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Introdução 

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

objetivos, as formas de organização e de programação das atividades a desenvolver na Unidade 

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

proponentes e dos destinatários das atividades. Esta é a proposta elaborada para o ano letivo 

2021/2022, apresentando as atividades previstas a realizar ao longo do ano.  

 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 2021/2022. 

Será reflexo do dinamismo e da intencionalidade pedagógica desta unidade orgânica nas suas 

diversas estruturas organizativas, de acordo com as necessidades e interesses dos alunos e da 

população que serve. De modo transversal e articulado, e conforme preconizado no Perfil dos 

Alunos à saída da escolaridade obrigatória, deverá contribuir para a formação integral dos 

alunos, proporcionando experiências que promovam a formação socioafetiva 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 reflete-se 

a realidade da escola no seu dia-a-dia, bem como do contexto envolvente. Operacionaliza o 

Projeto Educativo (PE) numa lógica de curto prazo, isto é, pelo período de um ano. O PAA 

constitui um documento capaz de promover a aproximação e a articulação entre ciclos e níveis 

de ensino e de envolver os diferentes membros da Comunidade Educativa em torno de objetivos 

e metas comuns. Através do desenvolvimento das atividades previstas, pretende-se fomentar o 

sucesso educativo, motivando os alunos para as aprendizagens, aumentando os seus níveis de 

interesse e assiduidade, apelando à sua participação, criatividade, autonomia e 

responsabilidade.  

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

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

se vier a revelar necessário e/ou conveniente devidamente planificadas pelos seus proponentes. 

Todas as atividades são avaliadas pelos responsáveis que têm de as avaliar após o término da 

sua realização ou no final de cada período letivo. As atividades da escola devem estar em 
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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; 

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

proporcionem o seu desenvolvimento; 

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

atividades de parceria com os professores e com os seus educandos; 
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• Promover atividades que visem melhorar a integração dos alunos, visando o sucesso 

educativo; 

• Promover o trabalho em equipa; 

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

• Melhorar e consolidar os resultados escolares; 

• Partilhar experiências, saberes e tradições; 

 

3. Caracterização da EBS Armando Côrtes-Rodrigues 

3.1. População Escolar 

No presente ano letivo, a escola serve uma população de 1194 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 29 16 11 11 12 79 

EB1/JI padre Manuel E. Ferreira 18 36 22 24 23 123 

EB1/JI prof. António Santos Botelho 51 39 41 35 53 219 

Total 98 91 74 70 88 421 

 

Alunos da Escola Sede 

TPCA 
Ocupa

cional 

DO

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

5º - 6 

6º- 10  

7º- 9 

9 11 6 92 80 19 84 84 81 13 
a) 87 

b) 53 

a) 67 

b) 21 

a) 53 

b) 19 

a) Ensino Regular                            b) Cursos PROFIJ IV           
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3.2. Recursos Financeiros 

A escola disponibilizará os recursos financeiros possíveis, consoante disponibilidade 

orçamental, para o apoio às ações previstas no Plano Anual de Atividade de Escola. 

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. Atividades de Complemento Curricular 

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

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

Visando atingir os objetivos do PEE, serão desenvolvidas as seguintes atividades: 

 

4.1. Visitas de Estudo 

As visitas de estudo integram-se nas diferentes áreas curriculares disciplinares e não 

disciplinares. Habitualmente, as visitas são de curta duração e têm como objetivos a 

verificação/consolidação dos conteúdos programáticos das diferentes áreas, a interação escola-

comunidade para favorecer o desenvolvimento integrado e global; a aprendizagem através de 

experiências/vivências em contextos reais; a promoção do espírito crítico e da análise; o 

desenvolvimento de hábitos de convívio social diversificado e respeito pelas normas de 

convivência e a promoção de uma cidadania ativa. 
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4.2. Clubes  

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

● Clube de Proteção Civil; 

● Clube Cultural e Desportivo da Natureza e do Ambiente; 

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

● Clube de debate; 

● Projeto de empreendedorismo; 

● Projeto Erasmus +. 

  

5. Programa Eco Escolas 

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

para a Educação Ambiental na Europa, destinada fundamentalmente às Escolas de Ensino 

Básico, 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 

n.º259/2000, de 17 de outubro, na Lei n.º120/99, de 11 de agosto e no Decreto - Legislativo 

Regional n.º18/2000/A, de 8 de agosto. A equipa de saúde escolar promoverá diversas 

atividades, de acordo com a calendarização anexa. 

 

7. Formação Profissional 

7.1. Formação Contínua 

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

consoante disponibilidade de formadores internos/externos, facultar formação sobre temas 

prementes e que possam contribuir para o crescimento profissional do Pessoal Docente e Não 

Docente. 
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8. Avaliação do Plano Anual de Atividades  

8.1. Autoavaliação 

A autoavaliação realizar-se-á pelas diferentes estruturas de orientação educativa, durante o 

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

 

8.2. Avaliação Final 

A avaliação final será efetuada 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, posteriormente, será apreciado e aprovado pela Assembleia de Escola. Com estas 

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

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

das planificações de ações futuras, num processo de desenvolvimento contínuo e sustentável da 

atividade escolar. Do mesmo modo, pretende-se que o Plano se mantenha ajustado às 

necessidades e interesses dos alunos, contribuindo para a prestação de um serviço de qualidade. 

 

Conclusão 

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

Projeto Educativo da Escola e terá de refletir aquilo que é a base da flexibilidade curricular, 

com uma gestão articulada e integrada das diversas disciplinas, consubstanciada nas atividades 

e projetos a desenvolver durante o ano. Pretende ser um elemento orientador do trabalho das 

equipas que funcionam na escola, definindo e programando as ações e iniciativas a desenvolver, 

a respetiva calendarização, bem como os recursos a mobilizar. 

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

a inclusão/realização de novas atividades deverão ser apresentadas ao Conselho Executivo que 

as submeterá à apreciação do Conselho Pedagógico e, posteriormente, dará conhecimento da 

alteração/reformulação à Assembleia de Escola em reunião ordinária.  

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

contribuindo para a prestação de um serviço, que se pretende, de qualidade.  
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O Conselho Executivo: 

Presidente do Conselho Executivo: 

 

 

 

Vice-Presidentes do Conselho Executivo: 

 

 

 

 

Parecer do Conselho Pedagógico: parecer favorável. 

 

Vila Franca do Campo, 18 de novembro de 2021 

 

      O Presidente do Conselho Pedagógico 

 

______________________ 

   Vítor M B Parreira Novo 

 

 

 

Aprovado pela Assembleia de Escola a 27 de janeiro de 2022 

 

O Presidente da Assembleia de Escola  

______________________________________________________ 

Marco Paulo Raposo Lima 

Assinado por: Luís Filipe jacinto Veríssimo
Num. de Identificação: 09934493

Assinado por : Zilda Maria Alves Teixeira

Num. de Identificação: 08487222

Data: 2022.02.08 13:59:36-01'00'

Assinado por: Sandra Helena Dias Tavares Reis

Num. de Identificação: 11022653
Data: 2022.02.11 15:32:43-01'00'
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Departamento Ciências Experimentais. e Tecnologias 

Ano 2021/2022 

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

Custos 

Áreas Prioritárias de 
Atuação (PEE): 
A - Aumentar o 
sucesso escolar 

B - Educar para a 
cidadania 

Comemoração do Mês 
Europeu da 
Cibersegurança 

Prof. Eulália 
Baptista 

Jorge Pacheco 
Jornalista da 

Biblioteca Escolar 

Professores 
Computador, 
videopojetor, 
cartazes 

Outubro de 2021 

5A,5C,5E,6A, 6B, 6C, 
6D, 7A 7B, 8A, 8B, 
8C, 8D, 9A, 9C, 9D, 
9E.  
Turmas do 2.º e, 3.º 
ciclos, turma do 
vocacional e turmas 
do profij 
Comunidade escolar 

0€ 

A - Aumentar o 
sucesso escolar 

B - Educar para a 
cidadania 

Dia Internacional da 
Internet 

Prof. Eulália 
Baptista 

Jorge Pacheco 
Professores 

Computador e 
videoprojetor 

10 (?) de fevereiro 
de 2022 

5A,5C,5E, 6A, 6B, 
6C, 6D, 7A, 7B, 
7TPCA,8A, 8B, 8C, 
8D, 9A, 9C, 9D, 9E. 
turmas do 2.º e, 3.º 
ciclos, turma do 
vocacional e turmas 
do profij 

0€ 

A - Aumentar o 
sucesso escolar 

B - Educar para a 
cidadania 

Participação na 15.ª 
edição do concurso 
Desafios SeguraNet 

Prof. Eulália 
Baptista 

Jorge Pacheco 
Professores Computador 

Ao longo do ano 
letivo 

7A, 7B, 8A, 8B, 8C, 
8D, 9A, 9C, 9D, 9E.  
Turma do vocacional 

0€ 

A - Aumentar o 
sucesso escolar 

B - Educar para a 
cidadania 

Participação na 
CodeWeek 2021 
(Semana Europeia da 
Programação) 
 

Prof. Eulália 
Baptista 

Jorge Pacheco 
Professores Computador 

9-24 de outubro de 
2021 
 

5C, 6A, 6B, 6C, 6D, 
9A, 9C, 9D, 9E.  
Vocacional, 10.ºs e 
11.ºs anos do profij 

0€ 

A-Aumentar o sucesso 
escolar 

Vista de estudo à área 
envolvente à escola até 

Luís Dinis 
Adélia Rodrigues 

Professores 
Material de geologia 
(martelo, ….) 

29 de setembro 
30 de setembro 

Turmas do 7.ºano 0€ 
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B-Educar para a 
cidadania 

à praia da Vinha 
d`Areia 

Joana Pinto 4 de outubro 
 8 de outubro 

A - Aumentar o 
sucesso escolar; 
E- Incentivar a 

participação dos 
alunos nas atividades 

escolares; 

Aula Aberta de Ciências 
Naturais 

Profª Carla Andrade 
Professora e alguns 

alunos das turmas do 
8º ano 

- Microscópios; 
- Material de 
laboratório; 
- Material de 

desgaste: 
folhas A4; cartolinas; 

cola 

Semana da Ciência 
e da Tecnologia 

Comunidade escolar 20 euros 

A - Aumentar o 
sucesso escolar 

Exposição/palestra e 
debate  

“Juntos pelo futuro do 
nosso património 

natural” 
promovidas pelo 

Parque Natural de São 
Miguel 

Profª Carla Andrade 
Profissionais do 

Parque Natural de 
São Miguel 

Profissionais do 
Parque Natural de São 

Miguel 

- Computador; 
- Projetor; 

- Auditório. 

3º Período  
(em data a definir) 

Comunidade escolar 
Alunos das turmas 

do 8º ano 
(as 4 turmas 

divididas em 2 
sessões) 

Sem custos 
previstos 

A - Aumentar o 
sucesso escolar 

B – Educar para a 
Cidadania 

Sessões de 
sensibilização sobre 

Resíduos 

Profª Carla Andrade 
Profissionais da 

Musami 

Profissionais da 
Musami 

- Computador; 
- Projetor; 

- Auditório. 

3º Período 
(em data a definir) 

 

Alunos das 4 turmas 
do 8º ano 

(2 sessões, cada 
sessão com duas 

turmas) 

Sem custos 
previstos 

A - Aumentar o 
sucesso escolar 

B – Educar para a 
Cidadania 

Atividade 
“Desperdiçar? Nem 

pensar! 
dinamizada pelo 

Parque Natural de São 
Miguel 

Profª Carla Andrade 
Profissionais do 

Parque Natural de 
São Miguel 

Profissionais do 
Parque Natural de São 

Miguel 

- Computador; 
- Projetor; 

- Outros materiais a 
disponibilizar pelos 

profissionais do 
parque natural de 

São Miguel 

2º Período 
(em data a definir) 

 

 
Alunos da turma do 

8º B 
 

Sem custos 
previstos 

A-  .Aumentar o 
sucesso escolar; 
E- Incentivar a 

participação dos 
alunos nas atividades 

Aulas de Campo 
Maria Antónia 

Guedes 
Docente Guião da visita 

Ao longo do ano 
letivo 

Alunos da turma 7º 
TPCA 
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escolares; 

A    Aumentar o 
sucesso escolar; 
E- Incentivar a 

participação dos 
alunos nas atividades 

escolares; 

Comemoração de Dias 
Mundiais 
(Poderão ser o Dia 
Mundial da 
alimentação, Dia 
Mundial do Não 
fumador e/ou outros) 

Maria Antónia 
Guedes 

Maria Adelaide 
Gouveia 

Docentes e alunos do 
9ºA, 9ºB, 9ºC, 9ºD e 
9ºE 

Espaço físico 
Expositores 

Ao longo do ano 
letivo 

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

Recursos Materiais Calendarização Destinatários 
Previsão 

de Custos 

Conhecer aspetos 
geográficos da nossa região 

Visita de estudo à 
Lagoa: Centro de 

Vulcanologia e 
Expolab.   

