mundial da Criança 

XXVI Semana da 

Criança 

-Participação das turmas 

do 4.º ano nas atividades 

náuticas na marina da 

Vila. 

-Participação, em 

conjunto, com os núcleos 

escolares, nas atividades 

de comemoração do Dia 

-Coordenação da 

Equipa organizadora da 

Semana da Criança da 

EBSACR 

-CMVFC 

-Programa 

 Eco-escolas 

-Docentes, alunos, pais 

e A.O. da escola 

-Instituições 

Colaborativas 

-Equipa 

organizadora 

da Semana da 

Criança da 

EBSACR 

-CMVFC 

-Programa 

 Eco-escolas 

-Docentes, 

alunos, pais e 

A.O. da escola 

-Instituições 

Colaborativas 

- Materiais da 

responsabilidade 

das entidades 

dinamizadoras e 

EBSACR 

-5 de junho 

 

Comemorações 

do Dia Mundial 

do Ambiente e 

do Dia Mundial 

da Criança  

 

- Alunos 

- Docentes 

- A.O. 

- Pais e Enc. 

de Ed. 

-Comunidade 

educativa 

0€ 

(calcular 

os custos 

de 

transporte 

de alunos 

da marina 

para o 

Açor-

Arena) 

 

 

50€ 

(material 

para as 

atividades 

plásticas) 
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Educação, na vida 

institucional da escola. 

- Mobilizar a comunidade 

educativa e instituições 

parceiras. 

Mundial da Criança, no 

Pavilhão Açor-Arena 

envolvendo atividades 

nas áreas: desporto, 

entretenimento, ciência, 

educação ambiental, 

alimentação saudável e 

segurança; 

 - Participação no Desfile 

de Moda Ecológica no 

Largo do Município numa 

organização conjunta da 

EBSACR e da CMVFC; 

-Participação, das turmas 

do 4.º ano, no concurso 

“Uma frase para o 

Ambiente”; 

-Participação na 

ornamentação das ruas e 

Açor-Arena, com 

atividades de reciclagem. 

PEE 

- Educar para a cidadania; 

- Melhorar a qualidade de 

vida escolar; 

-Possibilitar aos alunos a 

aquisição de 

conhecimentos no âmbito 

das tradições da 

Clube das Tradições da 

MEF 

-Organização do espaço 

“Museu do Barro” na 

cantina da escola, com a 

colocação de prateleiras e 

-Coordenação do Clube 

das Tradições 

-Conselho de  

Núcleo 

-Docentes, alunos, pais 

e A.O. da escola 

Coordenadora 

do Projeto e 

Junta de 

Freguesia de 

são Pedro 

-CMVFC 

- Materiais da 

responsabilidade 

das entidades 

dinamizadoras e 

EBSACR 

-Ao longo do ano 

 

 

- Alunos 

- Docentes 

- A.O. 

- Pais e Enc. 

de Ed. 

-Comunidade 

educativa 

0€ 
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comunidade e do país a que 

pertencem; 

-Vivenciar as tradições, no 

sentido de as preservar. 

catalogação das loiças de 

barro (tradição local); 

-Construção do fontenário 

no espaço relvado; 

-Realização de jogos 

tradicionais nos convívios 

desportivos, na hora do 

recreio e de Karaoke 

(folclore); 

-Colocação de peça de 

barro embutida em pedra, 

em espaço público da 

freguesia de São Pedro; 

-Realização de atividades 

da nossa tradição nas 

festas escolares: canções 

(Dia de Reis), A 

Desfolhada e 

canções/teatro de outono 

(São Martinho), hino de 

Portugal e hino dos 

Açores (Dia Mundial da 

Música), danças do 

folclore e marcha de São 

joão (encerramento do 

ano letivo). 

PEE  

- Educar para a cidadania; 

-Melhorar a qualidade da 

vida escolar; 

Encerramento do ano 

letivo: 

III convívio desportivo: 

-Realização de atividades 

na praia com a 

colaboração dos pais/ 

- Docentes 

-Prof. Bruno Gomes  

- Docentes 

- AO 

- Enc. de Educação; 

- Alunos 

- Docentes 

- A.O. 

-Encarregados 

de Educação/ 

Pais 

-Material de Ed 

Física 

-Diplomas  

-Material de 

desgaste 

- 19 de 

junho 

 

       - 

Comunidade 

       escolar 

0€ 
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-Promover ações que 

desenvolvam hábitos 

saudáveis e de convívio. 

 -Divulgar os trabalhos 

executados ao longo do ano 

letivo; 

- Valorizar o sucesso 

alcançado pelos alunos; 

- Proporcionar o convívio 

entre todos os elementos da 

Comunidade Educativa. 

Encarregados de 

Educação; 

 

- Festa de finalistas-Pré. 

 

- Colaboração da Junta 

de Freguesia de São 

Pedro 

VISITAS DE ESTUDO - EB1/JI Padre Manuel Ernesto Ferreira – 2019/2010 

PEE 

-  Aumentar o sucesso 

escolar; 

- Conhecer as regras 

básicas de funcionamento 

e de comportamento 

numa Biblioteca; 

- Desenvolver gosto pela 

leitura e pelos livros; 

- Desenvolver o sentido da 

audição, respeitando o 

orador;  

- Tomar contacto com os 

diferentes tipos de livros, 

alargando o campo 

conceptual das crianças. 

-Visita à Biblioteca 

Municipal de Vila 

Franca do Campo e da 

EBS 

 

-Educadoras Arménia 

Melo e Fátima 

-Professoras Sandra 

Matos e Susete Amaral 

Moreira, Prof. Ana 

Ponte, Prof. Olga Frias 

- Professores; 

- A.O.; 

- CMVFC. 

-Funcionários 

da Biblioteca. 

 

Livros  

1.º período 

 

 

 

2.º período 

- Alunos 

Pré 1 (17) 

1.º ano E (10) 

1.º ano G (15) 

2.º ano (23) 

4.º ano D (15) 

 

Pré 2 (17) 

0€ 
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PEE 

- Aumentar o sucesso 

escolar; 

- Conhecer profissões 

relacionadas com a 

agricultura e alguns dos 

produtos locais; 

- 0€Conhecer formas de 

reaproveitamento da 

água das chuvas. 

Visita à Estufa de 

ananases na freguesia de 

Ribeira Seca 

(Atividade Eco-Escolas) 

-Educadora Arménia 

Melo, Coordenadora 

Eco-Escolas 

-Educadora-  

A.O. 

-Autocarro 

-Máquina 

fotográfica 

Outubro Pré 1 (17) 0€ 

Ver preço 

por Km do 

autocarro ( 

1 turma) 

PEE 

-  Aumentar o sucesso 

escolar; 

- Identificar profissões e 

serviços da comunidade, 

sua localização, utilidade 

e modo de 

funcionamento; 

- Conhecer e aplicar 

algumas normas de 

segurança rodoviária; 

- Identificar utensílios 

necessários a cada 

profissão. 

-Visita à PSP de VFC -Educadora Fátima 

Moreira 

.Agentes da PSP 

- Educadoras; 

- A.O.; 

- Funcionários 

da instituição. 

 

-Máquina 

fotográfica 

digital 

A agendar com a 

PSP 

  

3.º período 

 

-Alunos 

 

Pré 2 (17) 

0€ 

PEE 

-  Aumentar o sucesso 

escolar; 

-Visita a Monumentos 

(Museus, Igrejas, 

Castelos, Estátuas, 

Câmara Municipal, 

mercado…) 

-Docentes do 4.º ano 

(Olga Frias e José 

Pimentel) 

 

- Professoras; 

- A.O. 

-Máquina 

fotográfica 

digital 

3.º período 

 

-Alunos 

 

3.º ano A (16) 

3.º ano B (12) 

0€ 
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- Identificar figuras da 

história local presentes na 

toponímica, estatuária e 

tradição oral; 

-Conhecer factos e datas 

importantes para a 

história local; 

- Conhecer e identificar 

tradições da localidade 

(açorianidade). 

4.º ano D (15) 

4.º ano F (15) 

 

PEE 

-  Aumentar o sucesso 

escolar; 

- Conhecer e identificar 

tradições da localidade e o 

comércio local. 

-Visita ao Mercado 

Municipal 

-Educadoras Arménia 

Melo e Fátima Moreira 

 

- Educadoras  

-A.O. 

 

-Máquina 

fotográfica 

digital.  

 

3º Período 

(maio) 

- Alunos 

 

Pré 1 (17) 

Pré 2 (17) 

0€ 

PEE 

-  Aumentar o sucesso 

escolar; 

- Conhecer algumas das 

principais atividades 

produtivas do concelho; 

- Identificar profissões e 

serviços da comunidade, 

sua localização, utilidade 

e modo de 

funcionamento;  

-Visita ao parque 

industrial 

(indústrias locais- 

Panivila e Salsicharia) 

-Docentes do 4.º ano 

(Olga Frias e José 

Pimentel) 

 

- Professoras; 

-Funcionários 

da instituição. 

-Máquina 

fotográfica 

digital  

 

3.º Período - Alunos 

4.º ano D (15) 

4.º ano F (15) 

 

0€ 
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 - Identificar utensílios 

necessários a cada 

profissão; 

-  Conhecer e aplicar 

algumas normas de 

higiene alimentar. 

PEE 

-  Aumentar o sucesso 

escolar; 

- Conhecer algumas das 

principais atividades 

produtivas do concelho;  

- Identificar profissões e 

serviços da comunidade, 

sua localização, utilidade 

e modo de 

funcionamento; - - 

Identificar utensílios 

necessários a cada 

profissão; 

-  Conhecer e aplicar 

algumas normas de 

higiene alimentar. 

- Visita ao Porto de 

pescas 

-Educadora Arménia 

Melo 

-Educadora; 

-Funcionários 

das 

instituições. 

-Máquina 

fotográfica 

digital  

 

3.º Período -Alunos 

 

Pré 1 (17) 

0€ 

PEE 

-  Aumentar o sucesso 

escolar; 

- Visita aos CTT em 

VFC  

 

-Educadoras Fátima 

Moreira e Arménia 

Melo 

 

- Educadoras; 

- A.O.; 

-Funcionários 

da instituição 

-Máquina 

fotográfica 

digital 

- dezembro Alunos 

 

Pré 1 (17) 

Pré 2 (17) 

0€ 
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- Observar e investigar 

sobre a evolução das 

comunicações; 

- Reconhecer diferentes 

tipos de meios de 

comunicação social 

(pessoal e social); 

- Identificar profissões e 

serviços da comunidade, 

sua localização, utilidade 

e modo de 

funcionamento; 

- Observar o percurso que 

uma carta/encomenda faz 

até ao destinatário; 

Identificar os utensílios 

necessários a cada 

profissão. 

