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Ano letivo: 2018/2019 

OBJETIVOS ATIVIDADES ESTRATÉGIAS DINAMIZA-
DORES 

PARTICIPAN-
TES 

CALENDARIZA-
ÇÃO 

 
-Promover a (re) integração das 
crianças; 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Promover a relação entre pares;  
 
- Dar a conhecer a dinâmica dos 
diferentes espaços que integram o 
Jardim de Infância; 
 
 
 
 
 
 

 
- Receção aos alunos; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Apresentação dos dife-
rentes espaços educativos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Apresentação dos Alunos/ 
E. Educação/ Educadoras 
de Infância/ Assistentes 
Operacionais   
 
 
 
 
 
 
- Atividades livres na sala e 
exterior; 
- Jogos de integração; 
- Canções de roda;  
- Canções mimadas; 
- Conversas em grande gru-
po. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
-Educadoras de 
Infância; 
 
 

- Educadoras de 
Infância; 
- Alunos;  
-Assistentes 
Operacionais. 
 
 
 
 
 
 
- Educadoras de 
Infância; 
- Alunos; 
- Assistentes 
Operacionais. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Setembro 
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OBJETIVOS ATIVIDADES ESTRATÉGIAS DINAMIZA-
DORES 

PARTICIPAN-
TES 

CALENDARIZA-
ÇÃO 

  
 
 

 
 
- Alertar as crianças para a impor-
tância de uma alimentação saudá-
vel e equilibrada; 
 
 
 
 
 
 
 
- Reviver tradições; 
 
- Promover o caracter lúdico. 

 
 
 
- Alimentação; 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Bolinhos e Bolinhós (JI 
Sanguinheira) 
 
 
- Halloween (JI Tocha). 
 
 
 

 
 
- Visita à feira/ estufa – le-
gumes e frutas 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Saída ao meio envolvente. 
 
 
 
- Exposição de abóboras. 
 

 
 
 
 
 
- Educadoras 
de Infância; 
- Professoras 
do 1º CEB. 
 
 
 
 

 
 

- Educadoras de 

Infância; 

- Famílias; 

- Alunos mais 

velhos; 

- Assistentes 

Operacionais.  

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Outubro 
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OBJETIVOS ATIVIDADES ESTRATÉGIAS DINAMIZADO-
RES 

PARTICIPAN-
TES 

CALENDARIZA-
ÇÃO 

 
- Vivenciar tradições. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Promover o valor da solidarieda-
de;  
 
 
 
 
 
- Envolver a família e a comunida-
de. 

 
- Magusto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-Dia Nacional do Pijama 

 
- Assar castanhas.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Exploração do Kit enviado 
pelo “Mundos de Vida” 
 
 
- Convite às famílias a par-
ticipar na atividade. 
 

 
- Educadoras de 
Infância;  
- Professoras do 
1º CEB. 
 
 
 
 
 
 
 
- Mundos de Vi-
da; 
- Educadoras de 
Infância. 
 

 
- Educadoras de 
Infância;  
- Alunos; 
- Assistentes 
Operacionais. 
 
 
 
 
 
- Educadoras de 
Infância;  
- Alunos; 
- Assistentes 
Operacionais. 
- Famílias. 
 
 
 

 
 
 

 
 

dezembro 
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OBJETIVOS ATIVIDADES ESTRATÉGIAS DINAMIZADO-
RES 

PARTICIPAN-
TES 

CALENDARIZA-
ÇÃO 

 
- Envolver as famílias e a comuni-
dade nas atividades do JI. 
 

 
 - Natal. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 - Realização da Festa de 
Natal; 
- Almoço/Lanche. 

 
- Educadoras de 
Infância. 
- Professoras do 
1º CEB 

 
- Educadoras de 
Infância;  
- Professoras do 
1º CEB 
- Alunos; 
- Assistentes 
Operacionais; 
- Famílias; 
- Comunidade 
educativa. 
 
 
 
 

Natal 

“Brincar …brincar até ao céu” 
- Ocupação de tempos 
livres. 

- Visionamento de filmes;  
- Culinária; 
- Brincadeiras livres nos 
diferentes espaços da sala 
da A.A.A.F. e exterior. 

 

- Assistentes 
Operacionais. 

 
 
 
 
- Assistentes 
Operacionais;  
- Alunos. 

Interrupção letiva 
Natal 
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OBJETIVOS ATIVIDADES ESTRATÉGIAS DINAMIZADO-
RES 

PARTICIPANTES 

 

CALENDA-
RIZAÇÃO 

 
 
- Experienciar costumes e tradições. 
 