Sónia Santos 

Professora, 
alunos e 
entidades 

Autocarro 1º período Vocacional 

Autocarro - 
bilhetes 

pré-
comprados 

Conhecer o património 
geológico, geográfico e 
cultural da região 

Visita ao OMIC e 
CMIF nas Furnas 

Sónia Santos 

Professora, 
alunos e 
entidades 

Autocarro 
2º período 

 
Vocacional 

Autocarro - 
bilhetes 
pré-
comprados 

Conhecer competências do 
empreendedorismo 

Sessão orientada 
pela CRESACOR 

Sónia Santos 

Professora, 
alunos e 

CRESACOR 

 
1º período 
 

12ºE  

Conhecer o património 
regional 

Visita de estudo 
ao Museu Carlos 

Machado 

Sónia Santos 
Professora, 

alunos e 
entidade 

Autocarro 
2º período 
 

Vocacional  

Autocarro - 
bilhetes 
pré-
comprados 
 

Conhecer o património 
regional 

Visita de estudo à 
Gruta do Carvão 

Sónia Santos 

Professora, 
alunos e 
entidade  

 
1º período 
 

Vocacional  

Já realizada 
(transporte 
da casa do 
Povo) 

Saber o que é o Eco-consumo 
e a gestão dos recursos 
Hidrícos 

Sessão sobre o 
Eco-consumo e a 

gestão dos 
recursos hídricos 

Sónia Santos 

Professora, 
alunos e 
ACRA 

 
2º período 
 

12º C e 12ºE  

Conhecer os recursos 
naturais da região 

Sessões sobre o 
Parque Natural 
de São Miguel 

Sónia Santos 

Professora, 
alunos e 
entidade 

 

 
2º período 
 

12º C e 12ºE  

 
Exposição de 

trabalhos sobre a 
rosa dos ventos 

Maria Beatriz 
Pereira 
Vera Ventura 

Professores e 
alunos 

Material de escrita 1.º Período 7.º ano  

Filosofâncias: comunidades de investigação filosófica 

Conhecer os Direitos Humanos 
Exposição de um 

trabalho 
colaborativo sobre 

Maria Beatriz 
Pereira 

Professores e 
alunos  

Material de escrita e 
pintura 

1.º Período 
Cidadania – 
8.º ano 
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os Direitos 
Humanos 

Comemorar o Dia dos Direitos 
Humanos 

Análise de textos e 
pesquisa elaborada 
pelos alunos sobre 

o assunto 
referenciado 

Margarida 
Borges 
João 
Magalhães 

Professores e 
alunos 

Multimédia e textos 
1.º Período (12 
de dezembro de 
2021) 

12 Ano, 
Turmas B e 
C 

Não há 
custos 

Homenagear Nelson Mandela 
Observação do 
filme “Invictus”, 

seguido de debate 

Margarida 
Borges 

Professora e 
alunos 

Multimédia, guião do 
filme 

3.º Período  
12 Ano, 
Turmas B e 
C 

Não há 
custos 

Comparar a Democracia-
Passado/ Presente 

Análise de textos e 
pesquisa, seguido 

de debate 

João 
Magalhães 

Professor e 
alunos 

Multimédia e textos 1º Período 
Turmas do 7º   
ano 

 

        

        

        

Permitir experiências de pensamento 

a partir do filosofar com crianças 
O livro “¿filo… quÊ?”  Paula Vieira 

Joana Canhão 

(Departamento 

de Educação 

Artística e 

Tecnologia) 

Paula Vieira 

Joana Canhão 

(Departamento 

de Educação 

Artística e 

Tecnologia) 

Colaboração e 

patrocínios: 

1000€ 

13 de setembro 

de 2021 
Comunidade 

educativa 
1000 

Permitir experiências de pensamento 

a partir do filosofar com crianças  
 “Crianças 

conselheiras do 

¿filo… quÊ?” para a 
preparação do livro 

Paula Vieira, 

Joana Canhão 
Paula Vieira 

Joana Canhão 

(Departamento 

de Educação 

Artística e 

Tecnologia) 

0 13 de setembro 

de 2021 
comunidade 

escolar 
0 

Experiências de pensamento 

filosófico em comunidade 
III Encontro 

Filosofâncias: oficinas 

de filosofia e 

infâncias (presencial) 

Auxiliadora 

Santos, João 

Teixeira, Joana 

Canhão, Simone 

Melo 

Equipa 

responsável 

pelo projeto 

Filosofâncias, 

professores 

titulares de 

turma e pais e 

encarregados 

de educação. 

T’Shirts alusivas ao 

evento 

Lanches para as 

crianças 

Transportes para Ponta 

Delgada (UAçores) 

3 de janeiro de 

2022 
Crianças e 

respetivos 

encarregados 

de educação 

envolvidos no 

projeto 

Filosofâncias 

500 
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Experiências de pensamento 

filosófico em comunidade 

Exposição de registos 

e relatos de sessões 

de comunidade de 

investigação 

filosófica. 

Auxiliadora 

Santos, João 

Teixeira, Joana 

Canhão Paula 

Vieira, Simone 

Melo 

Auxiliadora 

Santos, João 

Teixeira, Joana 

Canhão, Paula 

Vieira 

Material de desenho, 

de escrita. Formas de 

registo digital (fotos, 

filmes, áudios).  

3.º período Comunidade 

educativa 
100 

 

Experiências de pensamento 

filosófico em comunidade 

Lançamento do livro 

"a-riscar-se na 

filosofia, a-colhendo 

infâncias:  encontros 

com Gabriela Castro" 

Auxiliadora 

Santos, Fernando 

Vieira, Joana 

Canhão, Paula 

Vieira, Silvina 

Cabral 

Auxiliadora 

Santos, 

Fernando 

Vieira, Joana 

Canhão, Paula 

Vieira, Silvina 

Cabral 

sala e logística de 

organização de um 

lançamento de livro. 

2.º período Comunidade 

escolar 
0 

Conhecer aspetos geográficos da 

nossa região  

Aumentar o sucesso escolar 

Articular os conteúdos das aulas com 

dados mais reais.  

Articular com o Programa Eco-escolas.  

Visita de estudo à 

Lagoa: Centro de 

Vulcanologia e 

Expolab 

Sónia Santos  Professora, 

alunos e 

entidades. 

Autocarro 1.º período Turma 

vocacional  
0 

Conhecer o património geológico e 

cultural da região  
Visita ao OMIC e 

CMIF nas Furnas 
Sónia Santos  Professora, 

alunos e 

entidades 

Autocarro 2.º período Vocacional  0 

Conhecer aspetos do 

empreendedorismo 
Sessão orientada 

pela CRESACOR sobre 

empreendedorismo  

Sónia Santos  Professora, 

alunos e 

CRESACOR 

nenhum 1.º período Turma do12ºE 0 

Conhecer aspetos culturais da nossa 

região  

Articular os conteúdos das aulas com 

dados mais reais.  

Articular com o Programa Eco-escolas. 

Visita de estudo ao 

Museu Carlos 

Machado 

Sónia Santos  Professora, 

alunos e 

entidade 

Autocarro 2.º período Vocacional  0 

Conhecer aspetos geológicos da nossa 

região  

Articular os conteúdos das aulas com 

dados mais reais.  

Articular com o Programa Eco-escolas. 

Visita de estudo à 

Gruta do Carvão 
Sónia Santos Professora, 

alunos e 

entidade. 

Autocarro da Casa do 

Povo.  
17 de setembro 

de 2021 
Vocacional  0 

Saber o que é o Eco-consumo e a 

gestão dos recursos Hídricos  
Sessão sobre o Eco-

consumo e a gestão 

dos recursos hídricos  

Sónia Santos  Docente e 

entidade 
Computador  1.º período 12º C e 12ºE 0 
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Conhecer os recursos naturais da 

nossa região  

Articular os conteúdos das aulas com 

dados mais reais.  

Articular com o Programa Eco-escolas. 

Sessões sobre o 

Parque Natural de 

São Miguel  

Sónia Santos  Docente e 

entidade 
Computador 1.º período 12º C e 12ºE 0 

Desenvolver a criatividade dos alunos 

e o gosto pelo conhecimento 

histórico.  

Roteiro da viagem da 

minha vida 
Luísa Silva Equipa de 4 

docentes que 

servirão de júri  

O material é fornecido 

pelos alunos 

concorrentes.  

1 de maio de 

2022 
Alunos do 3.º 

ciclo e 

secundário 

equipa de 

docentes que 

servirá de júri  

0 

Desenvolver a criatividade dos alunos 

e o gosto pelo conhecimento 

histórico.  

Roteiro da viagem da 

minha vida 
Luísa Silva Equipa de 4 

docentes que 

servirão de júri  

O material é fornecido 

pelos alunos 

concorrentes.  

1 de maio de 

2022 
Alunos do 3.º 

ciclo e 

secundário 

equipa de 

docentes que 

servirá de júri  

0 

Motivar os alunos para a disciplina. 

Criar um novo elemento de avaliação. 

Aprender através da experiência.  

Explorando a arte 

grega 
Luísa Silva Professora e 

alunos.  
Massa de moldar 

branca.  
11 de outubro de 

2021 
Alunos do 

10°ano de 

humanidades 

4000 

Dar a conhecer diferentes culturas e 

aprender a respeitá-las.  
Desafiando culturas Luísa Silva Professora 

organizadora e 

alunos 

participantes.  

Materiais fornecidos 

pelos alunos 
3.º período Alunos do 3.º 

ciclo e 

secundário.  

0 

- Compreender as relações entre os 

tipos de clima e as diferentes 

formações vegetais nas regiões 

quentes, temperadas e frias; 

- Interpretar gráficos Termo 

pluviométricos; 

- Utilizar materiais e instrumentos 

diversificados para representar 

fenómenos da superfície terrestre; 

- Desenvolver a criatividade e o 

sentido estético e criativo. 

Os Biomas do Nosso 

Mundo 
Vera Ventura e 

Maria Beatriz 

Pereira 

Docentes e 

discentes da 

turma. 

Cartolinas, papel, e 

outros materiais 

pertinentes 

2.º período 7º A, 7º B, 7º C, 

7º D 
0 

Compreender os riscos naturais e 

mistos, causas e consequências; 

localizar a ocorrência de catástrofes 

no mundo; sensibilizar para a ação do 

Catástrofes do Nosso 

Mundo 
Paulino Pereira e 

Vera Ventura 
Docentes e 

discentes da 

Turma 

Cartolinas, pontas de 

feltro, marcadores, 

lápis de cor, etc.  

3.º período Todas as 

turmas do 9º 

anos de 

escolaridade 

0 
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ser humano no meio natural com 

consequências negativas para o 

Planeta Terra; utilizar instrumentos 

diversificados para representação de 

informação geográfica; desenvolver a 

criatividade e a autonomia. 
Saber representar graficamente os 

pontos cardeais e colaterais; 

Localizar um lugar utilizando os rumos 

da rosa do vento; 

Utilizar materiais e instrumentos 

diversificados para representar 

informação geográfica; 

Desenvolver a criatividade, o sentido 

estético e artístico. 

Exposição "Rosa do 

Vento" 
Maria Beatriz 

Pereira e Vera 

Ventura 

Docentes e 

discentes. 
Materiais reciclados, 

cartolinas e madeiras. 
1.º período Todas as 

turmas do 7º 

ano de 

escolaridade. 

0 

-Despertar a consciência 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. 

Comparar a 

Democracia- 

Passado/ Presente 

João Magalhães  Professor de 

História e 

alunos. 

Multimédia, Power-

point, textos para 

análise e pesquisa. 

1.º período Todas as 

turmas do 

7ºAno. 

0 

Salientar a importância da 

comemoração do dia. 

Dar a conhecer aos alunos os 

principais organismos que defendem 

os direitos humanos. 

Contribuir para a formação cívica dos 

alunos.  

Despertar a consciência cívica dos 

alunos. 

Contribuir para o desenvolvimento 

cultural dos alunos. 

Promover o espírito crítico. 

Comemorar o Dia dos 

Direitos Humanos  
Maria Margarida 

Borges e João 

Magalhães 

Professores de 

História A  e 

Sociologia e 

alunos do 12 

Ano, Turmas B e 

C. 

Multimédia 

Power-point 

Textos para análise 

Debate sobre o assunto 

abordado 

10 de dezembro 

de 2021 
Alunos do 12 

Ano Turmas B 

e C. 

0 

Homenagem a Nelson Mandela. 

Dar a conhecer aos alunos a ação 

Homenagear Nelson 

Mandela 
Maria Margarida 

Borges 
Professora de 

História A e 

Multimédia 

Observação do filme 

3.º período Alunos de 

História A do 

0 



 Grelha do Plano Anual de Atividades – Departamento Ciências Sociais e Filosofia 
Ano Letivo 2021/2022 

Página 6 de 7 

 

política de Mandela. 

Contribuir para a formação cívica dos 

alunos.  

Favorecer o confronto de ideias e a 

capacidade argumentativa. 

Promover o espírito crítico. 

alunos dos 12 

Ano, Turmas B e 

C  

“Invictus” dirigido por 
Clint Eastwood. 

Guião do filme. 

Debate sobre o filme na 

sala de aula. 

Textos para análise. 

12 Ano, 

Turmas B e C. 

Aprofundar o culto mais importante 

do arquipélago açoriano; 

Promover o conhecimento da 

expressão religioso-cultural do povo 

micaelense. 

Visita ao Santuário 

do Santo Cristo 
José Machado Professor 

proponente; 

Professores 

acompanhantes 

de acordo com 

o número de 

alunos. 

Autocarros 3.º período 2.º Ciclo 0 

Comemorar a Semana Europeia de 

Prevenção dos Resíduos, trabalhar a 

Educação Ambiental e trabalhar para 

o Projeto Eco-Escolas.  

Compostagem - 

Semana Europeia de 

Prevenção dos 

Resíduos 

Sónia Santos e 

Filipa Botelho  
Docentes e 

formadora da 

AMISM.  

Compostor (AMISM). 22 de novembro 

de 2021 
Turmas dos 

12ª E e F 
0 

Comemorar a Semana Europeia de 

Prevenção dos Resíduos, trabalhar a 

Educação Ambiental e trabalhar para 

o Projeto Eco-Escolas.  

Atividade de limpeza 

- Comemoração da 

Semana Europeia de 

Prevenção dos 

Resíduos. 

Sónia Santos  Docente, alunos 

e técnico da 

Camara 

Municipal.  

Fornecidos pela Câmara 

Municipal.  
24 de novembro 

de 2021 
Turma do 12º E 

de PROFIJ 

(Técnicos de 

gestão do 

Ambiente)  

0 

Comemorar a Semana Europeia de 

Prevenção dos Resíduos, trabalhar a 

Educação Ambiental e trabalhar para 

o Projeto Eco-Escolas.  

Visita ao Ecoparque e 

sessão sobre 

compostagem 

Sónia Santos  Docentes  Nenhum  24 de novembro 

de 2021 
Docentes  0 

Comemoração da Semana Europeia 

de Prevenção dos Resíduos, trabalhar 

a Educação Ambiental e trabalhar 

para o Projeto Eco-Escolas.  

Entrega de ECOBAGS Sónia Santos  Docente  ECOBAGS 26 de novembro 

de 2021 
Alunos da 

escola.  
0 

Comemorar a Semana Europeia de 

Prevenção dos Resíduos, trabalhar a 

Educação Ambiental e trabalhar para 

o Projeto Eco-Escolas.  

Eco escultura  Docentes das 

turmas do 

primeiro Ciclo e 

Sónia Santos  

Docentes Resíduos.  22 de novembro 

de 2021 
Turmas do 

primeiro ciclo.  
0 

Comemorar a Semana Europeia de 

Prevenção dos Resíduos, trabalhar a 

Educação Ambiental e trabalhar para 

o Projeto Eco-Escolas.  

Recolha de 

brinquedos 
Sónia Santos e 

docentes das 

turmas que 

participam na 

atividade.  

Docentes  Brinquedos  21 de novembro 

de 2021 
Alunos do 1º 

ciclo.  
0 
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Comemorar a Semana Europeia de 

Prevenção dos Resíduos, trabalhar a 

Educação Ambiental e trabalhar para 

o Projeto Eco-Escolas.  