 

 

PEE 

-  Aumentar o sucesso 

escolar; 

-Adquirir conhecimentos 

no campo da ciência, 

ensino experimental e 

educação ambiental, em 

articulação com o 

currículo escolar. 

-Visita à Expolab (Centro 

de Ciência Viva da 

Lagoa) 

 

Docentes/Educadoras 

(Fátima Moreira e 

Arménia Melo) 

- Profs. Ana Ponte, 

Graça Pimentel e 

Aureliana Câmara) 

(Coordenação 

Programa Eco-Escolas) 

- Professores 

- Educadoras; 

- A.O.; 

-Funcionários 

da instituição 

 

 

-Autocarro 

-Apoio da 

CMVFC 

 

-Máquina 

fotográfica 

digital 

2.º período 

 

A agendar com a 

Expolab 

-Pré 1 (17) 

-Pré 2 (17) 

-2.º ano (23) 

-3.º ano A 

(16) 

-3.º ano B (12) 

0€ 

Ver preço 

por Km do 

autocarro ( 

5 turmas) 

PEE -Visita ao Aeroporto de 

Ponta Delgada 

-Educadoras Fátima 

Moreira e Arménia 

Melo 

- Educadoras; 

- A.O.; 

-Autocarro 

-Apoio da 

CMVFC 

 

3.º período 

 

maio 

 

-Alunos 

 

Pré 1 (17) 

 

0€ 

Ver preço 

por Km do 
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-  Aumentar o sucesso 

escolar; 

- Identificar profissões e 

serviços da comunidade, 

sua localização, utilidade 

e modo de 

funcionamento. 

- Identificar utensílios 

necessários a cada 

profissão. 

-Funcionários 

da instituição 

 

 

-Máquina 

fotográfica 

digital 

 

A agendar com a 

instituição 

Pré 2 (17) autocarro ( 

2 turmas) 
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Grelha do P.A.A. da EB1/JI Francisco Medeiros Garoupa 

Objetivo(s) Atividade(s) Dinamizadores Recursos 

Humanos 

Recursos 

Materiais 

Calendarização Destinatários Previsão de 

Custos 

- Apresentar o corpo 

docente; 

-Informar os pais e/ou 

Encarregados de 

Educação acerca do 

funcionamento da 

escola; 

 -Incentivar a 

participação dos pais 

na vida institucional da 

escola; 

- Apresentar o edifício 

escolar aos novos 

alunos; 

- Eleger o 

representante dos 

encarregados de 

educação da escola. 

 -Apresentar e 

promover o Plano 

ProSucesso 

Receção dos 

Alunos 

- Receção aos 

alunos, pais e 

encarregados de 

educação 

- Apresentação dos 

docentes, não 

docentes e alunos 

-Reunião com os 

encarregados de 

educação para 

divulgação dos 

documentos 

orientadores da 

escola 

-Apresentação do 

PowerPoint 

explicativo do Plano 

ProSucesso  

- Docentes 

-Assistentes 

Operacionais.(A.O.) 

- Alunos 

- Docentes 

- A. O. 

-Encarregados de 

Educação/Pais. 

-Panfleto     

Informativo 

- Powerpoint do 

ProSucesso 

16 de setembro               

(2.ª feira) 

Comunidade 

educativa 
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- Sensibilizar as 

crianças para a 

harmonia dos sons; 

- Despertar o gosto 

pela música.  

- Desenvolver a 

criatividade e a 

imaginação 

- Entoar canções 

Dia Mundial da 

Música 

-Entoação de 

canções  

- Sessões de leitura 

acompanhadas de 

músicas 

dinamizadas pela 

Educadora Alda 

Fernandes e pela 

docente Anabela 

Cura da EBI de 

Lagoa 

-Educadora Alda 

Fernandes 

-Docente Anabela 

Cura 

- Alunos 

- Docentes 

- A. O. 

- Educadora Alda 

Fernandes 

 

- Docente Anabela 

Cura 

-Viola 1 de outubro 

    (3ª- feira) 

Comunidade 

escolar 

 

- Conhecer e aplicar 

regras de segurança 

antissísmica; 

- Adquirir 

conhecimentos 

elementares no que 

respeita ao fenómeno 

natural sísmico; 

- Sensibilizar para 

comportamentos a 

assumir em situações 

de perigo. 

Simulacro 

- Simulação de 

sismo no edifício 

escolar 

- Docentes 

- Alunos 

- A. O. 

- Docentes 

- Alunos 

- A. O. 

- Plano de 

Evacuação dos 

dois edifícios 

escolares. 

- Buzina para 

simulacro 

 1 vez por Período 

outubro 

(2ª feira) 

janeiro 

(6ª feira) 

 

 abril 

(6ª feira) 

 

(Data a definir ) 

Comunidade 

escolar 

20 euros 
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- Reconhecer a 

importância de uma 

alimentação saudável; 

- Promover hábitos de 

higiene alimentar; 

- Incentivar a 

participação dos pais 

na vida institucional da 

escola 

Dia Mundial da 

Alimentação 

- Confeção de uma 

sopa de legumes e 

frango. 

- Sobremesa: peça 

de fruta 

  - Alunos 

- Docentes 

- A. O.  

- Alunos 

- Docentes 

- A. O.   

- Encarregados de 

Educação 

-Legumes 

-Frango 

-Fruta 

- Panelas 

- Pratos e talheres 

- Toalha de mesa 

16 de outubro 

(4ª feira) 

Comunidade 

escolar 

40 euros 

- Vivenciar os 

costumes adequados à 

época e próprios do 

meio 

- Incentivar a 

participação dos pais 

na vida institucional da 

escola 

Dia de S. Martinho 

- Entoação de 

canções e 

provérbios; 

- Dramatização da 

Lenda de S. 

Martinho; 

- Magusto com a 

presença dos pais 

e/ou encarregados 

de educação.  

- Docentes 

- A. O.  

- Alunos 

- Enc. Educação 

- Alunos 

- Docentes 

- A. O.  

-  Encarregados de 

Educação 

- Material 

adequado aos 

trabalhos a 

realizar; 

- Castanhas 

- Panelas 

11 de novembro 

(2ª feira) 

Comunidade 

educativa 

-75 euros 

(15 KG  de 

castanhas) 

- Vivenciar os 

costumes adequados à 

época e próprios do 

meio 

- Identificar o Natal 

como a Festa da 

Família 

Natal 

- Elaboração de um 

adereço relativo ao 

tema elaborado na 

aula de Expressão 

Plástica 

- Docentes 

- A. O.  

-Docente de 

Expressão Musical 

- Docente de 

Expressão Plástica 

  

- Docentes 

- Alunos 

- A. O.  

-Docente de 

Expressão Musical 

- Docente de 

Expressão Plástica 

- Gorro de natal 

- Material de 

expressão plástica 

- Material 

adequado à 

confeção de 

17 de dezembro 

(3ªfeira) 

Comunidade 

educativa 

25 euros 
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- Despertar para os 

valores da família 

-Despertar/desenvolver 

atitudes de 

participação, 

comunicação, respeito, 

amizade e criatividade 

- Incentivar o espírito 

de solidariedade e 

partilha; 

- Promover o espírito 

de Natal; 

-Visita ao presépio 

da freguesia 

- Cantata de natal no 

Largo da Igreja 

- Entoações de 

canções de Natal 

- Lanche convívio 

  biscoitos e 

chocolate quente) 

- Vivenciar os 

costumes adequados à 

época e próprios do 

meio 

- Envolver a escola 

com o meio; 

Cantar às estrelas 

-Entoação de 

cânticos na Junta de 

Freguesia 

-Docentes 

-A. O. 

- Alunos 

Docentes 

-A. O. 

- Alunos  

- Material de 

expressão plástica 

  

31 de janeiro  

(6ª feira) 

-Pré escolar e 1ª 

ciclo 

 

- Vivenciar os 

costumes adequados à 

época e próprios do 

meio 

- Sensibilizar os alunos 

para a importância da 

amizade e da partilha. 

- Incentivar a 

participação dos pais 

Dia de Amigas  

- Realização de 

atividades rítmico 

expressivas 

-Elaboração/ 

decoração de 

chapéus com a 

colaboração dos pais 

- Docentes 

- A. O. 

- Alunos 

-Encarregados de 

educação 

 

- Docentes 

- A. O. 

- Alunos 

-Encarregados de 

educação 

 

- Material de 

expressão plástica 

- Material de 

desgaste 

- 6 de fevereiro 

(5ª feira) 

 

- Comunidade 

educativa 

 

40 euros 
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na vida institucional da 

escola. 

   -Promover o Plano 

ProSucesso 

 

e/ou encarregados de 

educação 

-Desfile de chapéus 

e traje de amigas/ 

fantasias-

Lanche/convívio 

com alunos  

- Preservar a tradição; 

- Viver/manifestar 

alegria do Carnaval; 

- Desenvolver o 

espírito criativo e 

lúdico; 

- Desenvolver na 

criança o espírito de 

grupo; 

- Envolver a escola 

com o meio;  

- Incentivar a 

participação dos pais 

na vida institucional da 

escola. 

   -Promover o Plano 

ProSucesso 

Carnaval 

- Desfile por 

algumas ruas da 

freguesia com a 

participação dos pais 

e/ou encarregados de 

educação; 

-Músicas 

carnavalescas; 

-Construção de 

adereços. 

- Distribuição de 

malassadas  

- Docentes 

- A. O. 

- Alunos 

-Encarregados de 

educação 

  

- Docentes 

- A. O. 

- Alunos 

-Encarregados de 

educação  

- Material de 

desgaste 

- 21 de fevereiro 

(6ª feira) 

Comunidade 

escolar 

 

- Conhecer o 

significado religioso da 

festa da Páscoa. 

Romaria 

 - Realização de uma 

“Romaria” com a 

- Docentes 

- A.O. 

-Alunos 

Docentes 

- A.O. 

-Alunos 

- Traje do romeiro 

- Panfletos com 

os cânticos 

26 de março (5ª 

feira) 

- Comunidade 

educativa 
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- Vivenciar tradições 

locais;  

- Incentivar a 

participação dos pais 

na vida institucional da 

escola. 

- Promover o  Plano 

ProSucesso 

colaboração do 

mestre dos romeiros 

da localidade e a 

participação de pais 

e/ou encarregados de 

educação; 

- Participação na 

eucaristia com a 

dinamização pelos 

alunos da escola; 

-Lanche convívio; 

- Mestre de 

romeiros 

- Pároco da 

freguesia 

- Mestre de 

romeiros 

- Pároco da 

freguesia  

- Junta de Freguesia 

- Folar 

- Promover e reforçar o 

contato com o livro; 

- Despertar e 

desenvolver o gosto 

pela leitura; 

- Desenvolver a 

criatividade e a 

imaginação.  