 
 

 
 
 - Os Reis. 

 
 
- Elaboração de coroas; 
- Cantar as Janeiras. 
 

 
 
- Educadoras de 
Infância. 
 

 
- Educadoras de Infân-
cia; 
- Alunos; 
- Assistentes Operaci-
onais. 

 
 

janeiro 
 
 
 
 
 

 
- Valorizar as relações interpessoais 

 
- Os afetos 

 
- Jogos de interação; 
- Elaboração de textos 
livres. 

 
- Educadoras de 
Infância. 
 

 
- Educadoras de Infân-
cia; 
- Alunos; 
- Assistentes Operaci-
onais. 

fevereiro 
 

 
- Levar a comunidade a participar 
nas atividades do Jardim de Infância; 
 
 - Proporcionar momentos de diver-
são. 
 

 
- Carnaval. 

 
- Desfile;  
- Baile de Máscaras. 
- Exposição de Máscaras  
 

 
- Educadoras de 
Infância. 
- Professoras do 
1º CEB 
 

 
- Educadoras de Infân-
cia; 
- Professoras do 1º 
CEB 
- Alunos; 
-Assistentes Operacio-

 
 
 
 

março 
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OBJETIVOS ATIVIDADES ESTRATÉGIAS DINAMIZADO-
RES 

PARTICIPANTES 

 

CALENDA-
RIZAÇÃO 

nais. 
-Famílias;  
- Comunidade; 
- Autarquia; 
- GNR. 
 

 
 
 
 
 

 

OBJETIVOS ATIVIDADES ESTRATÉGIAS DINAMIZADO-
RES 

PARTICIPANTES CALENDARI-
ZAÇÃO 

“Brincar …brincar até ao céu” 
 
 
 
 

 

 
 
- Ocupação de tempos 
livres. 
 
 
 
 
 
 

 - Brincadeiras livres nos 
diferentes espaços da 
sala da A.A.A.F. ou espa-
ço exterior. 

 
 

 
 
- Assistentes Ope-
racionais. 
 
 
 
 
 
 

 
 
- Assistentes Opera-
cionais;  
- Alunos. 
 

 
 

Interrupção 
 letiva  

Carnaval 
 
 
 
 
 

 
- Fomentar o gosto pela leitura. 
 
 
 
 
 
 

 
- Semana da leitura. 
 
 
 
 
 
 

 
- Exploração de diferen-
tes histórias; 
- Historias contadas pelas 
famílias 
 
  
 

 
- Educadoras de 
Infância. 
 
 
 
 
 

 
- Educadoras de In-
fância;  
- Alunos; 
- Assistentes Opera-
cionais;  
- Famílias. 
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OBJETIVOS ATIVIDADES ESTRATÉGIAS DINAMIZADO-
RES 

PARTICIPANTES CALENDARI-
ZAÇÃO 

 
- Reforçar laços afetivos. 
 
 
 
- Respeitar a floresta 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Proporcionar momentos lúdicos. 
 

 
- Dia do Pai. 
 
 
 
- Dia Mundial da Floresta 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Páscoa. 
 
 
 

 
- Elaboração de prenda. 
 
 
 
- Exploração de histórias 
alusivas à temática 
 
- Plantação de uma árvo-
re/planta. 
 
 
- Caça ao ovo. 
 

 
- Educadoras de 
Infância. 
 
 
- Educadoras de 
Infância;  
 
 
 
 
 
 
 
- Educadoras de 
Infância. 
 

 
 
 
 
 
- Educadoras de In-
fância; 
- Alunos; 
- Assistentes Opera-
cionais. 

 
março 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

abril 
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OBJETIVOS ATIVIDADES ESTRATÉGIAS DINAMIZADO-
RES 

PARTICIPANTES CALENDARI-
ZAÇÃO 

“Brincar …brincar até ao céu” 
- Ocupação de tempos 
livres. 

- Visionamento de filmes;  
- Culinária; 
- Passeios ao meio en-
volvente; 
- Brincadeiras livres nos 
diferentes espaços da 
sala da A.A.A.F. ou exte-
rior; 
- Parque infantil da locali-
dade. 

- Assistentes Ope-
racionais. 

 
 
 
 
- Assistentes Opera-
cionais;  
- Alunos. 

Interrupção 
letiva Páscoa 
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OBJETIVOS ATIVIDADES ESTRATÉGIAS DINAMIZADO-
RES 

PARTICIPANTES CALENDARI-
ZAÇÃO 

 
 
 
- Reforçar laços afetivos. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
- Dia da Mãe. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
- Elaboração de prenda. 
 