 Presépios ecológicos  Sónia Santos  Docentes  Reutilização de 

materiais. 
21 de novembro 

de 2021 
Turmas da 

escola.  
0 
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PLANO ANUAL DE ATIVIDADES - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO FÍSICA 
2021-2022 

OBJETIVOS ATIVIDADES DINAMIZADORES RECURSOS CALEND. DESTINATÁRIOS PREVISÃO 
CUSTOS HUMANOS MATERIAIS 

• A- Aumentar o sucesso escolar; 
• B- Educar para a cidadania; 
• C- Continuar a melhorar a qualidade de vida escolar; 
• E- Incentivar a participação dos alunos nas atividades 

escolares. 
Eliminar convívios 

Convívios 
desportivos 
do 1º Ciclo 

(ASB/MEF/F
MG) 

Docentes do 
grupo 260 

Docentes do 
grupo 260 

que lecionam 
EF ao 1º 

Ciclo 

Instalações e 
equipamento
s desportivos 

de cada 
Escola do 1º 

Ciclo 

1ºPeríodo 
Alunos dos 1.ºCiclo 

da EBSVFC 

 

 

- 

• 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 
Escolar 
(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 
(22 de 

outubro-6ª 
feira) 

 
 
 
 

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 
Interturmas 

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 
(5.ª feira - 

16 de 
dezembro) 

 
 
 
 
 
 

Todos os alunos 
(EBS ACR) 

 

 

 

 

 

- 
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PLANO ANUAL DE ATIVIDADES - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO FÍSICA 
2021-2022 

OBJETIVOS ATIVIDADES DINAMIZADORES RECURSOS CALEND. DESTINATÁRIOS PREVISÃO 
CUSTOS HUMANOS MATERIAIS 

• A- Aumentar o sucesso escolar; 
• B- Educar para a cidadania; 
• C- Continuar a melhorar a qualidade de vida escolar; 
• E- Incentivar a participação dos alunos nas atividades 

escolares. 

Jogo de 
voleibol 
(Professores/
EE 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 
(6.ª 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 
Interturmas 

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 
(6.ª feira - 

31 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/
EE 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 - 1 

de abril) 

Professores EBS 
ACR e alunos 
selecionados. 

 

 

 

- 
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PLANO ANUAL DE ATIVIDADES - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO FÍSICA 
2021-2022 

OBJETIVOS ATIVIDADES DINAMIZADORES RECURSOS CALEND. DESTINATÁRIOS PREVISÃO 
CUSTOS HUMANOS MATERIAIS 

• A- Aumentar o sucesso escolar; 
• B- Educar para a cidadania; 
• C- Continuar a melhorar a qualidade de vida escolar; 
• E- Incentivar a participação dos alunos nas atividades 

escolares. 

Convívios 
desportivos 
do 1º Ciclo 

(ASB/MEF/F
MG) 

 

Docentes do 
grupo 260 

Docentes do 
grupo 260 

que lecionam 
EF ao 1º 

Ciclo 

Instalações e 
equipamento
s desportivos 

de cada 
Escola do 1º 

Ciclo 

2ºPeríodo 
Alunos dos 1.ºCiclo 

da EBSVFC 
- 

• 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/F
MG) 

Docentes do 
grupo 260 

Docentes do 
grupo 260 

que lecionam 
EF ao 1º 

Ciclo 

Instalações e 
equipamento
s desportivos 

de cada 
Escola do 1º 

Ciclo 

3ºPeríodo 
Alunos dos 1.ºCiclo 

da EBSVFC 
- 

• 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 

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 2º e 3º 
Ciclo 

da EBSVFC 

 
 
 
 
 
- 

 



Grelha do Plano Anual de Atividades – Departamento Educação Artística e Tecnológica 

Página 1 de 8 

 

Objetivo(s) Atividade(s) Dinamizadores 
Recursos 
Humanos 

Recursos Materiais Calendarização Destinatários 
Previsão de 

Custos 

Aumentar o sucesso 
escolar; 

 

Incentivar a 
participação dos 
alunos nas atividades 
escolares; 

 

Incrementar e 
incentivar a 
participação dos Pais 
e Enc.de Educação na 
vida institucional da 
escola; 

 

Cooperar e participar 
nas iniciativas 
educativas/atividades 
de escola; 

 

Promover o sentido 
crítico. 

 

 

 

 

“Decorações de 

Natal” do 

espaço escolar. 

 

 

 

Grupo 
disciplinar: 
Educação 
Visual e 
Educação 
Tecnológica 

 

Alunos do 2º 

Ciclo do 

Ensino Básico   

 

Material requisitado. 

Material 

reciclado/reutilizado 

   

 1º Período 

 

 
 
Comunidade 
escolar 
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Aumentar o sucesso 
escolar; 
 
Incentivar a 
participação dos 
alunos nas atividades 
escolares; 
 
Incrementar e 
incentivar a 
participação dos Pais 
e Enc.de Educação na 
vida institucional da 
escola; 
 
Cooperar e participar 
nas iniciativas 
educativas/atividades 
de escola; 
 
Promover o sentido 
crítico. 
 

Concurso de 

Máscaras de 

Carnaval. 

Decoração do 

espaço escolar 

com pormenores 

carnavalescos 

Grupo 
disciplinar: 
Educação 
Visual e 
Educação 
Tecnológica 

 

Alunos do 2º 

Ciclo do 

Ensino Básico   

 

Material requisitado. 

Material 

reciclado/reutilizado 

  2ºPeríodo 

 

Comunidade 
escolar 

 

 

 

Aumentar o sucesso 
escolar; 
 
Incentivar a 
participação dos 
alunos nas atividades 
escolares; 
 
Incrementar e 
incentivar a 
participação dos Pais 
e Enc.de Educação na 

Exposição 

aberta de 

propostas 

realizadas no 

decorrer do ano 

letivo 

 

Grupo 
disciplinar: 
Educação 
Visual e 
Educação 
Tecnológica 

 

 

Alunos do 2º 

Ciclo do 

Ensino Básico   

 

Material requisitado. 

Material 

reciclado/reutilizado 

   3ºPeríodo 

 

 
Comunidade 
escolar 
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vida institucional da 
escola; 
 
Cooperar e participar 
nas iniciativas 
educativas/atividades 
de escola; 
 
Promover o sentido 
crítico. 
 
Aumentar o sucesso 
escolar; 
 
Incentivar a 
participação dos 
alunos nas atividades 
escolares; 
 
Incrementar e 
incentivar a 
participação dos Pais 
e Enc.de Educação na 
vida institucional da 
escola; 
 
Cooperar e participar 
nas iniciativas 
educativas/atividades 
de escola; 
 
Promover o sentido 
crítico. 
 
 

Exposição de 

trabalhos  
EV, ET, VOC 

 

(3.ºCiclo) e 
10.ºG 

 

Trabalhos dos alunos 
Bostik 
Fita cola larga de 
plástico 

Ao longo do 
ano letivo 

Comunidade 
escolar  
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Aumentar o sucesso 
escolar; 
 
Incentivar a 
participação dos 
alunos nas atividades 
escolares; 
 
Cooperar e participar 
nas iniciativas 
educativas/atividades 
de escola; 
 
Promover o sentido 
crítico. 
 
 

Visita de estudo 

à olaria de S. 

Pedro 

Prof.ª Joana 
Canhão 

3.ºs anos da 

escola ASB  3º Período Alunos das turmas  

Aumentar o sucesso 
escolar; 
 
Incentivar a 
participação dos 
alunos nas atividades 
escolares; 
 
Incrementar e 
incentivar a 
participação dos Pais 
e Enc.de Educação na 
vida institucional da 
escola; 
 
Cooperar e participar 
nas iniciativas 

Visita de estudo 

à Cerâmica 

Vieira na Lagoa 

Prof.ª Joana 
Canhão 

Profij Técnico 
de Ação 
Educativa – 
10.ºG  

Bilhetes de autocarro 
(ida e volta) 

3º Período Alunos das turmas 

Cerca de 
62€ em 
bilhetes pré- 
comprados 
para 13 
pessoas. 
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educativas/atividades 
de escola; 
 
Promover o sentido 
crítico. 
Aumentar o sucesso 
escolar; 
 
Incentivar a 
participação dos 
alunos nas atividades 
escolares; 
 
Incrementar e 
incentivar a 
participação dos Pais 
e Enc.de Educação na 
vida institucional da 
escola; 
 
Cooperar e participar 
nas iniciativas 
educativas/atividades 
de escola; 
 
Promover o sentido 
crítico. 
 
 

Apresentação 

Prática de Final 

de Semestre. 

Cláudia Passos 

Helena Subica 

 

Turmas de 9º 
Ano 

Teatro/Música 

 
Música: Instrumentos 
Musicais. 
Som  
Teatro: A definir de 
acordo com as peças 
escolhidas. 
 
 

 

26 de janeiro 
Comunidade 

Escolar 
 
 

Aumentar o sucesso 
escolar; Apresentação de 

músicas de 

Grupo de 
Educação 
Musical 

Alunos do 1º 
2º e 3º Ciclos 

Instrumental das salas 
de aula; 
Computador; 
Som. 

1º Período 
Alunos das turmas 

do  1º, 2º e 3º 
Ciclos. 
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Promover uma cultura 
de interesse pelo 
conhecimento; 

Estimular a expressão 
crítica, individual ou 
coletiva dos alunos; 

Incentivar a 
participação dos 
alunos nas atividades 
escolares. 

Natal (aula 

aberta) 

 

Participação nas 

atividades de 

Natal dos 

núcleos:  

EB1/JI António 

Santos Botelho 

EB1/JI Manuel 

Ernesto Ferreira 

EB1/JI 

Francisco 

Medeiros 

Garoupa 

 

Aumentar o sucesso 
escolar; 

Promover uma cultura 
de interesse pelo 
conhecimento; 

Concurso de 

Karaoke 

 

Grupo de 
Educação 
Musical 

 

Alunos do 2º e 
3º Ciclos 

 

Instrumental das salas 
de aula; 
Computador; 
Som. 

 
 

2º Período 

Alunos das turmas 
do 2º e 3º Ciclos. 
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Estimular a expressão 
crítica, individual ou 
coletiva dos alunos; 

Incentivar a 
participação dos 
alunos nas atividades 
escolares. 

 

Aumentar o sucesso 
escolar; 

Promover uma cultura 
de interesse pelo 
conhecimento; 

Estimular a expressão 
crítica, individual ou 
coletiva dos alunos; 

Incentivar a 
participação dos 
alunos nas atividades 
escolares. 

 

Concurso de 

Flauta 

 

Grupo de 
Educação 
Musical 

 

Alunos do 2º e 
3º Ciclos 

 

Instrumental das salas 
de aula; 
Computador; 
Som. 

 
 

3º Período 

Alunos das turmas 
do 2º e 3º Ciclos. 
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 Objetivo(s) Atividade(s) Dinamizadores 
Recursos 
Humanos 

Recursos 
Materiais 

Calendarização Destinatários 
Previsão 

de Custos 
 
- Divulgar os trabalhos dos 
alunos sobre instituições 
internacionais e aproximar os 
pais/ encarregados de educação 
da vida escolar dos seus 
educandos. 
 

 
Exposição de 
trabalhos sobre 
instituições 
internacionais no 
blog da escola 

 
Docentes do 
departamento de 
Línguas 
Estrangeiras e 
alunos do 12º 
PROFIJ 
(Comunicar em 
Inglês / Francês) 
 
Assessoria do 
Conselho E. 

 
Alunos e 
docentes do 
PROFIJ e 
assessoria do 
Conselho 
Executivo 

 
Computador; 
internet 

 
Final das aulas 

do 12.º 
PROFIJ 

 
Comunidade 
escolar 

 
Sem 
custos 

 
- Estimular a pesquisa sobre o 
significado, origem e 
curiosidades de celebrações: 
Halloween; Thanksgiving; 
Christmas; St. Valentine’s Day; 
Easter. 
 
- Envolver os alunos em 
atividades lúdicas do seu gosto, 
utilizando a língua inglesa; 
 
-Proporcionar a reflexão acerca 
dos valores de gratidão e 
reconhecimento da importância 
dos laços de amizade e 
fraternidade. 

 

Halloween 

(sala de aula) 

 
Thanksgiving 

(sala de aula) 
 

Christmas 

(sala de aula) 

 

St. Valentine’s 
Day 

(sala de aula) 

 

Easter 

(sala de aula) 

 
Docentes do 
departamento de 
Línguas 
Estrangeiras 
 
 
 

 
Docentes do 
departamento 
 
Alunos 
 

 
- Cartolinas 
- Fotocópias 
- Manual 
- Apresentações 
em PowerPoint  -  
Projetor            - 
Quadro interativo 

 

 
1.º Período 
29 de outubro 
 
 
25 de novembro 
 
 
Final do 1.º 
Período (17 de 
dezembro) 
 
2.º Período 
14 de fevereiro 
 
19 de abril 

 

 
Alunos (1.º, 
2.º e 3.º 
ciclos) 
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Vila Franca do Campo, 21 de setembro de 2021 

O Coordenador de departamento, 

Nuno Miguel das Salas Pires 

Objetivo(s) Atividade(s) Dinamizadores 
Recursos 
Humanos 

Recursos 
Materiais 

Calendarização Destinatários 
Previsão 

de Custos 
 
- Estimular a pesquisa sobre o 
significado, origem e 
curiosidades de celebrações: 
“Les Catherinettes”; “Les 
rois”; “La Chandeleur”; 
“Saint Valentin”; “La 
francophonie”;  
 
 
- Envolver os alunos em 
atividades lúdicas utilizando a 
língua francesa. 
 
 

 

Les Catherinettes  
(sala de aula) 

 

 

 

 La Fête des Rois 
(sala de aula) 

 

La Chandeleur 
(sala de aula) 

 

 Saint Valentin 
(sala de aula) 

 

La francophonie 
(sala de aula) 

 
 
Docentes de 
Francês do 
departamento de 
Línguas 
Estrangeiras 
 
 
 

 
 
Docentes de 
Francês 
 
Alunos 
 

 
 

- Telemóveis 
- Computador 
-Apresentações 
em PowerPoint 
- Vídeos 
 

 

 
1.ºperíodo 
25 de 
novembro;  
 

2.º Período 
 

6 de janeiro 

 

 

2 de fevereiro 
 

14 de fevereiro 

 

 

20 de março 

 
 
Alunos (3.º 
ciclo) 

 

- Envolver os alunos em 
atividades lúdicas, que lhes 
permitam o contacto com a 
vertente prática do seu curso.  