Atividades a 

desenvolver no 

âmbito da Semana 

da Leitura  

     - Responsável do 

Clube de Leitura 

com a colaboração 

da Débora Medeiros 

- Educadora Alda 

Fernandes 

- Docente Anabela 

Cura 

     - Responsável 

do Clube de Leitura 

com a colaboração 

da Débora 

Medeiros 

 

- Educadora Alda 

Fernandes 

- Docente Anabela 

Cura 

 -Livros 23 a 27 de março Comunidade 

escolar 

 

- Vivenciar as tradições 

da comunidade. 

 

Espírito Santo da 

Praia 

-Visita ao Império 

de Pentecostes do 

Lugar da Praia.  

Docentes 

- Alunos 

-A. O. 

Docentes 

- Alunos 

-A. O.  

 29 de maio - Comunidade 

escolar 
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ProSucesso 

- Valorizar e conhecer 

os direitos da criança; 

- Fomentar regras de 

convivência social; 

- Participar em 

atividades de educação 

ambiental, exercício da 

cidadania e 

reaproveitamento de 

materiais para um 

desenvolvimento 

sustentável; 

 - Utilizar a arte como 

fator motivador da 

aprendizagem e como 

forma de despertar 

talentos no campo das 

artes; - Promover nas 

crianças o gosto pelo 

artesanato; 

 - Colaborar na 

divulgação e 

preservação das 

tradições açorianas.  

XXIII Semana da 

Criança 

Semana Cultural 

da EBSACR 

-Participação em 

diversas atividades 

promotoras do 

convívio social, 

enriquecimento 

curricular e ao gosto 

das crianças; 

-Exposição “Brincar 

a Reciclar 

-Megaflashmob da 

Criançada (envolvi 

mento pais e 

instituições). 
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- Comemorar usos e 

costumes do núcleo 

escolar.  

 - Incentivar a 

participação dos pais 

na vida institucional da 

escola. 

  

Encerramento das 

atividades letivas 

-Entrega de 

diplomas; 

-Jogo do pote; 

-Outras atividades  

-Docentes 

- Alunos 

- A. O. 

-Docentes 

- Alunos 

- A. O. 

- Pote de barro 

- Rebuçados 

 

- Aparelhagem de 

som 

- Diplomas 

- Material de 

Expressão 

Plástica 

19 de junho 

 (6ª feira) 

Comunidade 

educativa 

30 euros 

- Incentivar e estimular 

o gosto pela leitura; 

- Desenvolver 

percursos pedagógicos 

que proporcionem o 

prazer da leitura; 

- Desenvolver a 

competência 

comunicativa; 

- Desenvolver o 

espírito crítico; 

- Estimular a 

sensibilidade, a 

criatividade e a 

imaginação;  

- Favorecer a partilha. 

Continuidade das 

atividades do 

Clube de Leitura 

da FMG 

 

(Plano Anual em 

Anexo) 

- Docentes de Apoio 

Educativo 

- Débora Medeiros 

- Docentes de 

Apoio Educativo 

- A. O. 

- Livros 

-Material de 

desgaste 

-Quadro 

interativo 

- Leitor CD 

- CD 

 

A partir do mês de 

outubro -duas 

sessões semanais 

de 45m 

Alunos  

CONVÍVIOS DE EDUCAÇÃO FÍSICA 
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- Participar em jogos; 

- Fomentar o gosto pelo 

exercício físico; 

- Convívio entre 

alunos. 

 

- Atividades 

planeadas pelo 

professor de 

Educação Física.  

 Alunos; 

 Professores; 

 Professor de apoio 

à Educação Física. 

 Material 

desportivo. 

 

1º Período 

dezembro 

2º Período 

abril 

3º Período 

junho 

- Participar em 

jogos; 

- Fomentar o gosto 

pelo exercício 

físico; 

- Convívio entre 

alunos. 

- Atividades 

planeadas pelo 

professor de 

Educação 

Física.  
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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 

• Incrementar o nível de 

participação dos discentes 

em atividades de 

enriquecimento curricular; 

• Educar para a cidadania; 

• Despertar o gosto pela 

cultura científica; 

• Consolidar conhecimentos 

de Ciências Naturais. 

Visita à 

Antestreia da 

Noite dos 

Cientistas  

 Portas do Mar 

(Ponta Delgada) 

Helena Veríssimo --- Transporte 26 de setembro 

19 alunos do 

5.ºA  

e 

21 alunos do 

5.ºC 

86 bilhetes de 

autocarro pré-

pagos 

• Promover o convívio 

entre alunos; 

• Promover o gosto pela 

Matemática; 

• Reforçar a componente 

lúdica na aprendizagem 

da Matemática. 

Circo 

matemático 

(Evento 

extrauniversitário 

no âmbito do IV 

CICA) 

Luís Veríssimo 

Vítor Novo 

Docentes do 

Departamento de 

Matemática 

Funcionários 

(auditório) 

Auditório 18 de outubro 5.º e 7.º anos  

• 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 

 

Helena Veríssimo  

Vânia Lopes 

 

Docentes de 

Ciências Naturais 

do 2.º ciclo 

Técnicos 

especializados do 

Parque Natural 

de S. Miguel 

Material 

Multimédia 
Outubro/novembro 5.º anos  

• Promover o gosto pelo 

estudo das Ciências 

Naturais e da matemática; 

• Fomentar o gosto pela 

participação em 

atividades 

extracurriculares. 

Literacia 3Di 

Literacia em 

Ciências e em 

Matemática  

 

Docentes do 

Departamento de 

Matemática 

Docentes do 

Departamento de 

Matemática 

Responsável 

pelas TIC 

Sala de TIC 90 

minutos 

Computadores 

com ligação à 

internet 

1.ª fase (escolar) 

novembro 

2.ª fase (distrital) 

março 

3.ª fase (nacional) 

Alunos do 2.º 

Ciclo 

Alunos do 3.º 

ciclo 

Transporte 

(2ª fase) 

50€ 
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• Melhorar o resultado das 

aprendizagens escolares 

dos discentes nas 

disciplinas de Ciências 

Naturais e Matemática. 

Nota: aguardamos 

confirmação da 

entidade 

organizadora 

Transporte 

 (2ª Fase) 

Maio 

• Fomentar o interesse pela 

prática do cálculo mental; 

• Desenvolver destrezas de 

cálculo; 

• Reforçar a componente 

lúdica na aprendizagem 

da Matemática; 

• Detetar e divulgar 

talentos na área do 

cálculo mental; 

• Promover o convívio 

entre alunos. 

Multipli 

1.ª fase 

(“tabuadas”) 

José Luís Ponte 

Docentes do 

Departamento de 

Matemática 

Jogos “multipli” Janeiro /fevereiro 
Alunos do 2.º 

ciclo 
 

• 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; 

• Promover o convívio 

entre alunos. 

SuperTmatik  

(Cálculo mental) 
Luís Medeiros 

Docentes do 

Departamento de 

Matemática 

- Baralhos de 

cartas 

SuperTmatik; 

15 

computadores 

com ligação à 

internet. 

2.º e 3.º períodos 
Alunos dos 2.º 

e 3.º ciclos 
Inscrição: 50€ 

• Reconhecer a 

importância das plantas 

para o mundo vivo; 

• Promover o gosto pelo 

cultivo de plantas; 

• Promover a manifestação 

de atitudes responsáveis 

face à preservação do 

meio ambiente; 

Feira das Plantas 

 

Cultivar plantas em 

vasos de materiais 

recuperados 

Mário Gonçalves 

Conceição 

Medeiros 

Docentes de 

Ciências Naturais 

do 2.º Ciclo 

 

Alunos do 2.º 

Ciclo 

 

-Copos de 

iogurte; vasos, 

frascos de vidro, 

tintas, pincéis, 

sementes … 

17 a 20 de março 
Comunidade 

Educativa 
…… 
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• Valorizar a escola como 

espaço de novas 

experiências; 

• Incrementar o nível de 

participação dos 

discentes em atividades 

de enriquecimento 

curricular; 

• Incrementar a 

participação dos pais/ 

encarregados de 

educação nas atividades 

promovidas pela escola. 

Pais e 

Encarregados de 

Educação. 
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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 Prev. Custos 

FILOSOFIA 

Provocar o 

pensamento com 

uma pergunta. 

Qual é a pergunta que 

consideras mais 

importante? 

Sala temática 

Filosofia (410) 

Filosofâncias 

Alda Oliveira 

Auxiliadora Santos 

Fernando Vieira 

Joana Canhão 

Paula Rocha 

Paula Vieira 

Papel de cenário 

Cartolinas 

Canetas de feltro 

Lápis de cor 

16 setembro 2019 
Alunos dos 2.º e 

3.º CEB 
20€ 

Compreender a 

intemporalidade 

das manifestações 

estéticas; 

proporcionar 

experiências 

culturais 

diferentes; 

interiorizar a 

defesa do 

património cultural 

imaterial 

Como ato de 

cidadania. 

Dia da Viola da Terra 

Comemoração da 

efeméride  

Susana Soares 

Museu Carlos 

Machado 

Centro Cultural 

de Vila Franca do 

Campo 

 

Susana Soares 

Cristiano Ferreira 

Paula Vieira 

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

2 outubro 2019 

12.º F 

7ºD 

Não estão 

previstos custos. 

Promover 

experiências de 

Cidadania ativa. 

Trabalho voluntário 

Parceria com o Lions 

Clube de Vila Franca 

do Campo 

Filosofia (410) 

Lions Clube de 

Vila Franca do 

Campo 

Paula Vieira ----------------- 11 outubro 2019 10.º A 
Não estão 

previstos custos. 

Fomentar 

experiências de 

pensamento 

filosófico em 

comunidade. 

“Há (divers)idades para 

se entrar na filosofia?” 

Evento extra-

universitário do IV 

CICA. 

 

Filosofia (410) 

 

Filosofâncias –

Paula Vieira 

NICA – 

Universidade dos 

Açores 

EB/JI Arrifes 

Prof. Doutor. 

Maximilian Duram 

(Universidade de 

Buenos Aires) 

Prof. Doutor 

Walter Kohan 

(UERJ – Rio de 

Janeiro). 

--------------- 15 outubro 2019 

Equipa de 

docentes do 

projeto 

Filosofâncias 

Não estão 

previstos custos. 
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Fomentar 

experiências de 

pensamento 

filosófico em 

comunidade. 