 
 
 

 
 
 
- Educadoras de 
Infância. 
 
 
 

 
 
 
- Educadoras de 
Infância; 
- Alunos; 
- Assistentes Ope-
racionais. 
 

maio 

 
- Vivenciar momentos de diversão. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Respeitar o meio ambiente. 

 
- Dia Mundial da Criança.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
- O Ambiente. 

 
- Visita de estudo a local 
a designar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Exploração de histórias 
alusivas à temática 

 
- Educadoras de 
Infância. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Educadoras de 
Infância. 

 
- Educadoras de 
Infância; 
 - Alunos; 
- Assistentes Ope-
racionais. 
 
 
 
- Educadoras de 
Infância; 
 - Alunos; 
- Assistentes Ope-
racionais; 
- Famílias. 
 
 

junho 
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OBJETIVOS ATIVIDADES ESTRATÉGIAS DINAMIZADO-
RES 

PARTICIPANTES CALENDARI-
ZAÇÃO 

 
- Promover a articulação com o 1º 
Ciclo. 
 
 
 
 
 
 
 
- Promover o convívio e o espírito de 
partilha, entre todos os elementos da 
comunidade escolar. 

 
- Visita às Escola do 1º 
Ciclo. 
 
 

 

 

 

 

 

 

- Encerramento do Ano 
Letivo. 

 
- Visita de forma progra-
mada e organizada às 
escolas do 1º Ciclo.   
 
 
 
 
 
 
- Festa; 
- Almoço; 

 
- Educadoras de 
Infância; 
- Docentes do 1º 
Ciclo. 
 
 
 
 
 
- Educadoras de 
Infância; 
- Professoras do 
1º CEB 
- Famílias. 
 

 
- Educadoras de 
Infância; 
- Docentes do 1º  
Ciclo; 
- Alunos. 
 
 
 
 
Educadoras de In-
fância; 
- Docentes do 1º  
Ciclo; 
- Alunos; 
- Famílias; 
- Assistentes Ope-
racionais; 
- Associação de 
Pais; 
- Junta de Fregue-
sia; 
- Centro Social da 
Sanguinheira. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Junho/ 
julho 
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OBJETIVOS ATIVIDADES ESTRATÉGIAS DINAMIZADO-
RES 

PARTICIPANTES CALENDARI-
ZAÇÃO 

“Brincar …brincar até ao céu” 

 
- Ocupação de tempos 
livres. 
 
 

- Visionamento de filmes;  
- Passeios ao meio en-
volvente; 
- Brincadeiras livres nos 
diferentes espaços da 
sala da A.A.A.F. ou exte-
rior. 
 

- Assistentes Ope-
racionais. 

 
 
- Assistentes Ope-
racionais;  
- Alunos. 

julho 

 
- Fomentar momentos de interação. 
 
 
- Promover o gosto pela leitura em 
Família  
 
 
 
 
- Praticar hábitos de higiene.  

 
- Participar em propostas 
da comunidade educativa. 
 
- Projeto “Vaivém de li-
vros”. 
 
 
 
 
- Higiene oral. 
 
 

 
- Intercâmbio entre Jar-
dins de Infância. 
 
- Propostas de outros 
níveis de ensino; 
- Troca de livros entre 
grupos;  
 
 
- Escovagem dos dentes, 
após o almoço. 

 
- Educadores de 
Infância. 
 
 
 
 
 
 
 

 
- Educadores de 
Infância; 
- Alunos; 
- Assistentes opera-
cionais; 
- Famílias.  
 

 
 
 
 
 

Ao longo do 
ano 

 
Notas:  

a) Não havendo uma local definido para uma possível Visita de Estudo, este não fica mencionado. 
 
b) Outras atividades propostas por diversas Entidades / Instituições exteriores aos Jardins de Infância/Agrupamento poderão 

ser inseridas neste Plano Anual de Atividades. 
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OBJETIVOS ATIVIDADES ESTRATÉGIAS DINAMIZADO-
RES 

PARTICIPANTES CALENDARIZA-
ÇÃO 

- Promover o contacto dos novos 
alunos na comunidade escolar;  
 

Receção 
 

aos alunos 

- Apresentação dos alu-
nos/Encarregados de Educa-
ção/Professores 

- Docentes - Professores, (1º 
CEB/AEC/ Educa-
ção Especial) alu-
nos, pais/ encarre-
gados de educação 
e Assistentes Ope-
racionais 
 
 

17 de setembro 

- Promover a integração dos no-
vos alunos na comunidade esco-
lar;  
- Despertar interesse pelas ativi-
dades escolares; 
- Sensibilizar os alunos para a 
vivência em comum. 