Visita de estudo 
às Furnas (Parque 

Terra Nostra) 

Sónia Vieira e 
Nuno Pires 

(330)  

Alunos do 10.º 
H e docentes 

disponíveis do 
Cons. de turma 

Autocarro da 
Câmara 

Municipal de Vila 
Franca do Campo  

2.º Período 
 

Fevereiro (dia 
a determinar) 

Alunos (10.º 
PROFIJ) 
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Departamento de Português 

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

Custos 

-Promover o 

relacionamento 

interpessoal; 

-Desenvolver o 

pensamento criativo, a 

sensibilidade estética 

e artística; 

-Desenvolver o gosto 

pela leitura e escrita e 

a partilha de saberes; 

.Aperfeiçoar a 

expressão oral e 

escrita; 

-Aprofundar os 

conhecimentos sobre a 

língua portuguesa; 

-Valorizar a 

preservação do 

património histórico e 

cultural. 

-Aumentar o sucesso 

escolar. 

 

Atividade de 

exploração literária e 

autoral subordinada ao 

tema “Natal”.  

 

*** 

CELEBRAÇÃO DO DIA 

MUNDIAL DA POESIA 

(21 DE MARÇO) 

«Semana da Poesia» 

Exploração do texto 

poético; declamação e 

escrita criativa. 

*** 

Exposição de trabalhos 

subordinados aos 

temas «COMUNIDADE 

LINGUÍSTICA» e 

«PARTILHA DE 

LEITURAS». 

Grupo de 

Professores de 

Português em 

parceria com a 

Equipa da 

Biblioteca Escolar. 

 

 

Grupo de 

Professores de 

Português e alunos 

dos 2.º/3.º ciclos e 

do ensino 

secundário. 

 

Grupo de 

Professores de 

Português e alunos 

dos 2.º/3.º ciclos e 

do ensino 

secundário. 

 

 

Professores de 

Português e Equipa da 

Biblioteca Escolar. 

 

 

 

Professores de 

Português e alunos. 

 

 

 

 

Professores de 

Português, alunos e 

assistentes 

operacionais. 

 

 

Material de 

desgaste; 

Material impresso; 

 

 

Computadores; 

Material impresso; 

 

 

Material de 

desgaste; 

Computadores; 

Material impresso; 

Objetos decorativos. 

 

 

1.º Período  

 

 

 

2.º Período 

(semana de 21 a 25 

de março) 

 

 

 

3.º Período  

 

 

 

 

Alunos do 2.º 

/3.º ciclos e 

secundário 

 

 

Alunos do 2.º 

/3.º ciclos e 

secundário 

 

 

Comunidade 

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

Recursos 
Materiais 

Calendarização Destinatários Previsão de Custos 

 

• 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) 

Helena 
Veríssimo 

Docentes do 
Departamento de 
Matemática 

 

- Baralhos de 
cartas 

SuperTmatik; 

 
Computadores 
com ligação à 
internet. 

Inscrição da 
escola: até 31 de 
janeiro 
 
Intraturma: até 7 
de março 
 
Interturmas: 14 de 
março (2ªfeira) 
 
Final: 2 a 16 de 
maio (online) 

Alunos dos 2.º 
e 3.º ciclos 

Inscrição: 30 euros 
 
(apurados 2 finalistas 
por cada ano) 
 
São 3 euros de taxa 
por cada aluno 
inscrito na final  

 
• 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 

 

Docentes  

CN 5º ano 

 

Docentes de 
Ciências 

Naturais do 2º 
ciclo 

Técnicos 
especializados 
do Parque 
Natural de S. 
Miguel 

Material 
Multimédia 

Outubro/novembro 5.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. 
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• 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 

(Nivel Escola) 
José Luís Ponte 

Docentes do 
Departamento de 
Matemática 

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

• 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; 

• 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. 

Feira das 
Plantas 

 

Cultivar 
plantas em 
vasos de 
materiais 
recuperados 

Mário Gonçalves 

Conceição 
Medeiros 

Filipa  Botelho 

Docentes de 
Ciências 

Naturais do 2.º 
Ciclo 

 

Alunos do 2º 
Ciclo 

 

Pais e 
Encarregados de 

Educação. 

  

-Copos de 
iogurte; vasos, 
frascos de 
vidro, tintas, 
pincéis, 
sementes … 

28 a 31 de março 
Comunidade 
Educativa 

• 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; 

• Valorizar a escola 
como espaço de 
novas 
experiências; 

• Incrementar o 
nível de 
participação dos 
discentes em 
atividades de 
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A coordenadora do departamento 

Susete Benevides 

enriquecimento 
curricular; 

Incrementar a 
participação dos 
pais/ encarregados 
de educação nas 
atividades 
promovidas pela 
escola. 



Escola Básica e Secundária de Vila Franca do Campo 

 

 

 

     Grelha do PAA 
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DEPARTAMENTO – EB1/JI Prof. António dos Santos Botelho 
OBJETIVOS ATIVIDADES DINAMIZADORES RECURSOS CALENDARI

ZAÇÃO 
DESTINATÁRIOS 

HUMANOS MATERIAIS 
       
 
 
- Valorizar a função da 
organização escolar e 
das diferentes pessoas 
que colaboram na 
instituição. 
 
- Promover a 
participação dos pais e 
encarregados de 
educação no processo 
educativo. 
 
 

 

Receção de 
pais e alunos  
- Reunião de pais 
e encarregados de 
educação; 
 
- Apresentação do 
Regulamento 
Interno; 
 
- Eleição dos 
representantes dos 
pais/encarregados 
de educação de 
turma. 
 
 

 
 
 
 
- Docentes 
- A.O. 
 

 
 
 
- Docentes 
- A.O. 
 

 
 
 
- Folhetos 
informativos 

 
 
 
- 10 de setembro 
 

 
 
 
-Encarregados de Educação/Pais  
 e alunos do pré-escolar, 1º ano e 3º G 
 

  
 

     

 
 
- Sensibilizar os 
alunos para a 
importância de uma 
alimentação correta e 
equilibrada; 
 

 

Dia Mundial 
da 
Alimentação 
 
- Confeção de 
sopa, salada de 
fruta e pão. 

 
 
 
 
 
- Docentes 
- A.O. 
 

 
 
 
- Docentes 
- A.O. 
 

 
 
 
- Utensílios de 
cozinha; 
- Legumes e 
vegetais 
- Fruta; 
- Farinha 
 

 
 
 
 - 15 de outubro 
 
 
 
 
 

 

 

- Alunos 
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DEPARTAMENTO – EB1/JI Prof. António dos Santos Botelho 
OBJETIVOS ATIVIDADES DINAMIZADORES RECURSOS CALENDARI

ZAÇÃO 
DESTINATÁRIOS 

HUMANOS MATERIAIS 
- Criar na criança 
hábitos alimentares 
saudáveis; 
 
- Alertar para a 
importância de uma 
alimentação variada; 
 
 

 
 

       

 
- Educar para a 
cidadania; 
 
- Preservar as 
tradições; 
 
 

 
Dia de S. 
Martinho 
 
- Dramatização da 
lenda de S. 
Martinho  
 
- Magusto 
 

 
 
 
- Alunos 
- Docentes 
- A.O. 
 

 
 
 
- Alunos 
- Docentes 
- A.O. 
 

 
 
- Adereços 
relativos à 
dramatização; 
 
- Castanhas 

 
 
- 11 de novembro 

 
 
 
- Alunos 

       

 
 
 
 
- Vivenciar os 
costumes adequados à 
época e próprios do 
meio; 

 

Natal   
 
- Cantata de Natal 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
- Alunos 
- Docentes 

 
 
 
 
 
- Alunos 
- Docentes 
- A.O. 

 
 
 
 
 
- Instrumentos 
musicais 
 

 
 
 
 
 
- 17 de dezembro 

 

 

 

- Alunos 
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DEPARTAMENTO – EB1/JI Prof. António dos Santos Botelho 
OBJETIVOS ATIVIDADES DINAMIZADORES RECURSOS CALENDARI

ZAÇÃO 
DESTINATÁRIOS 

HUMANOS MATERIAIS 
 
 
- 
Despertar/desenvolver 
atitudes de 
participação, 
comunicação, respeito 
e amizade; 
 
- Promover o espírito 
Natalício; 
 
- Incentivar a 
participação dos 
alunos nas atividades 
escolares. 

- A.O. 
 

  

       

 
 
 
 
- Educar para a 
cidadania; 
 
- Preservar as 
tradições; 
 
- Reconhecer o valor 
da amizade; 
 

 

Dia de 
Amigos 
 
- Lanche/ 
convívio; 
 

 
 
 
 
- Alunos 
- Docentes 
- A.O. 
 
 

 
 
 
- Alunos 
- Docentes 
- A.O. 
 

  
 
 
- 4 de fevereiro 

 

 

- Alunos 
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DEPARTAMENTO – EB1/JI Prof. António dos Santos Botelho 
OBJETIVOS ATIVIDADES DINAMIZADORES RECURSOS CALENDARI

ZAÇÃO 
DESTINATÁRIOS 

HUMANOS MATERIAIS 
- Identificar gestos de 
amizade; 
 
- Descobrir o que é 
um verdadeiro amigo; 
 
 
       

 
 
 
 
- 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 

 

Carnaval  
 
- Confeção de 
fantasias/adereços 
(com a 
colaboração dos 
pais / 
encarregados de 
educação). 
 
- Realização do 
desfile de 
Carnaval no 
recinto escolar ou 
pelas ruas da Vila 
(de acordo com as 
condições de 
segurança de 
então) 

 
 
 
 
- Alunos 
- Docentes 
- A.O. 
- Comissão de eventos 
da EBS 
VFC 

 
 
 
- Docentes 
- A.O. 
- 
Encarregados 
de Educação/ 
Pais 
 

 
 
 
- Material de 
desgaste 
- Material 
reciclável 

 
 
 
- 25 de fevereiro 

 
 
 
- Comunidade educativa 
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DEPARTAMENTO – EB1/JI Prof. António dos Santos Botelho 
OBJETIVOS ATIVIDADES DINAMIZADORES RECURSOS CALENDARI

ZAÇÃO 
DESTINATÁRIOS 

HUMANOS MATERIAIS 
e encarregados de 
educação no processo 
educativo. 
       

 
 
 
 
 
- 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 por 
cada turma ou 
pelas da EBS (se 
as condições 
forem favoráveis) 
  

 
 
 
 
 
- Docentes 
- Coordenadora 
do Programa “Eco- 
Escolas” no Concelho 

 
 
 
 
 
- Alunos 
- Docentes 
- A.O. 
 

  
 
 
 
- junho 
 

 

 

- Alunos 

       

 
 
 
 
 
- Valorizar o sucesso 
alcançado pelos 
alunos; 

 

Encerramento 
do ano letivo 
 
- Realização de 
uma festa de 

 
 
 
 
 
- Alunos finalistas 
- Docentes 
- A.O. 

 
 
 
 
 
- Alunos 
finalistas 
- Docentes 

 
 

 
 
 
Datas a designar 
no final do mês 
de junho 
 

 

 

- Pais e encarregados de educação dos finalistas 

- Alunos 

- Docentes 



Escola Básica e Secundária de Vila Franca do Campo 

 

 

 

     Grelha do PAA 

 

6 

DEPARTAMENTO – EB1/JI Prof. António dos Santos Botelho 
OBJETIVOS ATIVIDADES DINAMIZADORES RECURSOS CALENDARI

ZAÇÃO 
DESTINATÁRIOS 

HUMANOS MATERIAIS 
 
 
- Proporcionar o 
convívio entre todos 
os elementos da 
comunidade 
Educativa; 
 
-Promover a 
participação dos 
Pais/Encarregados de 
Educação na vida 
institucional da 
escola. 
 
 

encerramento do 
ano letivo.  

 - A.O. 
 

 
 

   
 

 
 

  

 
- 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 RECURSOS CALENDARI

ZAÇÃO 
DESTINATÁRIOS 

HUMANOS MATERIAIS 
- Divulgar a produção 
escrita e plástica das 
crianças; 
- Incentivar a 
participação dos 
alunos nas atividades 
escolares. 
 

 

   
 

  
 

  

 
- 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 

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

 
- Alunos 
- Docentes 
- A.O. 
 

 
- Alunos 
- Docentes 
- A.O. 
 

  
- Um em cada 
período 

- Alunos 

- Docentes 

- A.O 
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DEPARTAMENTO – EB1/JI Prof. António dos Santos Botelho 
OBJETIVOS ATIVIDADES DINAMIZADORES RECURSOS CALENDARI

ZAÇÃO 
DESTINATÁRIOS 

HUMANOS MATERIAIS 
edifícios e tomar as 
medidas de prevenção 
apropriadas. 
 
 
       

 

 
 

Visitas de estudo 
 

       

Pré 2 
 
- Identificar produtos 
e profissões; 
- Identificar serviços 
públicos; 
- Conhecer o meio 
local. 

 
 
 -Mercado 
Municipal; 
 
 

 
 
 
 
- Docente 
- A.O. 
 
 

 
 
 
- Docente 
- A.O. 
- 
Funcionários 
dos espaços a 
visitar 
 

  
 
 
- outubro 
 
 
 

 
 
 
- Alunos 

       

2º ano 
 
- Despertar e 
desenvolver o 

  
Expolab 
 
- Experiências 

 
 
- Funcionários do 
espaço a visitar 
 

 
- Docente 
- A.O. 
- 
Funcionários 

  
- março 

 
- Alunos das turmas  
  do 2ºE,2ºF e 2ºL 
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DEPARTAMENTO – EB1/JI Prof. António dos Santos Botelho 
OBJETIVOS ATIVIDADES DINAMIZADORES RECURSOS CALENDARI

ZAÇÃO 
DESTINATÁRIOS 

HUMANOS MATERIAIS 
interesse pelas 
atividades 
experimentais e pela 
tecnologia 
 
- Observar fenómenos 
da fauna e flora 
regionais 
 
 

 
- Manipulação de 
robot 
 
- Realização de 
jogos 
relacionados com 
a fauna e flora 

do espaço a 
visitar 
 

       

3º ano 
 
- Reconhecer 
vestígios do passado 
local:  

• Construções 
• Monumentos 

antigos e 
atividades a 
que estão 
ligados 

• Costumes e 
tradições. 

 
 
Museu 
Municipal de 
Vila Franca 
do Campo 

 
 
- Funcionários do 
espaço a visitar 
 

 
 
- Docente 
- A.O. 
 

  
 
- janeiro 

 
- Alunos da turmas do 3ºG e 3ºH 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

4º ano 
 
- Conhecer 
instituições e serviços 

 
 
- Visita aos 
Bombeiros de  

 
 
- Docente 
 
 

 
 
- Docente; 
- Bombeiros. 
 

 
 
 
 
 

 
 
3.º Período 
(junho). 