“Pensamento filosofante 

ou filosofia pensante?” 

Oficina de filosofia – 

evento extra-

universitário do IV CICA 

Filosofia (410) 

 

Filosofâncias –

Paula Vieira 

NICA – 

Universidade dos 

Açores 

 

Prof. Doutor. 

Maximilian Duram 

(Universidade de 

Buenos Aires) 

Prof. Doutor 

Walter Kohan 

(UERJ – Rio de 

Janeiro). 

Prof. Doutora 

Magda Costa 

Carvalho 

(UAçores) 

------------ 16 outubro 2019 

Alunos das 

turmas 10.º A e 

10.º C 

Almerinda 

Cabral 

Paula Vieira 

Almoço na 

cantina para 3 

pessoas – 15€ 

Aplicar, em 

contexto real, as 

aprendizagens, 

competências e 

atitudes 

desenvolvidas ao 

longo do curso. 

Organização e apoio 

logístico do IV CICA – 

Congresso Internacional 

da Criança e do 

Adolescente 

Filosofia (410) 

 

Paula Vieira – 

Área 3 

NICA – 

Universidade dos 

Açores 

Paula Vieira  ----------------- 17 a 19 out 2019 12.º F 

Bilhetes pré-

comprados: 

12 viagens – 

VFC – PDL – 

VFC – 40€ 

2 viagens – PG-

VFC-PG – 2.25€ 

Experiências de 

pensamento 

filosófico em 

comunidade 

II Encontro 

Filosofâncias: oficinas 

de filosofia e infâncias 

Filosofia (410) 

Filosofâncias – 

Auxiliadora 

Santos, Fernando 

Vieira e Paula 

Vieira 

Mestrado em 

Filosofia para 

Crianças 

(UAçores) 

Auxiliadora Santos 

Fernando Vieira 

Joana Canhão 

Paula Rocha 

Paula Vieira 

Silvina Cabral  

 

T’Shirts alusivas 

ao evento 

Lanches para as 

crianças 

Transportes para 

Ponta Delgada 

(UAçores) 

1 fevereiro 20201 

150 crianças e 

respetivos pais e 

encarregados de 

educação 

Colaboração e 

patrocínios: 

 

150 T’Shirts - 

CMVFC 

150 lanches – 

Panivila 

Transportes – E. 

Educação 

 

Aplicar, em 

contexto real, as 

aprendizagens, 

competências e 

atitudes 

desenvolvidas ao 

longo do curso. 

Organização e apoio 

logístico do II Encontro 

Filosofâncias: oficinas 

de filosofia e infâncias 

Filosofia (410) 

 

Paula Vieira – 

Área 3 

NICA – 

Universidade dos 

Açores 

 

Paula Vieira  
T’Shirts alusivas 

ao evento 

21 janeiro e 1 

fevereiro 2020 
12.º F 

Bilhetes pré-

comprados: 

36 viagens – 

VFC – PDL – 

VFC – 115€ 

2 viagens – PG-

VFC-PG – 2,5€ 

HISTÓRIA 
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Contribuir para a 

formação cívica 

dos alunos.  

Preparar os alunos 

para a participação 

responsável, 

refletida e cívica 

futura. 

Favorecer o 

confronto de ideias 

e a capacidade 

argumentativa. 

Desenvolver a 

tolerância e o 

respeito pelo 

outro/outros. 

Promover o 

espírito crítico. 

Democracia 

passado/presente: 

 

• Debate na sala 

de aula. 

 

Realização de pequenos 

trabalhos elaborados 

pelos alunos. 

Grupo 400 

(Professores 

Margarida 

Borges, Susana 

Soares e João 

Magalhães) 

Margarida Borges, 

Susana Soares e 

João Magalhães 

Computador 

Multimédia 

Ecrã 

Documentos 

Net 

 

1.º Período 

  

Alunos do 7.º D 

e 10.º Anos de 

escolaridade.   

 

11ºD/F Profij 

Não se prevê 

nenhum gasto. 

Conhecer a vida de 

Aristides de Sousa 

Mendes. 

Divulgar a ação 

extraordinária de 

Aristides de Sousa 

Mendes. 

Conhecer a história 

dos judeus durante 

o período da 2.ª 

Guerra Mundial. 

Relacionar a 

História Nacional 

com a História 

Universal.   

Contribuir para a 

formação cívica 

dos alunos. 

Homenagem a Aristides 

de Sousa Mendes: 

• Observação de 

um filme sobre 

a vida de 

Sousa Mendes 

– “O Cônsul 

de Bordéus”. 

 

• Debate 

• Documentos 

(textos para 

análise) 

 

Grupo 400 

(Professores 

Margarida 

Borges, Susana 

Soares e João 

Magalhães) 

Margarida Borges, 

Susana Soares e 

João Magalhães 

Computador 

Multimédia 

Ecran 

Documentos 

Net 

1.º Período 

2.º Período 

 

Alunos do 9.º e 

12.º Anos de 

escolaridade. 

11ºD/F Profij 

Não se prevê 

nenhum gasto. 

Dar a conhecer aos 

alunos a ação 

política de 

Mandela. 

Homenagem a Nelson 

Mandela: 

• Observação do 

filme “Invictus” 

Grupo 400 

(Professores 

Margarida Borges 

e Susana Soares) 

Margarida Borges, 

Susana Soares e 

João Magalhães 

Computador 

Multimédia 

Ecran 

Documentos 

Net 

3.º Período Alunos do 9.º e 

12.º Anos de 

escolaridade. 

Não se prevê 

nenhum gasto. 
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Contribuir para a 

formação cívica 

dos alunos. 

Favorecer o 

confronto de ideias 

e a capacidade 

argumentativa. 

Promover o 

espírito crítico. 

dirigido por 

Clint Eastwood. 

• Debate sobre o 

filme na sala de 

aula. 

• Documentos 

(análise de 

textos). 

 

Compreender a 

intemporalidade das 

manifestações 

estéticas; 

proporcionar 

experiências 

culturais diferentes; 

possibilitar aos 

alunos a 

compreensão dos 

conceitos de cultura, 

identidade, museu e 

património; 

interiorizar a defesa 

do património como 

ato de cidadania. 

 

Visita-oficina ao Museu 

Carlos Machado, Núcleo 

de Santo André. 

Susana Soares Susana Soares 

Ana Dias 

Ângela Cabral 

Joana Pinto 

Transportes 

V.F.C./Ponta 

Delgada  e  Ponta 

Delgada /V.F.C. 

5 de Novembro 9ºB e 9ºA Transportes para 

44 pessoas ( 40 

alunos e 4 

Professores) 

EMRC 

 - Visita ao Santuário do 

Senhor Santo Cristo dos 

Milagres. 

- Visita ao convento das 

Irmãs Clarissas. 

Professor do 

5º e 6º ano 

   Alunos do  

5º e 6º ano 

 

- Estabelecer laços 

entre alunos e 

professores.  

Atividades lúdicas na 

sala de aula:  

- Postais e mensagens de 

Natal e de Páscoa. 

Professores e 

alunos de EMRC 

 

 Fotocópias Final do 1º 

Período 

Final do 2º 

Período 

  

Comunidade 

escolar 
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- Valorizar as 

principais festas do 

Cristianismo. 

- Desenvolver 

competências 

sociais e de 

relacionamento. 

- Celebrar o dia dos 

Namorados. 

 

 

14 de Fevereiro 

 

8º e 9º anos 

- Sensibilizar os 

alunos para o 

verdadeiro 

significado da 

Liberdade. 

- Preparar a celebração 

do dia da Liberdade. 

Professora de 

EMRC do 8º ano 

 

  Fotocópias Semana anterior 

ao dia 25 de 

Abril 

8º ano 

Desenvolvimento 

espiritual e vida 

interior 

Visita de estudo ao 

Santuário do Senhor 

Santo Cristo e ao 

Mosteiro das Monjas 

Clarissas de Calhetas 

E.M.R.C. Discentes  

e docentes 

Transporte 

(Autocarro) 

3.º Período 

 

Alunos  

do 2.º Ciclo 

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

Objetivo(s) Atividade(s) Dinamizadores Rec. Humanos Recursos 

Materiais 

Calendarização Destinatários Prev. 

Custos 

• 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. 

Convívios 

desportivos do 1º 

Ciclo 

(ASB/MEF/FMG) 

Docentes do 

grupo 260 

Docentes do 

grupo 260 que 

leccionam EF ao  

do 1º Ciclo 

Instalações e 

equipamentos 

desportivos de 

cada Escola do 1º 

Ciclo 

1ºPeríodo Alunos dos 

1.ºCiclo  

da EBSACR  

 

 

- 

• 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 

Recinto escolar; 

Megafone; 

Fitas de 

sinalização; 

Medalhas. 

1ºPeríodo 

(23 de outubro) 

 

 

 

 

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. 

Torneio de voleibol Grupo de 

Educação Física 

Grupo de 

Educação Física 

e 

Alunos Curso 

PROFIJ IV DE 

DESPORTO 

Pavilhão 

Desportivo; 

PC portátil; 

Projetor; 

Coluna Portátil; 

Marcadores; 

Postes e redes de 

voleibol; 

Diplomas; Apitos. 

1ºPeríodo 

(2ª feira - 16 de 

dezembro) 

 

 

 

 

 

 

Todos os alunos 

(EBS ACR) 

 

 

 

 

 

- 
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• 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. 

Jogo de voleibol 

(Professores x 

Alunos) 

Grupo de 

Educação Física 

Grupo de 

Educação Física 

e 

Alunos Curso 

PROFIJ IV DE 

DESPORTO 

Pavilhão 

Desportivo; 

Coluna Portátil; 

Marcadores; 

Postes e redes de 

voleibol; 

Apitos. 

1ºPeríodo 

(3ª feira -17 de 

dezembro) 

Professores EBS 

ACR e alunos 

selecionados. 

 

• 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 

Transporte e 

lanches. 

2ºPeríodo  

Todos os alunos 

(EBS ACR) 

 

 

700€ 

• 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. 

Torneio de 

basquetebol 

Grupo de 

Educação Física 

Grupo de 

Educação Física 

e 

Alunos Curso 

PROFIJ IV DE 

DESPORTO 

Pavilhão 

Desportivo; 

PC portátil; 

Projetor; 

Coluna Portátil; 

Marcadores; 

Diplomas; Apitos. 

2ºPeríodo 

(4ª feira - 25 de 

março) 

Todos os alunos 

(EBS ACR) 

 

 

 

 

- 

• 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. 