 
 
 

Integração 
 

dos alunos 
 
 
 
 

- Intercâmbio entre ciclos: 
Visita guiada às instalações 
das EB1/JI. 
- Jogos ao ar livre.  

 
- Docentes 

- Professores, (1º 
CEB/Pré-
Escolar/AEC/ Edu-
cação Especial) 
alunos e Assisten-
tes Operacionais 

 
18 de setembro 

 

 
- Reconhecer que a sobrevivência 
e o bem-estar humano dependem 
de hábitos individuais de uma ali-
mentação equilibrada. 
 

 
Semana da 

Alimentação/ 

Eco-escolas 

- Pesquisa acerca das tradi-
ções gastronómicas. 
- Elaboração de processos de 
compilação de pesquisas. 
- Roda de alimentos. 
- Composições, desenho. 
- Ação de sensibilização alu-
siva ao tema. 
- Outras atividades diversas, 
alusivas ao tema 
 

 
- Docentes 
- Equipa do PES 
- Equipa do Eco-
escolas 
 

 
- Professores 
(1º CEB/Pré- Esco-
lar/AEC/ Educação 
Especial) 
- Alunos  
- Assistentes Ope-
racionais 

 
15 a 19 

de 
outubro 
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OBJETIVOS ATIVIDADES ESTRATÉGIAS DINAMIZADO-
RES 

PARTICIPANTES CALENDARIZA-
ÇÃO 

- Aprender a respeitar as regras 
sociais 
- Alertar para os perigos de incên-
dios 
- Sensibilizar para a segurança no 
trabalho. 
- Promover a preservação da Na-
tureza. 
- Incutir o convívio entre toda a 
comunidade escolar. 

 
 
 
 
 

Magusto/ 
Eco-Escolas 

 
 
 

 

- Recolha de tradições e pro-
vérbios relacionados com a 
comemoração do Dia de S. 
Martinho. 
- Elaboração de cartuxos. 
- Limpeza do espaço. 
- Jogos de grupo. 

 
- Docentes (1º 
CEB/Pré-
Escolar/AEC/ 
Educação Espe-
cial) 
- Assistentes 
Operacionais 

 
- Docentes 
(1ºCEB/Pré- Esco-
lar/AEC/ Educação 
Especial) 
- Alunos 
- Assistentes Ope-
racionais 
 

 
9 

de 
novembro 

 
 

 
- Reconhecer o Natal como a festa 
da família e apelo à Paz e à Fra-
ternidade entre os Homens. 
- Desenvolver o espírito criativo e 
crítico das crianças. 
- Compreender mensagens. 
- Dramatizar textos. 
- Desenvolver o espírito da solida-
riedade. 

 
 

Natal/ 
Eco-Escolas 

- Ensino de canções, recita-
ções e dramatizações sobre o 
tema. 
- Construção e enfeite de ár-
vores de Natal com diferentes 
materiais construídos pelas 
crianças 
- Montagem do presépio. 
- Colagens, dobragens e ex-
pressão escrita sobre o tema. 
- Decoração das salas e es-
paços. 
- Apresentação das aprendi-
zagens adquiridas sobre a 
época. 
Realização da Festa de Natal; 
- Lanche convívio. 

 
- Docentes (1º 
CEB/Pré-
Escolar/AEC) 
- Alunos 
- Assistentes 
Operacionais  

 
- Docentes (1º 
CEB/Pré-
Escolar/AEC) 
- Alunos 
- Pais 
- Assistentes Ope-
racionais 
- Comunidade edu-
cativa 

10 a 14 
 

de 
 

        dezembro 
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   DGEstE – Direção-Geral dos Estabelecimentos Escolares  
   Direção de Serviços da Região Centro 

 
 

 

OBJETIVOS ATIVIDADES ESTRATÉGIAS DINAMIZADO-
RES 

PARTICIPAN-
TES 

CALENDARIZA-
ÇÃO 

- Explorar tirando partido da resis-
tência e plasticidade dos materiais 
utilizados. 
- Desenvolver a destreza manual. 
- Conhecer e respeitar as regras de 
trânsito referentes a peões. 
- Desenvolver a capacidade estética 
das crianças. 
- Reutilizar e recuperar materiais. 
 

 
 

Carnaval/ 
Eco-Escolas 

 
- Elaboração de másca-
ras/fantasias de Carnaval 
em diversos materiais. 
- Desfile. 