 

 
 
- Alunos das turmas do 4ºA, 4ºB e 4ºJ 
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DEPARTAMENTO – EB1/JI Prof. António dos Santos Botelho 
OBJETIVOS ATIVIDADES DINAMIZADORES RECURSOS CALENDARI

ZAÇÃO 
DESTINATÁRIOS 

HUMANOS MATERIAIS 
existentes na 
comunidade; 
 
- Contatar e recolher 
dados sobre 
coletividades, 
serviços de saúde, 
correios, bancos, 
organizações 
religiosas, 
autarquias…; 
 
 
- Desenvolver o gosto 
pela arte plástica;  
- Proporcionar o 
manuseamento de 
diferentes materiais;  
 
- Promover o espírito 
de entreajuda;  
- Fomentar a 
criatividade.  

Vila Franca do 
Campo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Visita à 
Associação 
Açoriana de 
Educação Pela 
Arte Boneca de 
Trapos.    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Docente 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Docente; 
- A. O.;  
- Animadores.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
- Tintas, 
cartolinas, etc. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1.º Período 
(outubro). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Alunos das turmas do 4ºA, 4ºB e 4ºJ 

       

 

Observações: Atendendo às condições pandémicas, todas estas atividades serão realizadas dentro das salas de aulas. 
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Objetivo(s) Atividade(s) Dinamizadores 
Recursos 
Humanos 

Recursos 
Materiais 

Calendarização Destinatários 
Previsão de 

Custos 
 

-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; 

Receção dos Alunos 

- Receção aos 

alunos(Prés e 1.º ano), 

pais e encarregados de 

educação 

-Reunião com os 

encarregados de 

educação dos alunos 

do Pré-Escolar e 1.º 

ano para divulgação 

dos documentos 

orientadores da escola 

 

 

 

- Docentes do Pré 

Escolar e 1.º ano 

 

 

- Alunos 

- Docentes 

- A. O. 

-Encarregados de 

Educação/Pais. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Panfleto     

Informativo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 de setembro          

(6.ª feira) 

 

Salas 1 e 2 Pré 

escolar, 1º ano e 

encarregados de 

educação 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Conhecer e aplicar 

regras de segurança 

antissísmica; 

- Adquirir 

conhecimentos 

elementares no que 

respeita ao fenómeno 

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 

-15 de outubro 

(6ª feira) 

-21 de janeiro 

(6ª feira) 

 

 -22 de abril 

(6ª feira) 

 

10 euros 
(Aquisição de 
buzina/campaínha) 
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natural sísmico; 

- Sensibilizar para 

comportamentos a 

assumir em situações 

de perigo. 

  

 

 

- 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 

 

15 de outubro 

(6ª feira) 

 

Cada sala do 

núcleo 

50 euros 
(Aquisição de 
tigelas) 

 

- Vivenciar os 

costumes adequados à 

época e próprios do 

meio. 

 

Dia de S. Martinho 

- Entoação de canções 

e provérbios; 

- Dramatização da 

Lenda de S. Martinho 

em cada sala. 

 

- Docentes 

- A. O.  

- Alunos 

- Enc. Educação 

 

 

- Alunos 

- Docentes 

- A. O.  

-  Encarregados de 

Educação 

 

 

- Material adequado 

aos trabalhos a 

realizar; 

- Castanhas 

- Panelas 

  

 

11 de novembro 

(5ª feira) 

 

Cada sala do 

núcleo -75 euros 
(15 KG  de 
castanhas) 

 

- Vivenciar os 

costumes adequados à 

época e próprios do 

meio; 

- Identificar o Natal 

como a Festa da 

Família; 

- Despertar para os 

valores da família; 

Natal 

-Visita ao presépio da 

freguesia  

- Entoações de canções 

de Natal em frente ao 

presépio da Freguesia 

- Lanche convívio em 

cada sala 

 

- Docentes 

- A. O.  

-Docente de 

Expressão Musical 

- Docentes de 

Expressão Plástica 

  

 

- Docentes 

- Alunos 

- A. O.  

-Docente de 

Expressão Musical 

- Docentes de 

Expressão Plástica 

  

 

- Gorro de natal 

- Material de 

expressão plástica 

- Material adequado 

à confeção de 

biscoitos e 
chocolate quente) 

 

17 de dezembro 

(6ªfeira) 

 

 

Cada sala do 

núcleo 25 euros 
(Aquisição de 
ingredientes para 
a confeção de 
bolachas) 
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-Despertar/ 

desenvolver atitudes 

de participação, 

comunicação, respeito, 

amizade e criatividade; 

- Incentivar o espírito 

de solidariedade e 

partilha; 

- Promover o espírito 

de Natal. 

 

- Vivenciar os 

costumes adequados à 

época e próprios do 

meio; 

- Envolver a escola com 

o meio; 

Cantar às estrelas 

-Entoação de cânticos 

alusivos a esta época 

em cada sala 

 

 

 

 

 

-Docentes 

- Alunos 

 

-Docentes 

- Alunos  

 

- Material de 

expressão plástica 

  

 

2 de fevereiro 

 (4.ª feira) 

 

-Pré escolar 

 

 

- 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 

na vida institucional da 

escola; 

   -Promover o Plano 

ProSucesso. 

 

Dia de Amigas  

- Realização de 

atividades rítmico 

expressivas 

-Elaboração/ 

decoração de chapéus 

pelos pais e/ou 

encarregados de 

educação 

-Desfile de chapéus e 

traje de amigas/ 

fantasias em cada sala 

-Lanche/convívio com 

alunos a nível sala 

 

 

 

- Docentes 

- A. O. 

- Alunos 

-Encarregados de 

educação 

 

 

- Docentes 

- A. O. 

- Alunos 

-Encarregados de 

educação 

 

 

- Material de 

expressão plástica 

- Material de 

desgaste 

 

    10 de fevereiro 

(5ª feira) 

 

 

Cada sala do 

núcleo 

40 euros 



Grelha do Plano Anual de Atividades – Núcleo EB1/JI Francisco de Medeiros Garoupa 

Página 4 de 5 

 

 

- 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 em cada sala 

-Músicas 

carnavalescas; 

-Construção de 

adereços; 

- Distribuição de 

malassadas.  

 

- Docentes 

- A. O. 

- Alunos 

  

 

- Docentes 

- A. O. 

- Alunos 

-  

 

- Material de 

desgaste 

 

25 de fevereiro 

(6ª feira) 

 

Cada sala do 

núcleo 

 

 

- 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 

-Dinamização da hora 

do conto em horas 

diferentes nas salas do 

pré escolar, 1º e 2º 

anos pela responsável 

pelo Clube de Leitura 

Débora Medeiros; 

-Dinamização de 

sessões realizadas a 

horas diferentes pela 

Docente Paula Botelho  

   

   - Responsável do 

Clube de Leitura 

com a colaboração 

da Doutora Débora 

Rodrigues 

- Docente Paula 

Botelho 

     

 - Responsável do 

Clube de Leitura com 

a colaboração da 

Doutora Débora 

Rodrigues 

-Docente Paula 

Botelho 

  

-Livros; 

-Quadro interativo;  

-Fantocheiro; 

-Fantoches. 

 

28  de março a 1 de 

abril  

 

Cada sala do 

núcleo 
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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. 

 

-Docentes 

- Alunos 

- A. O. 

 

-Docentes 

- Alunos 

- A. O. 

 

- Pote de barro 

- Rebuçados 

- Aparelhagem de 

som 

- Diplomas 

- Material de 

Expressão Plástica 

 

 

15 de junho 

 (4.ª feira) 

Alunos do 4º ano 

e encarregados 

de educação 

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)  

 

- Débora Medeiros  

 

- Débora Medeiros  

 

- Livros 

-Material de 

desgaste 

-Quadro interativo 

- Leitor CD 

- CD 

  

 

A partir do mês de 

setembro -duas 

sessões semanais 

de 45m  

 

Alunos do 1º 

ciclo com 

calendarização 

definida pela 

Débora medeiros 
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Objetivo(s) Atividade(s) Dinamizadores 
Recursos 

Humanos 

Recursos 

Materiais 
Calendarização Destinatários 

Previsão 

de Custos 

 

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

 

PEE  

-Incrementar e incentivar a 

participação dos 

Pais/Encarregados de 

Educação, na vida institucional 

da escola; 

-Promover as relações 

interpessoais; 

-Tomar consciência de 

pertencer ao coletivo escolar e 

ao grupo da sala; 

-Valorizar a função da 

organização escolar e das 

diferentes pessoas que 

colaboram na instituição. 

 

Receção dos Alunos 

-Receção aos alunos e EE do Pré- 

Escolar e 1.º ano no dia 10 de 

setembro. 

-Reunião com pais/encarregados de 

educação para transmissão de 

informações e esclarecimento de 

dúvidas aos EE do Pré- Escolar e 1.º ano. 

 

 

 

- 

- Docentes 

 

- Docentes 

 

- Folhetos 

informativos 

- Computador 

- Projetor 

10 de setembro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Alunos do Pré-

Escolar e 1.º 

ano 

-Pais/Enc. de 

Educação 

 

 

 

 

 

 

 

 

0€ 

 

 

PEE 

-Incentivar a participação dos 

alunos nas atividades escolares. 

-Contatar e reconhecer 

diferentes instrumentos; 

-Ajudar a desenvolver 

capacidades musicais; 

-Valorizar vivências do mundo 

sonoro. 

 

 

Dia Mundial da Música 

-Realização de atividade, alusiva ao 

tema, em cada turma. 

 

 

 

 

 

 

  

 

- Alunos 

- Docentes 

- Prof. de Expressão 

Musical (nas 

turmas que tiverem 

esse recurso). 

 

 

 

 

  

 

- Docentes 

- Alunos. 

- Prof. de 

Expressão 

Musical 

 

 

 

 

- Alunos 

- Docentes 

 

- Instrumentos 

Musicais; 

- Computador; 

 

 

 

 

-1 de Outubro - Alunos 

- Docentes  

 

0€ 
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PEE 

- Melhorar a qualidade da vida 

escolar; 

-Sensibilizar os alunos para: a 

importância de uma 

alimentação correta, 

equilibrada e variada; a 

necessidade de hábitos 

alimentares saudáveis; a 

aquisição de hábitos de higiene 

e o domínio das condutas da 

alimentação, socialmente 

adequadas; 

 

 

Dia Mundial da Alimentação 

-Elaboração de trabalhos alusivos ao 

tema (canções, cartazes, histórias, 

dramatizações, …), nas várias salas de 
aula, reforçando a importância de uma 

alimentação saudável. 

 

-Docentes 

-Alunos 

 - Roda dos 

alimentos 

- Jogos 

- Canções 

- Histórias 

- Material de 

desgaste 

-Computador 

16 de outubro 

 

-Alunos; 

-Docentes; 

 

0€ 

PEE 

- Educar para a cidadania. 

- Incrementar e incentivar a 

participação dos 

Pais/Encarregados de Educação 

e alunos, nas atividades 

escolares; 

- Educar os alunos para serem 

cidadãos do Mundo;  

- Educar os alunos a 

respeitarem outras tradições; 

Experienciar tradições 
tipicamente anglo-saxónicas. 

Halloween 

Em cada sala de aula: 

- Realização de trabalhos alusivos ao 

tema; 

-Conversação, em sala de aula, sobre o 

significado deste dia. 

 

 

 

-Docentes 

 

- Alunos; 

- Docentes. 

 

- Colas; 

- Cartolinas; 

- Lápis de cor, 

canetas de feltro, 

folhas Eva,… 

- Fotocopiadora; 

 

29 de outubro - Alunos 0€ 

PEE 

- Educar para a cidadania; 

São Martinho 

-Realização de trabalhos alusivos ao 

tema, em cada sala de aula; 

- Docentes 

- A.O. 

 

- Junta de 

Freguesia de 

São Pedro 

 

- Livros 

- Roupas e outros 

adereços 

- Computador 

11 de novembro - Alunos 

- Docentes 

- A.O. 

0€ 
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- Incrementar e incentivar a 

participação dos 

Pais/Encarregados de  

Educação e alunos, na vida 

institucional da escola; 

- Promover o convívio entre os 

vários intervenientes da 

comunidade escolar; 

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

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

- Castanhas 

- Carvão/gás 
- Papel 
-Lápis de cor 

 

PEE 

- Educar para a cidadania; 

- Incentivar a participação dos 

alunos nas atividades escolares; 

-Adquirir conhecimentos 

elementares no que respeita ao 

fenómeno natural sísmico; 

-Informar e exercitar os alunos, 

em beneficio da sua segurança; 

-Sensibilizar para 

comportamentos a assumir em 

situações de perigo; 

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

Simulacro sísmico 

-Realização de exercícios de 

preparação em caso de emergência no 

estabelecimento de ensino, 

observando o distanciamento social; 

-Execução do plano de emergência do 
núcleo escolar. 

- Docentes; 

 

- Docentes; 

- AO; 

 

-Docentes 1.ª PERÍODO 

05-11-2020 

2.º PERÍODO 

3.º PERÍODO 

A agendar 

 

-Comunidade 

escolar. 

 

0€ 
 

PEE        

- Educar para a cidadania;  

- Incrementar e incentivar a 

participação dos 

Pais/Encarregados de  

- Continuar a melhorar a 

qualidade de vida escolar; 

Natal 

- Realização de trabalhos em 

Expressão Plástica, em cada sala de 

aula; 

- Visualização de filme alusivo em sala 

de aula; 

- Dramatização em sala de aula. 

- Alunos 

- Docentes 

 

- Alunos 

- Docentes 

 

- Material de 

desgaste; 

- Material 

Reciclável; 

- Instrumentos 

musicais; 

17 de dezembro - Alunos 

- Docentes 

 

0€ 
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- Vivenciar os costumes 

adequados à época e próprios 

do meio; 

-Promover a interação Escola/ 

Comunidade/ Meio; 

- Identificar o Natal como a 

Festa da Família; 

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

 - Roupas e 

adereços; 

- Computador. 

 

PEE 

- Educar para a cidadania; 

-Melhorar a qualidade de vida 

escolar. 

- Anunciar o Ano Novo; 

-Estimular o espírito de 

intervenção/participação; 

- Preservar/valorizar a tradição. 

Dia de Reis 

-Exploração do tema, nas várias salas 

de aula, com entoação de canções, 

escrita e leitura de textos; 

 

- Alunos 

- Docentes 

 

Alunos 

Docentes  

- Instrumentos 

musicais 

- Material de 

desgaste 

 

6 de janeiro 

 

- Alunos 

- Docentes 

0€ 
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Clube de Leitura 

EB1/JI Francisco de Medeiros Garoupa 

Plano Anual de Atividades 

2021-2022 

Objetivos Gerais 

- 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. 