Jogo de basquetebol 

(Professores x 

Alunos) 

Grupo de 

Educação Física 

Grupo de 

Educação Física 

e 

Alunos Curso 

PROFIJ IV DE 

DESPORTO 

Pavilhão 

Desportivo; 

PC portátil; 

Projetor; 

Coluna Portátil; 

Marcadores; 

Apitos. 

2ºPeríodo 

(6ª feira - 27 de 

março) 

Professores EBS 

ACR e alunos 

selecionados. 

 

 

 

- 
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• 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. 

Convívios 

desportivos do 1º 

Ciclo 

(ASB/MEF/FMG) 

Docentes do 

grupo 260 

Docentes do 

grupo 260 que 

leccionam EF ao  

do 1º Ciclo 

Instalações e 

equipamentos 

desportivos de 

cada Escola do 1º 

Ciclo 

2ºPeríodo Alunos dos 

1.ºCiclo 

da EBSACR 

- 

• 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. 

Convívios 

desportivos do 1º 

Ciclo 

(ASB/MEF/FMG) 

Docentes do 

grupo 260 

Docentes do 

grupo 260 que 

leccionam EF ao  

do 1º Ciclo 

Instalações e 

equipamentos 

desportivos de 

cada Escola do 1º 

Ciclo 

3ºPeríodo Alunos dos 

1.ºCiclo 

da EBSACR 

- 

• A- Aumentar o sucesso 

escolar; 

• B- Educar para a cidadania; 

• C- Continuar a melhorar a 

qualidade de vida escolar; 

• Incrementar e incentivar a 

participação dos 

Pais/Encarregados de  

Educação, na vida 

institucional da escola; 

• E- Incentivar a participação 

dos alunos nas atividades 

escolares. 

Jogos Desportivos 

Escolares 

(2ºCiclo) 

Grupo de 

Educação Física 

 

Grupo de 

Educação Física 

Pavilhão gimno-

desportivo; 

Material específico 

das modalidades; 

*Ao longo do ano 

letivo (4ª Feiras, das 

15h25 às 16h55) 

 

 

 

Alunos dos 1.º, 

2º e 3º Ciclo 

da EBSACR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 
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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 

Aumentar o sucesso 

escolar; 

 Incrementar e 

incentivar a 

participação dos 

Pais/Encarregados de 

Educação, na vida 

institucional da escola; 

Incentivar a 

participação dos alunos 

nas atividades 

escolares; 

 Promover Formação 

Contínua 

“Decorações de 

Natal” para o 

espaço escolar. 

Grupo de 

Educação Visual 

e Tecnológica 

 

Alunos do 2º 

Ciclo do Ensino 

Básico   

- Materiais de 

desgaste: vários 

tipos de papéis, 

diversos tipos de 

tintas, 

purpurinas, 

materiais 

reutilizáveis 

(caricas, cartão 

canelado, lã, 

corda…) 

   1º Período 

Comunidade escolar 

 

Encarregados de 

educação 

 

Aumentar o sucesso 

escolar;  

 Incentivar a 

participação dos alunos 

nas atividades 

escolares; 

 Promover formação 

contínua 

Apresentação de 

peças de Teatro de 

vários autores. 

 

Apresentação de 

peças de teatro da 

autoria dos alunos. 

Docentes de 

Teatro 

Alunos 3º ciclo 

 

 

 

A definir de 

acordo com as 

peças a 

selecionar. 

 

A definir de 

acordo com 

trabalhos de sala 

de aula 

elaborados pelos 

alunos.  

Aula de teatro, ao 

longo do ano 

letivo. 

Alunos das turmas de 

3º ciclo 

A aferir de 

acordo com as 

peças 

escolhidas. 

Promover uma cultura 

de interesse pelo 

conhecimento; 

Estimular a expressão 

crítica, individual ou 

colectiva, dos alunos; 

Aumentar o sucesso 

escolar; 

 Incentivar a 

participação dos alunos 

nas atividades 

escolares; 

 Apresentação de 

músicas de Natal 

(aula aberta) 

 

Concurso de flauta 

 

Concurso de 

Karaoke 

Grupo de Ed. 

Musical 

  

 

Alunos do 2º e 

3º ciclo 

 

Instrumental das 

salas de Ed. 

Musical 

1.º Período 

 

 

 

 

 

 

2.º Período  

 

 

 

 

 

Alunos do 2º e 3º ciclo 
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Cooperar e participar 

nas iniciativas 

educativas/atividades da 

escola; 

Promover o sentido 

crítico 

 

 

 

 

3.º Período 

 

Incentivar a 

participação dos alunos 

nas atividades 

escolares; 

Exposição de 

trabalhos 
Grupo de ET 

Alunos do 3º 

Ciclo 

A definir de 

acordo com os 

trabalhos a 

expor. 

Final do 3º 

período. 
Comunidade escolar  

Aumentar o sucesso 

escolar; 

 Incentivar a 

participação dos alunos 

nas atividades 

escolares; 

Cooperar e participar 

nas iniciativas 

educativas/atividades da 

escola; 

Promover o sentido 

crítico. 

Exposição de 

trabalhos 

 

 

 

Grupo de 

Educação Visual 

 Professoras do 

grupo 600; 

Turmas de EV 

de 7.º e 8.ºano e 

9ºTPCA;  

 12.ºE de A.S.;   

   

11ºF de A.E.. 

Cartolinas 

Cola 

Fita dupla 

Fita-cola 

Impressões 

 

 Ao longo do ano 

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

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

Materiais 
Calendarização Destinatários 

Previsão de 

Custos 

Incentivar a 

participação dos 

alunos nas atividades 

escolares; 

Aumentar o sucesso 

escolar. 

Visitas de Estudo 
Prof. Eulália 

Baptista 
Prof. Eulália Baptista 

Material de 

escrita; 

guião da visita; 

transporte. 

 

Ao longo do ano 

letivo 

 

Alunos do 

curso de 

formação 

vocacional 

9VOCA e 9FP 

0, os 

transportes 

são cedidos 

pela CDIj 

Mosaico, sem 

qualquer 

custo. 

Incrementar e 

incentivar a 

participação dos 

Pais/Encarregados de 

Educação, na vida 

institucional da escola; 

Incentivar a 

participação dos 

alunos nas atividades 

escolares; 

Aumentar o sucesso 

escolar. 

Ações de 

sensibilização do 

Mês Europeu da 

Cibersegurança 

Prof .  Eu lá l ia  

Baptist  

Prof .  Eu lá l ia  

Baptista   

Computadores 

com acesso à 

Internet; 

cartazes/panfletos 

de divulgação; 

máquina 

fotográfica 

 

? 

Alunos e 

respetivos 

encarregados 

de educação 

0 

Incrementar e 

incentivar a 

participação dos 

Pais/Encarregados de 

Educação, na vida 

institucional da escola; 

Incentivar a 

participação dos 

alunos nas atividades 

escolares; 

Aumentar o sucesso 

escolar. 

Comemoração do 

Dia da Internet 

Mais Segura 

Prof .  Eu la l ia  

Baptista  

Prof ,  Eu lá l ia  

Baptista  

Computadores 

com acesso à 

Internet; 

cartazes/panfletos 

de divulgação; 

máquina 

fotográfica 

 

? 

Alunos e 

respetivos 

encarregados 

de educação 

0 

Incentivar a 

participação dos 

alunos nas atividades 

escolares; 

Aumentar o sucesso 

escolar. 

Encontros com a 

eficiência 

energética 

Prof .  Cátia  

Afonso  

Prof .  Cátia  Afonso  

Prof .  Eu la l ia  

Baptista  

Prof .  Nuno Carneiro  

Prof .  Octávio  

Carreiro  

Computador com 

acesso à internet  

Colunas 

Auditório 

 

7 ano 19 de 

fevereiro 

9.º VOC, 18 de 

fevereiro 

Alunos do 

7ºano e do 

9ºVOC 

0 
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Fomentar nos alunos a 

consciência de 

sustentabilidade. 

Aplicar os 

conhecimentos 

adquiridos em sala de 

aula a situações do dia 

a dia.  

Prof .  E lsa Couto  

Incentivar a 

participação dos 

alunos nas atividades 

escolares; 

Aumentar o sucesso 

escolar. 

Aplicar os 

conhecimentos 

adquiridos em sala de 

aula a situações do dia 

a dia. 

Planetário - OASA 
Prof .  Cátia  

Afonso  

Prof .  Cátia  Afonso  

Prof .  E lsa Couto  

Auditório ou sala 

vazia  
2.º período  

Alunos do 

7ºano 
0 

Incentivar a 

participação dos 

alunos nas atividades 

escolares; 

Aumentar o sucesso 

escolar. 

Visitas de Estudo Luís Dinis  Prof. Luís Dinis 

Material de 

escrita; 

guião da visita; 

transporte. 

Ao longo do ano 

letivo 

Alunos do 

curso de Profij 

IV Produção 

agropecuária 

0 ? 

- Aumentar o sucesso 

escolar; 

- Promover uma 

interpretação 

ambiental guiada com 

base nos 

conhecimentos 

adquiridos ao nível dos 

conteúdos 

programáticos; 

- Estabelecer uma 

“ponte” entre a teoria 

científica e a prática 

quotidiana; 

- Compreender a 

relevância da Ciência 

Visitas de estudo a 

complexo 

vulcânico. 

 

Maria 

Antón ia 

Guedes,  

Adelaide  

 

Docente 

 

Transporte 

Guião da visita 

 

2º e/ou 3º 

Período 

 

Alunos das 

turmas 7º A, 

7B, 7C; 7º D e 

7ºE 

 



Plano Anual de Atividades 2019-2020 

Página 76 de 100 

 

no dia-a-dia, 

perspetivando as suas 

potenciais aplicações; 

- Visualizar in loco 

alguns tipos 

litológicos, estruturas 

de vulcanismo 

primário e fenómenos 

de vulcanismo 

secundário de interesse 

pedagógico. 

- Aumentar o sucesso 

escolar; 

- Promover o contacto 

com profissionais da 

área; 

- Estabelecer uma 

“ponte” entre a teoria 

científica e a prática 

quotidiana; 

- Compreender a 

relevância da Ciência 

no dia-a-dia, 

perspetivando as suas 

potenciais aplicações. 

Visitas de estudo a 

centros 

interpretativos de 

vulcanologia / 

sísmica. 

Maria 

Antón ia 

Guedes,  

Adelaide  

 

Docente 

 

Transporte 

Guião da visita 

 

2º e/ou 3º 

Período 

 

Alunos das 

turmas 7º A, 

7B, 7C; 7º D e 

7ºE 

250 euros 

- Aumentar o sucesso 

escolar; 

- Promover a interação 

entre o saber teórico e 

o saber prático (no 

âmbito dos conteúdos 

programáticos da 

Dinâmica Interna da 

Terra); 

- Desenvolver a 

capacidade de 

observação. 