 
- Docentes (1º 
CEB/AEC) 
- Educadoras de 
Infância 
- Alunos 
- Assistentes Ope-
racionais 

 
- Docentes (1º 
CEB/Pré-
Escolar/AEC/ 
Educação Espe-
cial) 
- Alunos 
- Comunidade 
educativa 

 
 

25 de fevereiro a 1 
de 

março 

- Estimular nos alunos o gosto pela 
leitura utilizando os livros de uma 
forma viva e dinâmica. 
- Proporcionar aos alunos um livro 
para ler na escola ou em casa incu-
tindo-lhes normas de utilização: cui-
dados a ter com a visão e luminosi-
dade. 
- Levar os alunos a aprenderem a 
ouvir, reproduzir, folhear, manusear 
e arrumar livros segundo critérios. 
- Fazer uma articulação dos saberes 
das diversas áreas disciplinares. 

Semana da Leitura/Eco-
Escolas 

- Leitura e análise de tex-
tos e obras literárias de 
vários autores.  
- Trabalhos multidisciplina-
res.  
- Articulação com a Biblio-
teca da Escola Sede. 

 
- Docentes (1º 
CEB/AEC) 
- Educadoras de 
Infância 
- Prof. Bibliotecá-
rio. 

 
- Docentes (1º 
CEB/Pré-
Escolar/AEC e 
Educação Espe-
cial) 
- Alunos 
- Pais/Familiares 

A calendarizar de 
acordo com a pla-

nificação da Biblio-
teca do Agrupa-

mento 

 
- Identificar a estação do ano pre-
sente. 
- Observar e identificar algumas 
plantas mais comuns. 
- Consciencializar os alunos para a 

 
Dia 

 
Mundial 

 
da 

 
- Plantação de algumas 
árvores/plantas. 
- Récita de poemas e 
canções alusivas ao Dia 
da Árvore. 

 
- Docentes (1º 
CEB/AEC) 
 
 

 
- Docentes (1º 
CEB/AEC) 
 
- Alunos 
 

 
 

21 e 22 
 

de 
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   DGEstE – Direção-Geral dos Estabelecimentos Escolares  
   Direção de Serviços da Região Centro 

 

OBJETIVOS ATIVIDADES ESTRATÉGIAS DINAMIZADO-
RES 

PARTICIPAN-
TES 

CALENDARIZA-
ÇÃO 

importância de alertar a comunidade 
para o consumo/desperdício de 
água. 
- Levar os alunos a tomar consciên-
cia da importância de preservar o 
ambiente. 
 

 
Floresta 

 
e 
 

da Água/Eco-Escolas 

- Sensibilização da ne-
cessidade da água para a 
sobrevivência do planeta. 
- Elaboração de árvores 
com material reciclado 
para exposição. 
 

- Assistentes 
Operacionais  

março 

 
- Reconhecer a existência de dife-
rentes religiões. 
- Desenvolver o respeito pelo outro e 
por si mesmo. 
- Reviver as tradições alusivas à 
época da Páscoa. 
- Desenvolver as capacidades psi-
comotoras. 
- Desenvolver o espírito de partilha. 
 

 
 

Páscoa/Eco-Escolas 

 
- Elaboração de trabalhos 
relativos à Páscoa. 
- Costumes e tradições. 
- Jogos diversos. 
 

 
- Docentes (1º 
CEB/Pré-
Escolar/AEC) 
 
 

 
- Docentes (1º 
CEB/Pré-
Escolar/AEC) 
- Alunos 
- Pais 
- Assistentes 
Operacionais 

 
 

5 
 

de 
 

abril 
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OBJETIVOS ATIVIDADES ESTRATÉGIAS DINAMIZADO-
RES 

PARTICIPAN-
TES 

CALENDARIZA-
ÇÃO 

- Conhecer e atuar de acordo com 
as normas e critérios de convivência. 
- Conhecer novos locais. 
- Desenvolver o convívio e a sociali-
zação. 
 

Dia 

Mundial 
da 

Criança/Eco-Escolas 

- Direitos/deveres da cri-
ança 
- Pintura 
- Jogos tradicionais 
- Canções 
 

 
- Docentes (1º 
CEB/Pré-
Escolar/AEC) 
 

 
- Docentes (1º 
CEB/Pré-
Escolar/AEC) 
- Alunos 
 

 
31 de 
maio 

- Dar à Biblioteca Itinerante um as-
peto vivo e dinâmico; 
- Desenvolver o gosto pela leitura e, 
consequentemente, pela escrita; 
- Criar hábitos de leitura; 
- Desenvolver a criatividade da cri-
ança; 
- Incentivar os alunos na procura e 
pesquisa de livros nas bibliotecas; 
- Incutir nos alunos normas de boa 
utilização de livros. 