 



 

Clube de Leitura da EB1/JI Francisco de Medeiros Garoupa - Página 2 
 

 
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 
 

5X 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 
 

28 março a 01 de abril 
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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 

2º Período 
Poesia 

2 escritores ou vários Histórias tradicionais, 
fábulas 

3º Período 
1 livro informativo 

2 escritores ou vários 
1 livro de contos 
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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€ 
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Publicações consultadas 

Plano Regional de Leitura- Secretaria Regional da 
Educação e Formação 

Fundação Calouste Gulbenkian:  
 
http://www.casadaleitura.org/ 
 
http://catalivros.org/ 

Plano Nacional de Leitura - Ministério da Educação 
Guião de implementação do Programa de Português do 
Ensino Básico – Leitura – Ministério da Educação 

 

Vila Franca do Campo, 13 de setembro de 2021 

       A Coordenadora de Núcleo                                                                                                                                    Professores/dinamizadores 

 

_____________________________________                                                                                                           Eugénia Leal/Débora Medeiros 

                   Dóris Bicudo                                                                                                                                                           

                                                                                                                                                                                                                         

http://www.casadaleitura.org/
http://catalivros.org/


 

 

 

 

 

Biblioteca Escolar da Escola Básica e Secundária Armando Côrtes-Rodrigues 

Vila Franca do Campo 

 

 

ESCOLA BÁSICA E SECUNDÁRIA ARMANDO CÔRTES-RODRIGUES 

 

 

 

Coordenadora da Biblioteca Escolar  

Marta Sofia dos Santos Dias 
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PLANO ANUAL DE ATIVIDADES/PLANO DE MELHORIA 2020/2021 

Identificação 

Unidade Orgânica Escola Básica e Secundária Armando Côrtes-Rodrigues 
Escola Sede Escola Básica e Secundária Armando Côrtes-Rodrigues 
Escolas EB1 com Biblioteca EB1/JI Prof. António Santos Botelho 
 EB1/JI Francisco Medeiros Garoupa (Água d’Alto) 
 EB1/JI Padre Manuel Ernesto Ferreira 
Coordenador da Biblioteca Escolar Marta Sofia dos Santos Dias 

 

 

Domínio 

 

 

A - Currículo, literacias e aprendizagem  

 

Problemas identificados: 

 
✓ Pouca frequência de discentes na Biblioteca para realização de trabalhos de pesquisa e outros 
trabalhos escolares. 
 
✓ Escassez de computadores na Biblioteca Escolar para usufruto dos discentes. 
 

 

 

Resultados esperados: 

 
✓Aumentar a frequência de alunos na Biblioteca para a realização de pesquisas e outros trabalhos 

escolares. 

✓ Dotar a Biblioteca Escolar de mais computadores com acesso à Internet. 

 

 

 

 

 

 



 

3 

 

Indicadores 
 
A.1 – Apoio ao currículo e formação para as literacias da informação e dos média 
 

 
Ação nº 1 - Aprender com a Biblioteca Escolar 
 
 

Calendarização (data de 
início e data de conclusão) 

  

- No decurso do ano letivo. 

Atividade (s) 
 

- Articulação entre a Biblioteca Escolar e a sala de aula, a partir da 

realização de determinadas atividades com os docentes e discentes no BE, 

tais como:  

    - Pesquisa, seleção e organização de informação. 

    - Consulta de dicionários (unilingues e/ou bilingues). 

    - Leitura de textos, portugueses e estrangeiros, de diferentes géneros 

literários (narrativo, lírico e dramático). 

Objetivos 
 

 

- Reforçar a articulação entre a Biblioteca Escolar e o trabalho de sala de 

aula. 

 - Planificar atividades de ensino, de acordo com o currículo e diversificar 

as situações de aprendizagem.  

- Desenvolver nos discentes competências e hábitos de trabalho baseados na 

consulta, tratamento e produção de informação, tais como: selecionar, 

analisar, criticar e utilizar documentos, auxiliando-os nas dificuldades por 

eles evidenciadas. 

 - Estimular nos alunos o prazer de ler e o interesse pela cultura nacional e 

universal. 

 - Incentivar os discentes a utilizar a Biblioteca Escolar para a aquisição de 

saberes, promovendo a importância da mesma no processo do ensino e 

aprendizagem e para o sucesso educativo ao longo da vida.   

Intervenientes/responsáveis 
 

- Coordenadora da Biblioteca Escolar.  

- Equipa da Biblioteca Escolar.  

- Docentes dos diversos Departamentos Curriculares. 

- Docentes de apoio à Biblioteca Escolar. 

- Funcionárias da Biblioteca Escolar. 

Destinatários  
 

- Toda a comunidade escolar. 

Avaliação/instrumentos de 
avaliação 

- Relatório descritivo da ação. 
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Recursos  
 

- Livros;  

- Enciclopédias; 

- Dicionários;  

- Jornais; 

 - Revistas;  

- Entre outros. 

Custos - Sem custos. 

 

Ação nº 2 – Tutoriais e Guiões  
 

Calendarização (data de 
início e data de conclusão) 
 

- Ao longo do ano letivo 

Atividade (s) 
 

- Criação e disponibilização, em formato impresso, no blogue ou no sítio da 

biblioteca, de materiais para apoio à produção e uso de ferramentas: 

• Guiões orientadores da pesquisa de informação;  

• Tutoriais escritos (produção de dossiês) para utilização de diversas 

funcionalidades como, por exemplo: como usar o catálogo da 

biblioteca; como fazer uma citação; como elaborar uma bibliografia; 

como apresentar um trabalho escrito ou uma apresentação 

multimédia; como pesquisar na Internet; como criar uma conta de 

e-mail, entre outros; 

 

Objetivos 
 

- Promover os resultados académicos/ sucesso escolar. 

- Auxiliar os discentes na elaboração de trabalhos. 

- Criar hábitos de utilização do espaço da Biblioteca Escolar. 

- Incentivar os discentes a utilizar a Biblioteca Escolar promovendo a 

importância da mesma no processo do ensino e aprendizagem e para o 

sucesso educativo ao longo da vida. 

- Reforçar a articulação entre a Biblioteca Escolar e o trabalho na sala de 

aula. 

Intervenientes/responsáveis 
 

- Coordenadora da Biblioteca 

- Equipa da Biblioteca Escolar 

- Alunos do curso de formação vocacional em prática simulada. 

- Docentes de apoio à Biblioteca Escolar. 

Destinatários  
 

- Discentes do 2.º e 3.º ciclos do ensino básico e do ensino secundário. 
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Avaliação/instrumentos de 
avaliação 

- Grelhas de registo/observação. 

Recursos  - Computadores, dossiês, programas de edição de texto. 

Custos - Sem custos. 

A.2 – Uso das tecnologias digitais e da Internet 

 

 

Domínio 

B – Leitura e literacia 

Problemas identificados: 

✓A maioria dos alunos não demonstra gosto pela leitura. 

✓A maioria dos alunos não possui hábitos de leitura. 

✓ Falta de estimulação em relação à leitura, em ambiente familiar. 
 

 

Resultados esperados: 

✓Fomentar o gosto pela leitura. 

✓Aumentar o índice de leitores 

✓ 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 

✓Leitura de livros, por parte dos encarregados de educação, aos seus educandos. 

✓Melhorar a fluência leitora. 

✓Estreitar os laços afetivos, contando histórias. 

✓Criar hábitos de leitura (em ambiente escolar e familiar). 
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Indicadores 
 
B.1 – Criação e promoção da competência leitora e dos hábitos de leitura 
 
Ação nº 1 – Fadas, Castelos e Monstros 
 
Calendarização (data de 
início e data de conclusão) 
 

- Ao longo do ano letivo. 

Atividade(s) 
 

- Leitura expressiva, dialogada e dramatizada de excertos, textos e obras 

da língua portuguesa. 

Objetivos 
 

- Criar e manter nos alunos o hábito e o prazer da leitura, motivando-os 

para o ato de ler. 

- Incrementar o conhecimento de obras literárias, principalmente das que 

constam no documento Metas Curriculares de Português do Ensino Básico, 

dos Planos Regional de Leitura e Nacional de Leitura. 

- Desenvolver competências linguísticas ao nível da língua portuguesa. 

- Solicitar o auxílio de bons leitores/contadores que sejam capazes de dar 

o seu testemunho aos alunos. 

Intervenientes/responsáveis 
 

- Equipa da Biblioteca Escolar  

- Coordenadora da Biblioteca Escolar. 

- Contadores de histórias. 

- Docentes de apoio à Biblioteca Escolar. 

Destinatários  
 

- Alunos do 2.º Ciclo e alunos do Regime Educativo Especial.  

Avaliação/instrumentos de 
avaliação 
 

- Relatório fotográfico. 

- Relatório descritivo das atividades. 

Recursos  
 

- As histórias/livros. 

- Adereços. 

Custos - Sem custos. 

 

Ação nº 2 – Newton Gostava de Ler! 

 

Calendarização (data de 
início e data de conclusão) 
 

- 26 de outubro. 

- 2, 9, 16, 23 e 30 de novembro. 

- 4, 11, 18 e 25 de janeiro. 

- 1 e 8 de fevereiro. 

- 12, 19 e 26 de abril. 

- 3, 17 e 31 de maio. 
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Atividade(s) 
 

- Dinamização de uma sessão de leitura, a partir de uma passagem de um 

livro, com posterior exploração de um tópico retirado do texto, envolvendo 

uma pequena atividade prática. 

Objetivos 
 

 

- Promover e incentivar o gosto pela leitura.  

- Promover a curiosidade e o gosto pela ciência. 

Intervenientes/responsáveis 
 

- Coordenadora da Biblioteca Escolar. 

 - Equipa da Biblioteca Escolar. 

- Docentes de apoio à Biblioteca Escolar. 

Destinatários  
 

- Alunos do 4.º ano do 1.º ciclo. 

Avaliação/instrumentos de 
avaliação 
 

- Relatório fotográfico. 

- Relatório descritivo das atividades. 

Recursos  
 

Módulo I: 

- 5 Balões  

- 5 LED  

- Fios elétricos 

- 10 Pilhas de 1,5 V  

- 5 Suportes para 2 pilhas  

- Fita isoladora  

- Cordel 

- Livro: Os Mistérios de Casimiro. 

Módulo II: 

- Poema: «Mãos de Preto»  

- 5 Gobelés de vidro 

- 5 Varetas de agitação 

- 1 Espátula com colher 

- 1 Pipeta de Pasteur 

- 1 Colher de chá 

- Lanolina (recipiente grande + 5 recipientes pequenos com 4g de lanolina 

cada) 

- 1 Recipiente com azeite 

- 1 Recipiente com água destilada 

- Pectina (embalagem + 5 porta-amostras com 0,5g de pectina cada) 

Módulo III: 

- A história: A Princesa e o cérebro que sentia demais. 
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- 5 Óculos ChromaDepth 3D 

- 5 Caixas de marcadores 

- Desenhos para pintar 

- Folhas brancas 

- Computador com várias imagens e vídeos ChromaDepth 3D 

- Projetor 

- 6 sacos de lixo 

- Quadro branco 

- 6 Garrafas de água 

- 5 Óculos ChromaDepth 3D 

- 5 Caixas de marcadores 

- Desenhos para pintar 

- Folhas brancas 

- Computador com várias imagens e vídeos ChromaDepth 3D 

- Questionários 

Custos A contabilizar 

Ação nº 3 – Hora do conto semanal – na Biblioteca da EB1/JI Francisco de Medeiros Garoupa 

Calendarização (data de 

início e data de conclusão) 

Inicio em setembro- termo em junho 

Duas vezes por semana das 14:30 às 15:15 e 15:00 às 15:45 – 1.º ciclo 
15 em 15 dias das 9:00 às 10:30 e das 11:00 às 12:30 -Prés 

Atividade(s) Hora do conto 

Objetivos 

 

- 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 
interesses e necessidades; 

- Identificar e recontar acontecimentos; 

- Identificar personagens; 

- Descrever contextos; 

- Treinar o resumo. 
Intervenientes/responsáveis - Docente Eugénia Leal e socióloga Débora Medeiros 

Destinatários  - Todas as turmas do 1º Ciclo e Prés da escola 

Avaliação/instrumentos de 

avaliação 

- Nº de participantes; 74 
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 - Observação direta;  

- Registo de opinião. 

Recursos  

 

- Livros 

- Internet  

- Computador 

- Projetor de vídeo 

- Papel 

-Tintas e pincéis 

- Cola  

- Outros materiais de desgaste. 

Custos 150,00€ 

Ação nº 4 – Semana da Leitura na EB1/JI Francisco de Medeiros Garoupa 

Calendarização (data de 

início e data de conclusão) 

- de 28 março a 01 de abril. 

Atividade(s) - Semana da Leitura 

Objetivos 

 

- Promover e reforçar o contato com o livro; 

- Despertar e desenvolver o gosto pela leitura; 

- Desenvolver a criatividade e a imaginação. 

Intervenientes/responsáveis 

 

- A docente responsável pela Biblioteca, Eugénia Leal, a socióloga 

Débora Medeiros, a Casa do Povo de Vila Franca do Campo (programa 

Roda Viva) 

Destinatários  - Todas as turmas da Pré e 1º Ciclo. 

Avaliação/instrumentos de 

avaliação 

- Nº de participantes 

- Observação direta 

- Registo de opinião. 

Recursos  - Livros 

- Jogos 

- Materiais de desgaste 
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- Computadores. 

Custos 50,00€ 

Ação nº 5 – Educação Literária na EB1/JI Pe. Manuel Ernesto Ferreira 

Calendarização (data de 
início e data de conclusão) 

 

- Ao longo do ano letivo. 

Atividade (s) 

 

-Leitura das obras indicados para cada ano de escolaridade: leitura 

expressiva, dialogada e dramatizada de excertos, textos e obras da língua 

portuguesa. 

Objetivos 

 

- Criar e manter nos alunos o hábito e o prazer da leitura, motivando-os 

para o ato de ler. 

- Incrementar o conhecimento de obras literárias, principalmente das que 

constam no documento Metas Curriculares de Português do Ensino Básico, 

dos Planos Regional de Leitura e Nacional de Leitura. 

- Desenvolver competências linguísticas ao nível da língua portuguesa. 

Intervenientes/responsáveis -Docentes. 

Destinatários  - Alunos. 

Avaliação/instrumentos de 

avaliação 

- Fichas de leitura. 

Recursos  - As histórias/livros. 

Custos - Sem custos. 

 

 

Indicadores 
 
B.2 – Atividades e projetos de treino e melhoria das capacidades associadas à leitura 
 

Ação nº 1 – Encontro com um escritor 
 

Calendarização (data de 
início e data de conclusão) 

- 1.º Período (novembro) 

Atividade(s) 
 

- Encontro com um escritor 

Objetivos 
 

- Criar e manter nos alunos o hábito e o prazer da leitura, motivando-os 

para o ato de ler. 