 

 

Aulas de Campo 

 

Maria Antónia 

Guedes 

 

 

Docente 

 

Guião da visita 

 

2º e/ou 3º 

Períodos 

 

Alunos das 

turmas 7º D e 

7ºE 

 

- Aumentar o sucesso 

escolar; 

- Promover hábitos de 

vida saudável com 

 

Comemoração de 

Dias Mundiais 

 

 

Maria 

Antón ia 

 

Docente 

e alunos do 7ºE e 9ºA, 

9ºB, 9ºC e 9ºD 

 

Espaço físico 

Expositores 

Cartolinas 

 

Ao longo do ano 

letivo 

 

Comunidade 

escolar 

30 euros para 

os alimentos 
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base nos saberes 

teóricos adquiridos ao 

nível dos conteúdos; 

- Fomentar a 

participação dos 

alunos em atividades 

de enriquecimento 

curricular. 

(Poderão ser o Dia 

Mundial da 

alimentação, Dia 

Mundial do Não 

fumador e/ou 

outros) 

Guedes,  

Adelaide   

Géneros 

alimentícios 

 

Incentivar a 

participação dos 

alunos nas atividades 

escolares; 

Aumentar o sucesso 

escolar. 

Participação na 

SEMANA 

EUROPEIA DA 

PROGRAMAÇÃO 

Prof .  Eu lá l ia  

Baptista  

Prof .  Eu la l ia  

Baptista  

Computadores 

com acesso à 

Internet; 

Máquina 

fotográfica 

14 de outubro 

Alunos do 

curso 

vocacional 

0 

Área Prioritária de 

Atuação (PEE): 

A - Aumentar o 

sucesso escolar 

Complementar e 

enriquecer os 

conteúdos ministrados 

no âmbito da UFCD 

“Espaços, materiais e 

equipamentos – creche 

e jardim de infância”; 

Reconhecer a 

organização do espaço 

físico e do material da 

creche e do jardim de 

infância. 

Visita de estudo/ 

guiada ao Centro 

de Assistência 

Social de Vila 

Franca do Campo 

(Creche, Jardim de 

Infância e CATL 

“O Cogumelo”)  

Paula Botelho 

• Professora 

• Alunos 

Coordenadora/Educadora 

da Instituição 

• Guião da visita 

de estudo; 

• Lápis; 

• Máquina 

fotográfica. 

18 de outubro 

Alunos do 

Curso do 

PROFIJ de 

nível IV – 

Técnico de 

Ação Educativa 

(11º F) 

Sem custos 
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Grelha do P.A.A. do Departamento de Português 

Objetivo(s) Atividade(s) Dinamizadores 
Recursos 

Humanos 

Recursos 

Materiais 
Calendarização Destinatários 

Prev. 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. 

-Aumentar o sucesso 

escolar. 

-Incentivar a 

participação dos 

pais/encarregados de 

educação nas 

atividades escolares. 

SALA TEMÁTICA 

-Escrita criativa; 

-«Hora do conto»; 

-Jogos lúdico-

didáticos (sopa de 

letras, palavras 

cruzadas, caça ao 

intruso). 

 

*** 

CELEBRAÇÃO DO 

DIA MUNDIAL DA 

POESIA (21 DE 

MARÇO) 

Elaboração de textos 

poéticos 

Declamação de poesia 

Exposição de 

trabalhos 

*** 

EXPOSIÇÃO DE 

TRABALHOS 

RELATIVOS À 

«COMUNIDADE 

LINGUÍSTICA» 

 

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, alunos e 

assistentes 

operacionais. 

 

 

Professores de 

Português, alunos e 

assistentes 

operacionais. 

 

Material de 

desgaste; 

Material impresso; 

Objetos 

decorativos. 

 

 

 

 

 

Material de 

desgaste; 

Computadores; 

Material impresso; 

Objetos 

decorativos. 

 

 

 

1.º Período (16 de 

setembro  - Dia do 

Prosucesso) 

 

 

 

 

2.º Período 

(semana de 16 a 20 

de março) 

 

 

 

3.º Período  

 

 

Alunos do 2.º 

/3.º ciclos e 

encarregados de 

educação 

 

 

 

Comunidade 

escolar e local 

 

 

 

Comunidade 

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

Objetivo(s) Atividade(s) Dinamizadores Rec. Humanos Rec. Materiais Calend. Destinatários Prev. Custos 

. Divulgar a cultura 

musical (Inglesa e 

Francesa); 

. Envolver os alunos em 

atividades lúdicas do 

gosto deles; 

. Promover o trabalho de 

equipa, articulação entre 

ciclos e trabalho entre 

turmas 

. Envolver os alunos e a 

comunidade educativa 

em atividades 

interdisciplinares; 

. Estimular o espírito de 

equipa e resolução de 

problemas em conjunto 

Peddy-paper 

“Great 

Legends of 

Music 

envolvendo as 

disciplinas de 

Inglês e 

Francês 

 

 

 

Os docentes do 

departamento de 

Línguas 

Estrangeiras 

 

Docentes do 

departamento 

 

Auxiliares da ação 

educativa 

 

Alunos 

. Cartolinas 

. Folhas A4 brancas/ cores 

. Marcadores 

. Esferográficas de várias 

cores 

. Portátil; 

- Projetor; 

- Sistema de som; 

. Prémios 

. Impressões a cores 

(certificados de 

participação e de 

vencedores) 

2º Período 

(1ª semana 

de março) 

Alunos do 3º 

ciclo e 

Secundário 

100 euros(+ou-) 

. estimular a pesquisa 

sobre o significado, 

origem e curiosidades da 

celebração do 

Thanksgiving 

. Envolver os alunos em 

atividades lúdicas do 

gosto deles; 

. Envolver os alunos 

numa atividade lúdica 

utilizando a língua 

inglesa; 

-Proporcionar a reflexão 

acerca dos valores de 

gratidão e 

reconhecimento da 

importância dos laços de 

amizade e fraternidade. 

Thanksgiving 

Os docentes do 

departamento de 

Línguas 

Estrangeiras 

Câmara Municipal? 

 

Auxiliares da ação 

educativa 

 

Docentes do 

departamento 

 

Alunos 

. Cartolinas 

. Fotocópias 

- Pequenas árvores 

1º Período 

(28 de 

novembro) 

Alunos (1º, 2º e 

3º ciclos) 
20 euros 
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. estimular a pesquisa 

sobre o significado, 

origem e curiosidades da 

celebração de “La 

Chandeleur” 

. Envolver os alunos em 

atividades lúdicas do 

gosto deles; 

. Envolver os alunos 

numa atividade lúdica 

utilizando a língua 

francesa; 

-Proporcionar a 

degustação de crêpes. 

La 

Chandeleur 

 

 

 

 

Os docentes do 

departamento de 

Línguas 

Estrangeiras 

Alunos e 

professores do 9ºFP 

 

Docentes do 

departamento 

 

Alunos 

Cartolinas 

Marcadores  

Farinha 

Leite 

Ovos  

Manteiga 

2º Período 

(31 de 

janeiro) 

Comunidade 

Escolar 
??? 
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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. 

Comemoração dos 

35 anos da escola e 

cerimónia oficial de 

mudança do nome 

da Unidade 

Orgânica. 

Comissão de eventos Comissão de eventos; 

Conselho executivo. 

Folhas com textura para 

os convites,   envelopes 

e impressões (100€); 

Flores para decoração 

do auditório; 

Toalha; 

Cartolinas; Cola. 

• 29 de outubro • Comunidade 

educativa 

Incrementar e incentivar a 

participação da Comunidade 

Educativa na vida 

Institucional da Escola. 

 

Entrega dos prémios 

de mérito referentes 

ao ano letivo 

transato. 

Comissão de eventos Comissão de eventos; 

Conselho executivo. 

Folhas com textura para 

os certificados, convites 

e programa, envelopes e 

impressões (100€); 

Flores para decoração 

do auditório; 

Toalha; 

Cartolinas; Cola. 

• 31 de outubro • Comunidade 

educativa 

Incrementar e incentivar a 

participação da Comunidade 

Educativa na vida 

Institucional da Escola; 

Dinamização de momentos 

de convívio. 

Atividades de Natal: 

Cabazes de Natal; 

Parada de Pais 

Natal; 

 

 

Comissão de 

Eventos;  

 

Pessoal Docente e não 

Docente; 

Alunos; 

Câmara Municipal. 

 

Géneros alimentícios; 

Transporte e 

equipamento de som; 

Vestuário, calçado, 

brinquedos. 

 

 

11, 12 e 13 de 

dezembro de 2017 

 

 

 

Comunidade 

Educativa 

Elaboração de atividades de 

enriquecimento curricular 

para motivar os discentes; 

Dinamização de momentos 

de convívio; 

Atuação ativa dos pais/ 

encarregados de educação 

nas atividades extra - 

curriculares. 

Cantata às Estrelas Comissão de Eventos  

 

Comunidade escolar. 

Câmara Municipal. 

 

 

A definir 

 

 

Comunidade 

educativa 

Aumentar o sucesso escolar;  • Comissão de 

eventos 

• Pessoal 

Docente e não 

Docente; 

• Materiais 

variados; 

21 de fevereiro de 

2020 

Comunidade 

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

Elaboração de atividades de 

enriquecimento curricular 

para motivar os discentes; 

Dinamização de momentos 

de convívio; 

Atuação ativa dos pais/ 

encarregados de educação 

nas atividades extra - 

curriculares. 

• Desfile de 

Carnaval 

 • Alunos; 

• Encarregados 

de educação; 

• Câmara 

Municipal. 

• Carrinhas com 

aparelhagem de 

som; (150€) 

• Malassadas. 

               (250€) 

Melhorar a qualidade de vida 

escolar; 

Realização de atividades de 

sensibilização e prevenção 

de comportamentos; 

Dinamização de momentos 

de convívio. 

Páscoa 

• Almoço de 

Páscoa; 

• Banda 

Militar. 

Comissão de Eventos. 

 

 

• Pessoal 

Docente e não 

Docente; 

• Alunos; 

• Encarregados 

de educação; 

 

Aparelho de som. 

Roupa 

Utilização da cozinha e 

sala de convívio; 

Géneros alimentícios 

(150€); 

Materiais diversos. 