 
 

Dinamização das Biblio-
tecas 

e 
Plano Nacional de Leitu-

ra/Eco-Escolas 

- Requisição de livros na 
Biblioteca Itinerante que 
passa pelas escolas 
quinzenalmente. 
- Partilha de livros entre 
os alunos das diversas 
turmas. 
- Ida à Biblioteca da Es-
cola E.B.2.3/Sec. João 
Garcia Bacelar. 

- Funcionário da 
Biblioteca Itineran-
te 

 
- Alunos  

 
- Docentes  
 
- Biblioteca da 
EB2.3/Sec. 

 
Docentes, alu-
nos e Assisten-
tes Operacionais 

 
 
 

Ao longo do ano 
letivo 

 
 

- Promover o convívio e o espírito de 
partilha entre todos os elementos da 
comunidade escolar. 
  

Festa 

de 
Encerramento/Eco-

Escolas 

 
- Festa de encerramento 
do ano letivo. 
 

- Docentes  
(1º CEB/Pré-
Escolar/AEC) 
- Pais 

- Docentes (1º 
CEB/Pré-
Escolar/AEC) 
- Alunos 
- Comunidade 
educativa 

 
21 
de 

junho 

 

 

NOTAS:  

a) O horário das atividades letivas do último dia de cada período e Carnaval poderá ser alterado/ajustado de forma a permitir a articulação /participação 

dos professores das Atividades de Enriquecimento Curricular e dos Jardins de Infância. 

b) Não havendo uma data definida para a Visita de Estudo, esta não fica agendada podendo, por isso, enquadrar-se no dia que melhor se articular com as 

atividades a desenvolver em cada turma/escola, sendo para isso elaborado o respetivo projeto.   
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c) Outras atividades propostas por diversas Entidades/Instituições exteriores à Escola/Agrupamento poderão ser inseridas neste Plano, desde que sirvam 

de complemento/consolidação das atividades letivas.  

 

Avaliação do Plano Anual de Atividades 

√ O acompanhamento do Plano Anual de Atividades será realizado, ao longo do ano, pelo Coordenador de Departamento, o Diretor, Conselho Pedagógi-

co e Conselho Geral. 

√ Ao longo do ano letivo haverá três momentos de avaliação, tendo como base os relatórios de cada atividade elaborados pelos respetivos docentes. 

√ As datas constantes deste documento poderão sofrer alterações de acordo com as necessidades das turmas do Agrupamento. 

√ A avaliação será efetuada no final do ano letivo pelos responsáveis das atividades e pelo Conselho Pedagógico, através de: 

• Grelhas / Registo para o efeito;  

• Atas (Departamento Curricular, Conselho Pedagógico). 

√ Durante todo o ano letivo, as atividades organizadas posteriormente à aprovação deste Plano Anual de Atividades serão incluídas em adenda e 

elaborado o respetivo relatório, sendo dado conhecimento aos Encarregados de Educação. 

 

O Departamento do 1.º Ciclo, da Educação Pré-Escolar e Docentes das Atividades de Enriquecimento Curricular - ANO LETIVO 2018/2019 
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[Escreva aqui] 

 

 

DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS SOCIAIS E HUMANAS 
P.A.E. 2018 / 2019 

 

OJETIVOS ACTIVIDADES ESTRATÉGIAS 

 

DINAMIZADORES PARTICIPANTES CALENDARI

ZAÇÃO 

- Incentivar atitudes que 

levem a uma intervenção 

ativa; 

-Valorizar a cooperação e 

ser capaz de colaborar 

solidariamente. 

 

- Dar resposta às 

campanhas de 

solidariedade chegadas à 

escola: 

AMI; PIRILÂMPO MÁGICO; 

Liga Portuguesa Contra o 

Cancro… 

 

* Angariação de fundos; vendas, 

colocar em prática de acordo com a 

solicitação das campanhas. 

Alunos inscritos em 

E.M.R.C.    

Alunos inscritos em 

E.M.R.C.  

* Toda a 

comunidade escolar 

e extra-escolar. 

Ao longo do 

ano  

- Valorizar o Natal na 

dimensão da 

solidariedade e da 

fraternidade (valores que 

contribuem para a 

tentativa de resolução de 

problemas humanos de 

forma altruísta); 

 

- criar cidadãos 

responsáveis; 

 

 

- “Escola Amiga”. 