- Incrementar o conhecimento de obras literárias de autores açorianos. 

Intervenientes/responsáveis 
 

- Equipa da Biblioteca Escolar  
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- Coordenadora da Biblioteca Escolar. 

- Docentes de Português do 2.º Ciclo. 

Destinatários  
 

- Alunos do 2.º Ciclo.  

Avaliação/instrumentos de 
avaliação 
 

- Relatório fotográfico. 

- Relatório descritivo das atividades. 

Recursos  
 

- Nenhum 

Custos - Sem custos. 

 

 

Domínio 

C – Projetos, parcerias e atividades livres de abertura à comunidade 

Problemas identificados: 

 
✓ Necessidade de reforçar o trabalho colaborativo/parceria com os pais e encarregados de educação. 

 

Resultados esperados: 

 
✓Aumento da participação dos pais, encarregados de educação e famílias nas atividades da Biblioteca 

Escolar. 

 

Indicadores 
 
C.2 – Envolvimento e mobilização dos pais, encarregados de educação e famílias 
 
 
Ação nº 1 - Perigos e vantagens da Internet 
 
Calendarização (data de início e 
data de conclusão) 

- Semana da Ciência (2.º Período) 

Atividade(s) 
 

 

- Ação de sensibilização sobre os “Perigos da Internet”, 

dinamizada pela docente de Tecnologias de Informação e 

Comunicação (TIC).  

Objetivos 
 

- Promover uma utilização esclarecida, crítica e segura da 

Internet 
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Intervenientes/responsáveis 
 

- Coordenadora da Biblioteca Escolar. 

- Equipa da Biblioteca Escolar.  

- Conselho de Diretores de Turma.  

- Docente das TIC. 

- Departamento de Ciências. 

Destinatários  
 

- Alunos dos 1.º, 2.º e 3.º ciclos do Ensino Básico e respetivos 

Encarregados de Educação. 

Avaliação/instrumentos de 
avaliação 
 

- Relatório descritivo das atividades. 

 - Relatório fotográfico. 

 - Preenchimento de um questionário de satisfação 

Recursos  
 

- Computador 

 - Projetor 

 - Panfletos  

- Máquina Fotográfica. 
 

Custos 
 

- Sem custos 

 

 

 

 

 

Domínio 

D – Gestão da biblioteca escolar 

Problemas identificados: 

 
✓ Pouca utilização do espaço reservado à pesquisa, à leitura recreativa e aos contadores de histórias. 
 
✓ Pouca divulgação das atividades da Biblioteca Escolar no blogue e nas redes sociais. 
 

 

Resultados esperados: 

 
✓ Intensificar a utilização do espaço reservado à leitura recreativa e aos contadores de histórias. 
 
✓ Maior divulgação das atividades da Biblioteca Escolar no blogue e nas redes sociais. 
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Indicadores 
 
D.1 – Recursos humanos, materiais e financeiros adequados às necessidades de gestão, funcionamento 
e dinamização da biblioteca escolar 
 
Ação nº 1 – Espaço das histórias 
 
 

Calendarização (data de início 
e data de conclusão) 
 

- No decurso do ano letivo. 

Atividade(s) 
 

- Utilização do espaço reservado à leitura recreativa e aos contadores 

de histórias. 

Objetivos 
 

- Assegurar que a Biblioteca utiliza o espaço reservado à leitura 

recreativa e aos contadores de histórias. 

Intervenientes/responsáveis 
 

- Coordenadora da Biblioteca Escolar. 

- Equipa da Biblioteca Escolar. 

- Docentes de apoio à Biblioteca Escolar. 

- Departamento de Expressão Visual e Tecnológica. 

Destinatários  
 

- Toda a comunidade escolar. 

Avaliação/instrumentos de 
avaliação 
 

- Relatório descritivo das atividades 

Recursos  
 

- Nenhum 

Custos Sem custos 

D.2 – Integração e valorização da biblioteca na escola 
 
 

Ação nº 1 – Promover e Dinamizar o Blogue da Biblioteca Escolar 

 
Calendarização (data de início 
e data de conclusão) 

- No decurso do ano letivo. 
 

Atividade(s) 
 

- Promoção do blogue da Biblioteca Escolar. 

- Divulgação das atividades a realizar e dos trabalhos efetuados pelos 

alunos e docentes. 

- Divulgação de outros assuntos inerentes à Biblioteca Escolar 

(Concursos lançados Pele Rede de Bibliotecas, entre outros). 

Objetivos 
 

- Promover a Biblioteca, divulgando as atividades que se realizarão ao 
longo do ano letivo, bem como os trabalhos executados pelos alunos e 
docentes. 

Intervenientes/responsáveis - Coordenadora da Biblioteca Escolar. 
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 - Equipa da Biblioteca Escolar. 

- Docentes das TIC 
 

Destinatários  - Toda a comunidade educativa. 
 

Avaliação/instrumentos de 
avaliação 

- Relatório descritivo. 
 

Recursos  
 

- Computador 

- Internet 

Custos - Sem custos. 
 

 
 

Ação nº 2 – Promover e Dinamizar a Página no Facebook da Biblioteca Escolar  
 
Calendarização (data de início 
e data de conclusão) 

- No decurso do ano letivo. 
 

Atividade(s) 
 

- Promoção do da página da Biblioteca Escolar. 

- Divulgação das atividades a realizar. 

- Divulgação de outros assuntos inerentes à Biblioteca Escolar 

(Concursos lançados Pele Rede de Bibliotecas, entre outros). 

- Datas e factos históricos alusivos a autores, temas e/o obras. 

Objetivos 
 

- Promover a Biblioteca, divulgando as atividades que se realizarão ao 
longo do ano letivo, bem como trabalhos executados pelos alunos e 
docentes. 

Intervenientes/responsáveis - Coordenadora da Biblioteca Escolar. 

 - Equipa da Biblioteca Escolar. 

- Docente das TIC 
 

Destinatários  - Toda a comunidade educativa. 
 

Avaliação/instrumentos de 
avaliação 

- Relatório descritivo. 
 

Recursos  
 

- Computador 

- Internet 

Custos - Sem custos. 
 

D.3 – Desenvolvimento, organização, difusão e uso da coleção 
 
 

Ação nº 1 – Registo do acervo da Biblioteca Escolar 
 

Calendarização (data de início 
e data de conclusão) 

- No decorrer do ano letivo. 
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Atividade(s) 
 

- Continuar o registo do acervo e atualização do mesmo. 

Objetivos 
 

- Registar e atualizar o acervo da Biblioteca Escolar. 

- Detetar os pontos fracos da coleção e reforçar as áreas carências 

identificadas. 

Intervenientes/responsáveis 
 

- Coordenadora da Biblioteca Escolar. 

- Funcionárias da Biblioteca Escolar. 

- Equipa da Biblioteca Escolar. 

- Docentes de apoio à Biblioteca Escolar. 

Destinatários  
 

- Toda a comunidade educativa. 

Avaliação/instrumentos de 
avaliação 
 

- Grelha de registo anual da catalogação do acervo da Biblioteca 

Escolar. 

Recursos  
 

- Computador com acesso à Internet. 

- Grelha de registo do acervo da Biblioteca Escolar. 

Custos 
 

- Sem custos. 

 

Ação nº 2 - Desbaste do acervo 
 
Calendarização (data de início 
e data de conclusão) 

- Ao longo do ano letivo. 

Atividade(s) 
 

- Continuar a retirada de documentos da Biblioteca Escolar, tendo em 

conta a deterioração dos mesmos; a duplicação em excesso de 

exemplares do mesmo título; a desatualização informacional dos 

documentos; as alterações curriculares; uso muito reduzido ou 

inexistente dos documentos e a economia de espaço, colocando-os num 

depósito especialmente criado para abrigar este material de consultas 

eventuais, obedecendo, igualmente, às regras de classificação. 

Objetivos 
 

- Atualizar do acervo.  

- Aumentar o espaço de armazenagem disponível para a disposição de 

documentos recentes/ atualizados. 

- Refletir sobre o funcionamento eficaz da Biblioteca.  

Intervenientes/responsáveis 
 

- Equipa da Biblioteca Escolar  

- Funcionárias da Biblioteca Escolar. 

- Coordenadora da Biblioteca Escolar. 

- Docentes de apoio à Biblioteca Escolar. 

Destinatários  - Toda a comunidade educativa. 
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Avaliação/instrumentos de 
avaliação 

- Relatório descritivo das atividades. 

Recursos  
 

- Placas informativas. 

- Prateleiras para disposição dos referidos documentos. 

- Sala de depósito dos documentos retirados da Biblioteca Escolar 

Custos 
 

- A contabilizar. 

 

Ação nº 3 - Organização e registo do acervo da Biblioteca Escolar da EB1/JI Pe. 
Manuel Ernesto Ferreira 

Calendarização (data de início 
e data de conclusão) 

 - No decorrer do ano letivo. 

Atividade (s) 

 
- Organização do acervo existente e registo do mesmo. 

Objetivos 

 

- Organizar e registar o acervo da Biblioteca Escolar. 

- Detetar os pontos fracos da coleção e reforçar as áreas carências 
identificadas. 

Intervenientes/responsáveis 

 
- Docentes da EB1/JI Pe. Manuel Ernesto Ferreira. 

Destinatários  

 
- Alunos. 

Avaliação/instrumentos de 
avaliação 

- Grelha de registo. 

Recursos  

 

- Computador com acesso à Internet. 

- Grelha de registo do acervo da Biblioteca Escolar. 
Custos Sem custos. 

 

 

     

 

 

 

 

Data de elaboração do 
Plano Anual de Atividades 

Assinatura do Coordenador da Biblioteca Escolar 

 

26/10/2020 
 

___________________________________________ 
(Marta Sofia dos Santos Dias) 

Data de apresentação ao 
Conselho Pedagógico 

Parecer do Conselho Pedagógico: 
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Assinatura do Presidente do Conselho Executivo 

 
_______________________________________ 

(Graça Ventura Melo) 
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Introdução  

O Clube da Proteção Civil é um projeto da responsabilidade do Serviço 

Regional de Proteção Civil e Bombeiros dos Açores (SRPCBA), associado à 

Direção Regional da Educação e Formação, que pretende dar resposta ao 

desafio colocado à sociedade moderna onde se enfatiza a necessidade 

prioritária de formar o público infantil e juvenil com a cultura de segurança 

adequada. 

A Escola Básica e Secundária Armando Côrtes-Rodrigues tem assumido 

o compromisso de dinamizar um conjunto de atividades no âmbito da proteção 

civil das populações, principalmente em contexto escolar. 

No presente ano letivo, as atividades do clube continuarão a educar para 

a segurança e para a prevenção.  

Além das atividades realizadas nos encontros do clube, pretende-se 

promover ações de sensibilização, com a colaboração dos Bombeiros 

Voluntários de Vila Franca do Campo, da Polícia de Segurança Pública, da 

Polícia Marítima, do Gabinete de Proteção Civil da Câmara Municipal de Vila 

Franca do Campo e do Serviço Regional da Proteção Civil e Bombeiros dos 

Açores. 

No desenvolvimento de qualquer atividade, haverá sempre o cuidado de 

fazer cumprir o Plano de Contingência desta escola e as medidas que vão sendo 

emanadas pela Autoridade Regional de Saúde, no âmbito do COVID-19.  
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Objetivos 

➢ Estimular nos alunos o gosto pela temática da proteção civil;   

➢ Desenvolver competências no âmbito da proteção civil; 

➢ Envolver a comunidade educativa na construção de uma cultura de 

segurança; 

➢ Promover uma cidadania ativa e participante;  

➢ Contribuir para uma comunidade mais segura;  

➢ Conhecer protagonistas e intervenientes na Proteção Civil;  

➢ Adquirir hábitos de segurança, alertando toda a comunidade educativa 

para desenvolvimento de comportamentos seguros; 

➢ Aprender através do jogo (de forma lúdica) regras e competências de 

segurança. 
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Estrutura do Clube 

Coordenadora do Clube da Proteção Civil: 

Maria Helena Figueiredo Campos Veríssimo  

helenaverissimo28@gmail.com 

966173180 

No Clube de Proteção Civil participam oito alunos do 5.ºano de escolaridade da 

Escola Básica e Secundária Armando Côrtes- Rodrigues. 

 

Parcerias:  

PSP Vila Franca do Campo 

Centro de Saúde de Vila Franca do Campo 

Bombeiros Voluntários de Vila Franca do Campo 

Polícia Marítima 

Gabinete de Proteção Civil da Câmara Municipal de Vila Franca do Campo 

Serviço Regional da Proteção Civil e Bombeiros dos Açores (SRPCBA) 

 

Horário do Clube 

✓ Tempo de desenvolvimento das atividades: 90 minutos semanais 

✓ Dia e hora de desenvolvimento das atividades do clube com alunos: 

quintas-feiras, das 14h30 às16h, desde que não haja incompatibilidades 

por parte da coordenadora e dos alunos.

mailto:helenaverissimo28@gmail.com
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Plano de Atividades 2021-2022 

Clube da Proteção Civil  

ATIVIDADES DINAMIZADORES 
RECURSOS 

CALENDARIZAÇÃO DESTINATÁRIOS 
HUMANOS MATERIAIS 

Divulgação do Clube 
da Proteção Civil 

Clube de Proteção 
Civil 

Membros do 
Clube da 
Proteção Civil 

-Panfletos do SRPCBA 
- Cartazes de divulgação 
das atividades do Clube 
- Fichas de inscrição 

Outubro Alunos 

Atualização do Plano 
de Evacuação 

(atualização dos 
sinaleiros e das 
checklists das 

turmas em todas as 
salas de aula) 

Clube de Proteção 
Civil e chefe dos 

assistentes 
operacionais - 

Zenaide Tavares 

Coordenadora do 
Clube da 
Proteção Civil 
 
Chefe do pessoal 
não docente 

-Computador; 
-Papel; 
-Impressora. 

Setembro/outubro 
Comunidade 

escolar 

Divulgação e 
sensibilização 

(apresentação em 
PowerPoint com as 
regras de segurança 

do Plano de 
segurança interno – 
em caso de sismo e 

incêndio) 

Clube de Proteção 
Civil. 

 

Diretores de 
turma/ 

professores de 
Cidadania e 

Desenvolvimento 

- Computador 
- Projetor 
- Internet (site oficial da 
escola) 

Outubro 

Todas as turmas 
(através dos 

diretores de turma) 
 

Restante 
comunidade 

escolar (através do 
site oficial da 
escola e da 

plataforma Teams) 
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Clube da Proteção Civil  

ATIVIDADES DINAMIZADORES 
RECURSOS 

CALENDARIZAÇÃO DESTINATÁRIOS 
HUMANOS MATERIAIS 

Comemoração do 
Dia Internacional 

para a consciência 
do Risco e redução 

de catástrofes – 
divulgação do 
conteúdo dos 

folhetos 

Clube de Proteção 
Civil. 