 

27 de março de 2020 

  

 

 

 

 

Comunidade 

educativa 

Melhorar a qualidade de vida 

escolar; 

Realização de atividades de 

sensibilização e prevenção 

de comportamentos; 

• Caminhad

a; 

• Karaoke; 

• Churrasco 

de fim de 

ano. 

Comissão de Eventos. • Alunos; 

• Pessoal 

docente e não 

docente. 

Aparelho de som 

computador; 

Utilização da cozinha; 

Géneros alimentícios 

(150€) 

9 de junho de 2020 Comunidade 

educativa 

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. 

 

• Comissão de 

Eventos. 

 

 

 

• Pessoal Docente 

e não Docente; 

• Alunos; 

 

 

•  Materiais 

variados 

(200€). 

 

• 23 e 25 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. 

  



Plano Anual de Atividades 2019-2020 

Página 85 de 100 

 

Grelha do P.A.A. do Núcleo de Educação Especial 

Objetivo(s) Atividade(s) Dinamizadores 
Recursos 

Humanos 

Recursos 

Materiais 
Calendarização 

Destinatári

os 

Previsão de 

Custos 

Aumentar o sucesso 

educativo escolar e 

sociocultural dos 

alunos: 

-Construir um projeto 

educativo especial 

adaptado às 

necessidades 

individuais, académicas 

e sociais, de cada aluno 

com NEE; 

-Promover a inclusão. 

 

Realização de atividades 

educativas terapêuticas  

 

Em instituições:  

Quinta do Bom Despacho: 

jardim sensorial. 

 

Hipoterapia “Quinta do 

Vento”. 

 

_____________________ 

Na Escola:  

- Culinária; 

- Tarefas de Vida Diária. 

Na comunidade: 

- Saídas funcionais. 

Docentes das 

turmas 

Ocupacional  

 

 

Docentes da 

turma 

Ocupacional e 

UNECA PEA 

 

 

Docentes das 

turmas 

Ocupacional  e 

TVA e UNECA 

Sócio-

Educativa,  

e PEA 

Docentes  

Alunos  

Funcionários das 

Instituições 

 

Ass. Operacionais  

________________

_ 

 

Docentes 

Alunos 

Ass. Operacionais  

Material a 

designar 

Todo o ano 

letivo 

(semanalmente) 

 

 

 

_____________

__ 

 

Todo o ano 

letivo 

(semanalmente) 

Alunos  

 

 

 

 

Alunos  

Itinerário Escola-

PDL-Escola 

 

______________

__ 

Divulgar as atividades 

desenvolvidas pela 

UNECA TVA 

• Divulgação: 

- Blog da Escola. 

- Exposições no átrio. 

Docentes das 

turmas 

Ocupacional, 

TVA e TPCA  e 

UNECA Sócio 

Educativa 

        Docentes  

Conforme 

estabeleci

do para 

cada 

atividade 

Pelo menos uma 

ou duas vezes 

por período 

Comunidad

e Educativa 

 

Conforme 

estabelecido para 

cada atividade 

 

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

Divulgar para 

promover a 

participação da 

comunidade educativa 

nas ações projetadas. 

Divulgação: 

• Mail 

• Convites 

Elementos do 

NEE 

Elementos do NEE Convite 

eletrónico Primeira 

semana de 

dezembro 

Comunidad

e Educativa 
 

Sensibilizar e 

promover o 

ajustamento para a 

diferença, formando e 

informando. 

Sensibilização: 

• Apresentação de uma 

pequena peça de teatro, 

subordinada ao livro com o 

título:  

         Docentes 

Alunos PROFIJ 

Elementos do 

NEE 

 

 

 

 

Docentes 

Alunos PROFIJ 

 

 

 

 

Conforme 

o 

   3 de dezembro 

Comunidad

e Educativa 

 

 

 

 

 

Apresentação nas 

escolas do 



Plano Anual de Atividades 2019-2020 

Página 86 de 100 

 

“ Sou diferente , sou 

fantástico!” protagonizada 

pelos alunos matriculados no 

PROFIJ, na vertente 

Sociocultural. 

• Apresentação do livro, 

em suporte informático, aos 

diferentes núcleos escolares 

(através de correio eletrónico), 

ao arbítrio na sua exploração em 

contexto sala de aula e/ou 

visualização de uma pequena 

apresentação em 

vídeo(https://vimeo.com/25097

145)  

Elementos do NEE estabeleci

do para a 

atividade 

concelho, através 

da deslocação  do 

grupo de teatro  a 

cada 

estabelecimento 

de ensino. 

 

Sensibilizar para a 

inclusão de alunos com 

Espetro do Autismo, 

na comunidade 

educativa 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sensibilizar para a 

problemática do 

Espetro do Autismo e 

respetiva inclusão na 

comunidade  social 

 

 

 

 

 

Promover o  

conhecimento/informa

ção sobre a 

Sensibilização: 

(na escola) 

• Apresentação de um 

vídeo intitulado: “Inclusão é ato 

de amor de mão dupla” , do you 

tube, através do link:  Erste 

Christmas Ad 2018: What would 

christmas be… 

• Enchimento de balões 

azuis e brancos com mensagens 

a criar pelos alunos, os quais se 

vão pendurar nas árvores dos 

recintos escolares; 

   

(na comunidade em geral) 

• Sensibilização das 

diversas instituições do 

Concelho a fim de evidenciem, 

nesse dia, uma faixa de cor azul 

no seu estabelecimento; 

 

• Sensibilização junto à 

Câmara de VFC, com o objetivo 

de projetar no alçado principal a 

cor azul. 

 

 

 

 

 

 

Docentes das 

turmas/ DT e/ou 

docentes de 

Núcleo de 

Educação 

Especial da 

EBSACR 

 

 

 

 

 

 

Docentes das 

turmas/ DT e/ou 

docentes de 

Núcleo de 

Educação 

Especial da 

EBSACR 

 

Docentes 

Alunos  

Assistentes 

operacionais 

Psicóloga  

 

 

 

 

 

 

Elementos da 

Comunidade/Concel

ho 

 

 

 

 

Docentes 

Alunos  

Assistentes 

operacionais 

Psicóloga  

   Membro da AA 

SM (Associação de 

 

Salas 

Pavilhão 

A 

Balões 

Projetor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              

  Auditório 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 de Abril 

 

 

 

 

 

 

 

       2 de Abril 

 

 

 

 

Comunidad

e Educativa 

 

 

 

 

 

 

 

Comunidad

e em geral 

 

 

 

 

 

Comunidad

e educativa 

 Pais 

 

10 euros 

https://vimeo.com/25097145
https://vimeo.com/25097145
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problemática do 

Espetro do Autismo, 

aos pais e docentes dos 

alunos com a 

problemática 

• Sessão de (in)formação 

/ partilha de experiências com as 

famílias, docentes e assistentes 

operacionais desses alunos, a 

fim de prestar apoio e 

esclarecimento acerca dessa 

população. 

 

Autismo de S. 

Miguel) 

Aumentar o sucesso 

educativo escolar e 

sociocultural dos 

alunos: 

-Promover a inclusão 

social e escolar dos 

alunos; 

-Empreender ações em 

dias comemorativos de 

índole cultural (social 

e/ou religiosa); 

-Experimentar hábitos e 

costumes e tradições 

comunitários. 

Áreas Prioritárias do 

PEE 

-Aumentar o sucesso 

escolar. 

-Educar para a 

Cidadania. 

-Incrementar e 

incentivar a participação 

dos pais/encarregados 

de educação na vida 

institucional da escola. 

-Incentivar a 

participação dos alunos 

nas atividades escolares. 

Promoção de interações com 

outros alunos da escola de 

pertença ou com outros alunos 

com NEE 

-Participação em atividades 

festivas; 

-Organização de atividades de 

natureza vária entre os alunos 

das turmas do REE, definidos 

nos planos anuais de cada turma 

- dias comemorativos: Animal, 

Alimentação, Dia Mundial da 

Terceira Idade, Halloween, Pão-

por-Deus, São Martinho, Natal, 

Reis, Estrelas, Namorados, 

Amigas, Carnaval, Dia da 

Mulher, Pai, Mãe, Páscoa, 

Maios, Irró, São Miguel, Livro, 

Encontro Anual de Pais, 

Espírito Santo, Semana da 

Criança, S. João e piquenique/ 

lanche de final de ano. 

 

Docentes das 

Turmas: 

Ocupacional, 

TVA, TPCA (1.º 

ciclo, 5.º Ano e 

9.º Ano), Turma 

6.º PP (Pré 

Profissionalizaçã

o) e Turmas  7.º 

e 9.º FP 

(Formação 

Profissionalizant

e) e UNECA 

Sócio- 

Educativa e PEA 

Docentes  

Alunos  

Ass. Operacionais  

 

Material a 

designar 

(de acordo 

com cada 

atividade) 

Todo o ano (de 

acordo com o 

respetivo dia 

comemorativo) 

Alunos 

 

Conforme 

estabelecido para 

cada atividade de 

cada turma e 

UNECA 

 

Aumentar o 

Envolvimento Parental 

-Incrementar e 

incentivar a participação 

dos pais, encarregados 

 

 

Atendimento mensal de acordo 

com os núcleos escolares e 

determinação de horário. 

Docentes das  

Turmas: 

Ocupacional, 

TVA, TPCA (1.º 

ciclo, 5.º Ano e 

Docentes das  

Turmas: 

Ocupacional, TVA, 

TPCA (1.º ciclo, 5.º 

Ano e 9.º Ano), 

Material a 

designar 

Todo o ano 

letivo (sempre 

que necessário) 

Todos os 

envolvidos 
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de educação na vida 

institucional da escola e 

no processo educativo 

dos seus educandos. 

(No âmbito do PEE e 

Projeto Prosucesso.). 

 

Reuniões de formulação de 

documentos estratégicos/ 

avaliação relativos aos alunos. 

Acompanhamento de Projetos 

Educativos Individuais 

(integração nas Equipas de 

Avaliação).  

Ação conjunta de 

corresponsabilização em áreas 

de desenvolvimento pessoal e 

social. 

9.º Ano), Turma 

6.º PP (Pré 

Profissionalizaçã

o) e Turmas 7.º e 

9.º FP 

(Formação 

Profissionalizant

e) e UNECA 

Sócio- Educativa 

e PEA Terapeuta 

da Fala 

e  

Psicólogas 

Turma 6.º PP (Pré 

Profissionalização) 

e Turmas  7.º e 9.º 

FP (Formação 

Profissionalizante) e 

UNECA Sócio- 

Educativa e PEA 

Terapeuta da Fala,     

Psicólogas  

e EE  
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Grelha do P.A.A. do Serviço de Psicologia e Orientação 

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

Promover o sucesso escolar e saúde 

psicológica da comunidade educativa: 

-Avaliar alunos no âmbito da psicologia, 

terapia da fala ou psicomotricidade para 

efeito de despiste de necessidade de 

apoios nestas valências; 

-Descrever os resultados apurados na 

avaliação realizada sob a forma de 

relatório e encaminhar para as 

respostas/serviços mais adequados. 