 

 

 

 

- Recolha de cobertores, agasalhos, 

produtos de higiene… para pessoas 

carenciadas / sem abrigo; 

 

 

- Operação 10 milhões de Estrelas – 

um gesto pela Paz (venda de velas 

em colaboração com o COJ) 

 

Prof. Irene 

Gandaio 

e quem quiser 

colabora. 

 

 

 Prof. Irene 

Gandaio 

e quem quiser 

Comunidade Escolar 

e envolvente.  

 

 

 

 

Comunidade 

Escolar. 

 

 

Ao longo do 

ano 
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- Assinalar a festividade 

do Natal, enquanto 

acontecimento religioso, 

familiar e sociocultural; 

- Favorecer a partilha e 

colaboração em projetos 

comuns. 

 

 colaborar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Valorizar a escola como 

pólo privilegiado de 

criação e difusão cultural; 

 

 

- Refletir sobre  

problemáticas e 

curiosidades da sociedade 

 

 

 

 

Comemoração de algumas 

datas / dias temáticos: 

Ex: - Dia Mundial da 3ª idade 

(28 de outubro);  

 

- Dia de S. Martinho / Dia 

Mundial da Bondade ( 11 / 13 

novembro); 

 

- Comemoração do “Dia 

Mundial da Paz” 

 

 

Dia do amigo 

 

Exploração de temas e realização 

de trabalhos. 

- Envio de mensagens , 

nomeadamente aos avós…; 

 

- Apresentação / exploração da 

história do S. Martinho como 

exemplo de bondade e ou magusto 

 

- Incentivar os alunos ao uso de 

camisa/ t-shirt branca para assinalar 

este dia e ou largada de pombos 

com mensagens de paz; 

- Criar moldura e manche cote e 

distribuir abraços na comunidade 

Prof. Irene 

Gandaio 

 

 

 

 

 

Alunos inscritos nas 

aulas de Religião e 

Moral. 

 

 

 

 

 

 

  

Ao longo do 

ano. 
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- Contribuir para a 

melhoria dos 

relacionamentos afetivos; 

 

- Capacitar para saber 

expressar afetos e 

sentimentos de uma forma 

positiva. 

 

 

 

- Dia de S. João Bosco (31 

de janeiro) 

 

 

 

- Semana dos afetos 

(multiculturalidade) 

educativa. 

 

- Pesquisa de quem foi e porque se 

comemora esta data; jornal de 

parede com o resultado das 

pesquisas feitas pelos alunos. 

 

- Organizar um universo de valores 

orientados para a relação com os 

outros;  

- “Mural dos afetos” 

 

. 
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- Promover o contacto 

com outras realidades; 

Motivar o convívio entre 

alunos/alunos e alunos/ 

professores 

Visita a um centro 

comercial e Ida ao cinema. 

 

Visionamento de um filme 

apropriado à idade dos alunos. 

Prof. Irene 

Gandaio 

 

Alunos do 4º ano,  

2º e 3º ciclos 

2º período  

- Sensibilizar para a 

 importância da disciplina 

na formação integral dos 

alunos; 

- proporcionar o convívio 

lúdico e cultural entre os 

alunos matriculados em 

EMRC  e a disciplina de 

Ed. Visual (se for 

possível realizar) 

 

- Visita a Serralves para ver 

a exposição da artista 

plástica – Joana 

Vasconcelos; 

- Visita a Belmonte 

- Contactar os autocarros; 

- Contactar os locais a visitar: 

* Serralves e Belmonte 

- Pedido de autorização aos pais/ 

Enc. de Educação. 

Prof. Irene 

Gandaio 

Alunos inscritos nas 

aulas de EMRC. 

2.º Paríodo 

- Promover o contacto 

com outras realidades; 

 

- Proporcionar o convívio 

entre alunos/alunos e 

alunos/professores. 

 

Visita à “Praia das Rocas”, 
Castanheira de Pêra 

Preparação da visita Prof. Irene 

Gandaio 

Alunos dos 2º e 3º 

ciclos 

Final do 3º 

período 
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                               DEPARTAMENTO DE LÍNGUAS  
                              PLANO ANUAL DE ATIVIDADES 

                              2018-2019 

                            

OBJETIVOS ATIVIDADES ESTRATÉGIAS DINAMIZADORES PARTICIPANTES CALENDARIZAÇÃO 

 

- Promover o gosto pela leitura; 

- Promover o conhecimento de 

autores da literatura 

portuguesa e universal; 

- Aprofundar capacidades de 

interpretação e análise crítica 

de textos de diferentes 

tipologias; 

- Desenvolver aptidões 

artístico-literárias de 

comunicação/expressão; 

- Contribuir para o 

desenvolvimento intelectual e 

cultural dos alunos; 

- Desenvolver  a 

responsabilidade e o empenho 

na concretização de tarefas; 

- Apresentar, oralmente, 

aspetos relacionados com a 

obra lida. 