Diretores de 
turma/ 

professores de 
Cidadania e 

Desenvolvimento 

- Folheto do SRPCBA 13 de outubro 

Todas as turmas 
(através dos diretores 

de turma ou 
professores de 

Cidadania e 
Desenvolvimento 

Verificação e 
atualização da 
sinalética de 
evacuação e 

concentração 

 

Clube de Proteção 
Civil 

Membros do 
Clube da 
Proteção Civil 

- Tintas (verde e preta); 
- Pinceis; 
- Cartão (molde para as 
setas); 
- Plástico aderente verde 
(para as setas do interior 
dos edifícios). 

Outubro/Novembro 
Comunidade 

escolar 

Simulação sísmica 
em cada turma 

Coordenadora do 
Clube 

Diretores de turma 

Diretores de 
turma 

--------------------------------- Durante o mês de 
outubro 

Todos os alunos 
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Clube da Proteção Civil  

ATIVIDADES DINAMIZADORES 
RECURSOS 

CALENDARIZAÇÃO DESTINATÁRIOS 
HUMANOS MATERIAIS 

Palestra sobre 

Riscos Naturais 

Clube da Proteção 
Civil e 

Serviço Municipal 
da Proteção Civil 
de Vila Franca do 

Campo 
(SMPCVFC) 

Técnicos 
especializados do 
SMPCVFC 

- Computador e projetor 6, 7 e 14 de janeiro 

 Alunos do 8.ºano  
(de acordo com a 

Estratégia de 
Educação para a 

Cidadania) 

Mass Training de 

Suporte Básico de 

Vida 

SRPCBA 
Clube da Proteção 

Civil 

Técnicos do 

SRPCBA 

- Sala grande 
- Projetor 
- Computador 
- Tela ou parede branca 
-  Colunas de som  

26 de janeiro  

(quarta-feira) 

Alunos dos Cursos 
Profissionais 

(Técnico Auxiliar 
de Saúde – 13 

alunos; Técnicos 
da Ação Educativa 
– 12 alunos; 

Técnicos de Seg. 
no Trabalho – 8 

alunos) 
7 Docentes/ assist. 

operacionais 

Palestra  
Suporte Básico de 

Vida 

Clube da Proteção 
Civil e Serviço 
Municipal da 

Proteção Civil de 
Vila Franca do 

Campo 

Técnicos 

especializados do 

SMPCVFC 

- Computador e projetor 

- Manequins de treino 

SBV 

1, 2, 4 e 7 de fevereiro 

Alunos do 6.ºano 

(de acordo com as 
aprendizagens 

essenciais de CN)  
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(A)Devido ao distanciamento físico entre as três escolas do 1.º ciclo que integram a mesma unidade orgânica e à dificuldade em transportar 

os alunos de uma escola para as outras, solicita-se uma sessão para cada escola. 

Clube da Proteção Civil  

ATIVIDADES DINAMIZADORES 
RECURSOS 

CALENDARIZAÇÃO DESTINATÁRIOS 
HUMANOS MATERIAIS 

Palestra primeiros 

Socorros  

Clube de Proteção 

Civil/ SRPCBA  

Técnicos do 

SRPCBA 

- Computador  

- Projetor 

 1 de fevereiro 
(3ªfeira) 
(3 turmas  

Prof. Adelaide Gouveia) Alunos do 9.ºano 

 2 de fevereiro 
(4ªfeira)  

(2 turmas Prof. Maria 
Antónia Guedes +Voc) 

Escolinhas de 
primeiros socorros 

(A)  

Clube de Proteção 

Civil/ SRPCBA 

Técnicos do 

SRPCBA 

- Computador 

- Projetor  

- Bonecos de peluche 

 

11 de fevereiro 
13h/14h30  

EB1/JI Francisco 
Medeiros Garoupa 

Alunos do 4.ºano 

18 de fevereiro 
10h30/12h00  

EB1/JI Padre Manuel 
Ernesto Ferreira 
18 de fevereiro 

13h/14h30  
EB1/JI Prof. António 

Santos Botelho 
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Clube da Proteção Civil  

ATIVIDADES DINAMIZADORES 
RECURSOS 

CALENDARIZAÇÃO DESTINATÁRIOS 
HUMANOS MATERIAIS 

Palestra  
Segurança nas 

zonas balneares e 
mar 

Clube da Proteção 
Civil 

Polícia Marítima 
Polícia Marítima 

- Computador  

- Projetor 
A definir Alunos do 7º ano 

Comemoração do 
Dia Internacional da 
Proteção Civil- “Um 

dia com a 
Proteção Civil na 

EBSACR” 

Clube da Proteção 
Civil 
Conselho Executivo 
João Medeiros 
(gabinete da Proteção 
civil da CMVFC e 
comandante dos 
Bombeiros) 
Chefe da PSP 

 

- Alunos 
- Docentes 
- Não docentes 
- PSP 
- Bombeiros 
- Exército 
- Polícia marítima 
- Centro de saúde 

- Camiões dos BVFC 
- Ambulâncias 
- Fatos de salvamento 
- Viaturas do exército 
- Viaturas da Polícia 
- Barcos, motas de água 
e outras viaturas da 
Autoridade Marítima 
Nacional 
- Cães da Polícia 
- Exposições de trabalhos 
da prof. Maria Antónia 
Guedes 
- Folhetos e cartazes do 

SRPCBA 

3 de março 

(comemoração do 

Dia Internacional da 

Proteção Civil) 

Comunidade 

Dramatização de 
textos de promoção 

de cultura de 
segurança na 
comunidade, 

realizados pelos 
membros do Clube 

Clube da Proteção 
Civil 

Clube 

- Computador 
- Cartolinas 
- Papel de cenário 
- Marcadores 
- Lápis de cor 
- Colas 
- Tesouras 

Ao longo do ano 

letivo 
Turmas de 4.ºano 
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Clube da Proteção Civil  

ATIVIDADES DINAMIZADORES 
RECURSOS 

CALENDARIZAÇÃO DESTINATÁRIOS 
HUMANOS MATERIAIS 

Divulgação dos 
vídeos e panfletos 

do SRPCBA alusivos 
a diversas temáticas 

Clube de Proteção 

Civil 

Alunos e 

docentes 

- Computador 
- Panfletos 

Ao longo do ano 
letivo 

Todas as turmas 
(através dos diretores 

de turma ou professores 
de Cidadania e 

Desenvolvimento  
 Participação no 

Concurso de Ideias SRPCBA Alunos do Clube - Computador 
A definir pelo 

SRPCBA 
Clubes da Proteção 

Civil 
 Participação no 

Concurso de 
Projetos 

SRPCBA 
 

Alunos do Clube - Computadores 
- Telemóveis 

A definir pelo 
SRPCBA 

Clubes da Proteção 
Civil 

Divulgação do 
Clube da Proteção 

Civil e das respetivas 
atividades na 
plataforma do 

SRPCBA e no blog 
da escola 

Clube de Proteção 

Civil 

Membros do 

Clube 

- Folhas 
- Canetas 
- Computador 
- Impressora 
- Internet 

Ao longo do ano 
letivo 

Comunidade 

II Encontro de 
Coordenadores dos 
Clubes da Proteção 

Civil dos Açores 

SRPCBA 
Definidos pelo 

SRPCBA 
Definidos pelo 
SRPCBA 

Julho 
Coordenadores dos 
Clubes da Proteção 

Civil 
 

 

Vila Franca do Campo, 3 de novembro de 2021 

A coordenadora do Clube de Proteção Civil 
 

Maria Helena Figueiredo Campos Veríssimo 
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Comemoração do Dia Internacional da Pessoa Portadora de Deficiência: Promover a Inclusão 

Objetivo(s) Atividade(s) Dinamizadores 
Recursos 
Humanos 

Recursos Materiais Calendarização Destinatários 
Previsão de 

Custos 
Divulgar para 
promover a 

participação da 
comunidade 

educativa nas 
ações 

projetadas. 

 

 

 

Promover a 
inclusão 

Divulgação: 

• Mail 

  

 

Elementos do 
NEE 

 

Docentes titulares 

(pré-escolar, 1º, 2º 
e 3º ciclos) 

Elementos do NEE 

 

Visualização de um 
PowerPoint, em 
contexto de sala de 
aula, onde se pretende 
conhecer/compreender 
e sensibilizar a 
comunidade educativa 
sobre a Síndrome de 
Down, como ponto de 
partida de reflexão. 

 

Visualização de trailer 
acerca de história de 
vida quotidiana dessa 
população. 

 

Construção de coração 
com mãos de papel. 

 

(Contorno e desenho 
de mão e respetivo 
registo de sentimento 
ou aprendizagem a 
memorizar/reter, após   

 

Última semana de 
novembro  

 

Comunidade 
Educativa 
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Vila Franca do Campo, 27 de setembro de 2021 
 

 

momento de discussão 
sobre o observado e a 
experiência de vida 
explorada.  

  

(recursos enviados por 
correio eletrónico aos 
coordenadores de 
núcleo e 
departamentos). 

Sensibilizar e 
promover o 
ajustamento 

para a diferença, 
formando e 
informando. 

Sensibilização: 

• Apresentação de powerpoint 
alusivo ao Síndrome de Down 
(“Conhecer/compreender/sensibilizar”); 
• Apresentação de vídeos 
sobre a temática (dimensão afetiva); 

• Proposta de atividades a 
explorar em contexto sala de aula.  

• Projeção de vídeos e 
powerpoint no pavilhão A da EBSACR 

Docentes titulares 

Elementos do 
NEE  

 

 

 

Docentes titulares 

(pré-escolar, 1º, 2º 
e 3º ciclos) 

Elementos do NEE 

 

 

Conforme acima 
estabelecido para 
realização da 
atividade. 

3 de dezembro 

 

Comunidade 
Educativa 

 

 



 

ESCOLA BÁSICA E SECUNDÁRIA ARMANDO CÔRTES-RODRIGUES 

EQUIPA DA SAÚDE DA UNIDADE DE SAÚDE DA ILHA DE SÃO MIGUEL 

EQUIPA DA SAÚDE ESCOLAR 

Plano de atividades 2021-2022 

 

Designação População Alvo 
Responsável(eis) pela 

atividade/ação 
Data prevista 

Ação de sensibilização sobre 

“Cuidados de higiene oral” 

Alunos nascidos em 2008 

– 6 anos – 1.º ano 

(No âmbito do rastreio de 

Saúde Oral) 

Serviço de Medicina 

Dentária da USISM 
Ao longo do ano letivo 

Projeto “BaLanSa” – Eixo lancheiras 

saudáveis 
2º Ano   

ESE e Serviço Nutrição 

da USISM 
2º e 3º Períodos 

“Aqui ninguém toca” 4º ano  
SFPPP 

Margarida Ferraz 
2º Período 

 “Segura Net”  5º ano Profº José Freire  Ao longo do ano letivo 

“Técnicas de relaxamento/Gestão de 
emoções” 

6º Ano 

ESE da USISM 

+ 

Serviço de Psicologia da 

USISM  

2º e 3º Períodos 

“Prevenção da Violência no 

namoro/Assertividade nas relações de 

amizade e de namoro” 

7º ano APFSSR - AÇORES Ao longo do ano letivo 

“Sessão sobre dependências (com e 
sem substâncias)” 

8º Ano ARRISCA Ao longo do ano letivo 

Ação de sensibilização sobre 

“Cuidados de higiene oral” 

Alunos nascidos em 2015 

– 13 anos – 7.º/8ºano (No 

âmbito do rastreio de 

Saúde Oral) 

Serviço de Medicina 

Dentária da USISM 
Ao longo do ano letivo 

“Métodos contracetivos e prevenção 

de IST’s”  9º ano  ESE da USISM 2º e 3º Períodos 

“Suporte Básico de Vida – 

Sensibilização teórica sobre o 

algoritmo no adulto” 

9º ano ESE da USISM  

1º Período  

(a partir de 15 de novembro – 

enviar calendarização o mais 

breve possível) 

 “Álcool e Prevenção Rodoviária”   10º Ano PSP  Ao longo do ano letivo 

Ação de sensibilização “Viagem 
Finalistas: eu divirto-me. Eu protejo-

me!” 

12º Ano 

(UO’s com viagem de 
finalistas organizada) 

ESE da USISM 
Março 2022  

(antes das férias da Páscoa) 

Ações de sensibilização sobre 

Necessidades Saúde Especiais (NSE) 

identificadas pela UO (Epilepsia, DM1, 

Anafilaxia, etc.) 

Pessoal docente e não 

docente 
ESE da USISM Ao longo do ano letivo 
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Serviço de Psicologia e Orientação 

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

Calendarização Destinatários 

 Promover a Orientação Escolar e 

Profissional: 

- Apoiar os alunos nas suas escolhas para 

construção do seu projeto de vida; 

- Facilitar o processo de tomada de 

decisão vocacional e de área escolar e/ou 

profissional; 

- Fornecer informação sobre os 

diferentes percursos formativos e 

profissionais. 

- Realização de sessões 

de grupo e/ou 

individuais; 

- Realização do evento: 

“ Feira de Orientação 

Escolar e Profissional”; 

-Talks vocacionais. 

Psicóloga 

-Psicóloga; 

-Docentes; 

-Pais/Encarregados de 
Educação; 

-Universidade dos 
Açores; 

-Escolas Profissionais. 

-Panfletos/ Cartazes 

de oferta formativa 

e educativa; 

-Material 

informático com 

acesso à internet 

2.º e 3.º períodos 

Alunos do 9.º e 

12.ºanos de 

escolaridade 

A definir 

Comemoração do dia 

Europeu da Terapia da 

Fala (a definir) 

Terapeuta da 

Fala 

Docentes 

A definir A definir 6 de março 
Comunidade 

educativa 

-Sensibilizar para a importância das 

competências relacionadas com o ritmo 

“Ritmo e 

Psicomotricidade”  

Psicomotricista 

Docentes 

Psicomotricista 

Docentes 

Material 

informático/ audio 
1.º período 

Alunos do Pré-

escolar 
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- 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; 

- Sensibilizar os encarregados de 

educação para a importância do ensino 

pré-escolar na aquisição dos pré-

requisitos para integração no 1.º ciclo; 

- 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; 

devolução dos 

resultados aos 

encarregados de 

educação no final 

do 1.º e 3.º 

períodos; balanço 

das atividades no 

final de cada 

período; 

dinamização de 

sessões com 

encarregados de 

educação no 2.º 

período;  

-Reuniões sempre 

que se justifique 

 

Alunos do pré-

escolar com 5-6 

anos de idade  

 