Avaliação psicológica 

e/ou terapêutica 

- Psicóloga; 

-Terapeuta da 

Fala; 

-Psicomotricista 

-Técnicos Superiores; 

-Docentes titulares de 

turma/ Diretores de 

turma; 

-Encarregados de 

Educação. 

Instrumentos de 

avaliação 

psicológica e 

terapêutica.  

Durante todo o 

ano letivo 

Alunos 

referenciados ao 

SPO 

Promover a inclusão e o sucesso escolar 

da comunidade educativa: 

-Colaborar na avaliação especializada 

para efeitos de despiste e determinação de 

necessidades educativas especiais, em 

articulação com a equipa pluridisciplinar 

de avaliação. 

Avaliação 

Especializada 

-Psicóloga; 

-Terapeuta da 

Fala; 

-Psicomotricista 

-Técnicos Superiores; 

-Docentes titulares de 

turma/ Diretores de 

turma; 

-Docentes 

especializados; 

-Encarregados de 

Educação. 

Instrumentos de 

avaliação 

psicológica e 

terapêutica 

Preferencialmente 

no decorrer do 1.º 

e 2.º períodos 

Alunos sinalizados 

através da Ficha de 

Sinalização da U.O. 

- Participar na elaboração dos Relatórios 

Técnico-Pedagógicos dos alunos 

avaliados; 

- Orientação e encaminhamento dos 

alunos para as respostas mais adequadas, 

em articulação com a equipa 

pluridisciplinar de avaliação. 

Relatórios Técnico-

Pedagógicos 

-Psicóloga; 

-Terapeuta da 

Fala; 

-Psicomotricista 

-Técnicos Superiores; 

-Docentes titulares de 

turma/ Diretores de 

turma; 

-Docentes 

especializados; 

-Encarregados de 

Educação. 

Material 

Informático 

Após avaliação 

pela equipa 

Alunos avaliados 

pela equipa 

pluridisciplinar 

Articular com todos os intervenientes no 

processo educativo do aluno: 

- Colaborar na elaboração dos Projetos 

Educativos Individuais e acompanhar a 

sua concretização; 

-Colaborar na elaboração dos Relatórios 

Circunstanciados 

Projetos Educativos 

Individuais e 

Relatórios 

Circunstanciados 

-Psicóloga; 

-Terapeuta da 

Fala; 

-Psicomotricista 

Técnicos Superiores; 

-Docentes titulares de 

turma/ Diretores de 

turma; 

-Docentes 

especializados; 

-Encarregados de 

Educação. 

Material 

Informático 

-Ao longo do ano 

letivo; 

-Final do ano 

letivo 

Alunos que 

beneficiam de 

medidas do Regime 

Educativo Especial 

Promover a saúde psicológica da 

comunidade escolar: 

Apoio Psicológico/ 

psicopedagógico 
Psicóloga 

- Psicóloga; 

-Docentes; 

Materiais 

específicos de cada 

área de intervenção 

Ao longo do ano 

letivo 

Alunos 

referenciados ao 

SPO 
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-Promover competências pessoais e 

sociais; 

- Prevenir comportamentos de risco; 

- Promover o bem-estar psicoafectivo; 

- Intervir junto dos alunos que revelam 

dificuldades de resolução de problemas, 

gestão de conflitos, relacionamento 

interpessoal/emocional, problemas 

comportamentais, baixa autoestima e 

questões relacionadas com o contexto 

escolar 

-Encarregados de 

Educação 

- Promover o bem-estar psicoafectivo e o 

desenvolvimento cognitivo dos alunos. 

Apoio psicopedagógico 

a alunos com 

necessidades 

educativas especiais 

Psicóloga 

 

- Técnicos Superiores; 

-Docentes /Docentes 

especializados; 

-Encarregados de 

Educação 

Materiais 

específicos de cada 

área de intervenção 

Ao longo do ano 

letivo 

Alunos integrados 

no Regime 

Educativo Especial 

- Potenciar as competências de fala, 

linguagem, comunicação e motricidade 

orofacial dos alunos. 

Apoio no âmbito da 

Terapia da Fala 

Terapeuta da 

Fala 

- Técnicos Superiores; 

-Docentes; 

-Docentes 

especializados; 

-Encarregados de 

Educação 

Materiais 

específicos de cada 

área de intervenção 

Ao longo do ano 

letivo 

Alunos integrados 

no Regime 

Educativo Comum 

ou no Regime 

Educativo Especial 

-Promover o desenvolvimento 

psicomotor dos alunos. 

Apoio no âmbito da 

Psicomotricidade 
Psicomotricista 

- Técnicos Superiores; 

-Docentes; 

-Docentes 

especializados; 

-Encarregados de 

Educação 

Materiais 

específicos de cada 

área de intervenção. 

Ao longo do ano 

letivo 

Alunos integrados 

no Regime 

Educativo Comum 

ou no Regime 

Educativo Especial 

 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” 

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 
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A definir 

Comemoração do dia 

da Terapia da Fala (a 

definir) 

Terapeuta da 

Fala 
A definir A definir 2.º período 

Comunidade 

educativa 

-Promover o conhecimento sobre a 

Psicomotricidade e sensibilizar para os 

sinais de “alerta” que podemos observar 

nos alunos.  

Realização de sessões 

de sensibilização sobre 

Psicomotricidade: 

“Psicomotricidade: O 

quê?” 

Psicomotricista 

-Psicomotricista; 

-Educadoras; 

-Docentes do 1.º ciclo 

-Material 

informático 

-Panfleto 

1.º período 

Educadoras e 

docentes do 1.º 

ciclo 

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; 

- 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 

Projeto “B…A…BA 

da leitura e da escrita” 

- Psicóloga 

- Terapeuta da 

Fala 

-Psicomotricista 

- Técnicos Superiores; 

-Educadoras; 

- Coordenação 

ProSucesso 

- Provas de 

diagnóstico pré-

escolar, 4.ª edição; 

- Teste de 

identificação de 

competências 

linguísticas; 

-Bateria 

Psicomotora. 

-Pré-teste no 1.º 

período; pós-teste 

no 3.º período; 

balanço das 

atividades no final 

de cada período; 

-Reuniões sempre 

que se justifique 

 

Alunos do pré-

escolar com 5-6 

anos de idade  
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Grelha do P.A.A. do Clube de Proteção Civil 
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Grelha do P.A.A. do Clube de Leitura da EB1/JI Francisco M. Garoupa 

Atividades Objetivos Específicos Estratégias Recursos Calendarização 

 

Hora do Conto 

- Promover estratégias de interesse pela leitura: antes 

da leitura, durante e depois de ler; 

- Recorrer a diferentes tipos de leitura: orientada, 

informativa, recreativa, autónoma; 

- Promover atividades de seleção da informação de 

acordo com os seus interesses e necessidades; 

- Identificar e recontar acontecimentos; 

- Identificar personagens; 

- Descrever contextos; 

- Treinar o resumo. 

- Leitura em voz alta, silenciosa, 

individual, por pares; 

- Recontar; 

- Exploração das imagens; 

- Expressão plástica; 

- Expressão dramática; 

- Jogos; 

- Visualização de filmes; 

- Escrita criativa; 

- Fichas de registo. 

 

Livros 

 

Computadores 

 

Material de 

desgaste 

 

Fichas de registo 

 

 

 

 

2 X por semana 1.º 

ciclo 

 

2X por período Pré-

Escolar 

 

Visitas à Biblioteca 

- Promover a leitura; 

- Contatar com os livros; 

Manusear livros;  

Descobrir livros;  

Selecionar livros. 

Transporte 

Livros Mensal 

Semana da leitura  

- Promover e reforçar o contato com o livro; 

- Despertar e desenvolver o gosto pela leitura; 

- Desenvolver a criatividade e a imaginação. 

Toda a escola (por turma): 

- Ouvir/ ver/ ler histórias; 

- Exploração oral; 

- Reconto; 

- Realização de trabalhos nas áreas 

das expressões artísticas. 

Livros 

 

Computadores 

 

Material de 

desgaste 

23 a 27 de março 

 

Comemoração do Dia 

Mundial da Poesia 

 

 

- Leitura partilhada de poesias; 

- Encenação de poesias; 

- Brincar com os sons; 

- Ouvir e ler pequenas histórias em 

verso; 

- Memorizar poemas, lengalengas, 

trava-línguas preferidos; 

- Desvendar imagens e sentimentos 

contidos nas palavras; 

 

Livros 

 

Material de 

desgaste 

 

Integrada na Semana 

da Leitura 

 

 

 

 

Avaliação das atividades 

As atividades devem ser: 

- Motivadoras do prazer da leitura; 

-Respeitadoras das diferenças individuais e de grupos; 

-Potenciadoras do desenvolvimento da criatividade; 

-Favorecedoras do trabalho cooperativo; 

-Coerentes com o currículo regional e o Projeto 

Educativo da UO. 

- Fichas de Registo; 

- Caderno de leitura; 

- Observação direta. 

 

 

Papel 

 

Por atividade 

Por período 

 

 

 

Planeamento 

1º Período 
2 livros de contos 

2 escritores ou vários 
Histórias de Natal 
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2º Período 
Poesia 

2 escritores ou vários 
Histórias tradicionais, fábulas 

3º Período 
1 livro informativo 

2 escritores ou vários 
1 livro de contos 

 

Parcerias a desenvolver 

Instituição/Serviço Contributo 

Biblioteca Escola Básica e Secundária 

Empréstimo de livros; 

Visitas guiadas à biblioteca; 

Encontros com escritores, contadores de histórias, 

ilustradores; 

Biblioteca Municipal (Centro Cultural de Vila Franca do Campo e 

Água d’Alto) 

Empréstimo de livros; 

Atividades de dinamização da Biblioteca; 

Visitas guiadas à biblioteca; 

Roda Viva – Casa do Povo de Vila Franca do Campo 

Promoção de atividades de Comemoração do Dia Mundial do 

Livro – Semana da Leitura; 

Empréstimo de material lúdico/pedagógico; 

Empréstimo de livros. 

Orçamento 

Material Custo 

Cola, cartolina, tintas, papel de cenário 50,00€ 

Transportes 50,00€ 

Prémios - lápis, esferográficas, borrachas, pinceis 50,00€ 

TOTAL 150,00€ 

 

 

 