- Educar para a cidadania. 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
Educação 
Literária 

 

- Leitura autónoma e orientada; 

 

- Reconto; 

 
- Dramatizações; 
 
- Visita guiada à biblioteca e 

requisição de obras para leitura 
autónoma, no âmbito do 
contrato de leitura. 

 
Professores de 
Português em 
colaboração com a 
Biblioteca Escolar e 
Biblioteca Municipal de 
Cantanhede. 

 

 
 
Alunos dos 1.º, 2.º 
e 3.º Ciclos e 
Ensino Secundário 

Ao longo do ano 
letivo 
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OBJETIVOS ATIVIDADES ESTRATÉGIAS DINAMIZADORES PARTICIPANTES CALENDARIZAÇÃO 

- Motivar os alunos para o 

estudo do episódio de Inês de 

Castro d’Os Lusíadas; 

- Propiciar o contacto dos 

alunos com o cinema 

português; 

- Motivar os alunos para a 

leitura e análise das obras; 

- Motivar para a ida ao cinema; 

 

 

 

Ida ao cinema 

“Pedro e Inês” 

- Fomentar a escrita de crítica a 
filmes (após visionamento), com 
o fim de produção de texto de 
opinião pelos alunos. 

 
Professores de 
Português do 3.º Ciclo 
e Ensino Secundário. 

 

Alunos das turmas 

dos 9.º, 10.º, 11.º e 

12.º anos 

 

24 de outubro 

- Promover a aprendizagem do 

francês; 

- Promover o enriquecimento 

linguístico e cultural; 

- Desenvolver uma identidade 

europeia; 

-Intensificar os intercâmbios 

educativos europeus.  

 

Projeto da 

Secção 

Europeia de 

Língua 

Francesa 

 

- Participação da Escola em 

atividades reflexão e partilha de 

práticas pedagógicas; 

- Outras. 

- Remodelação da Sala de 

Francês 

 

Professores de 

Francês com a 

colaboração de 

professores da DNL: 

História 

Alunos das turmas 

de Francês 

Ao longo do ano 

letivo 

- Divulgar as culturas-alvo 

(países de língua inglesa). 

- Comemorar datas festivas. 

- Envolver os alunos em 

atividades lúdicas. 

- Sensibilizar os alunos para 

diferentes tipos de 

manifestações de carácter 

cultural. 

- Envolver os alunos e a 

comunidade educativa em 

atividades da disciplina. 

 

 

 

 

 

Halloween 

Crafts 

- Sensibilização dos alunos para a 

importância do Halloween nos 

países de cultura inglesa. 

- Pesquisa e divulgação de 

informação alusiva à data. 

- Construção de posters, 

ilustrações / recolha de objetos 

alusivos  

- Exposição / decoração de 

espaços escolares 

 

 

 

 

 

Professores de Inglês 

 

 
 
 
Alunos de Inglês 
dos 1.º, 2.º e 3.º 
Ciclos  

 
 

1º Período 

(31 de outubro, 
quarta-feira) 
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- Propiciar o contacto dos 

alunos com a representação 

teatral; 

- Motivar os alunos para a 

leitura e análise das obras; 

- Motivar para a ida ao teatro; 

- Dar oportunidade de conhecer 

ou confrontar a peça com 

outra(s) estudada(s). 

 

 

 

 

 

Ida ao teatro  

 

  
Rede de Bibliotecas de 
Cantanhede (RBC), 
BE e Professores de 
Português 
 Alunos de todos os 

Ciclos 
A definir 

- Desenvolver o gosto pelo 

conhecimento da cultura e 

civilização francesas e dos 

povos francófonos; 

 

- Desenvolver competências de 

Cidadania 

 

 

- Contribuir para a formação 

social e individual dos alunos 

 

Comemoração 

do Natal 

 

- Canções de Natal 

- Elaboração de Postais / 

Mensagens natalícias 

 

Professores do 

Departamento de 

Línguas 

Professores de Música 

e de Ed. Física  

 

Comunidade 

Escolar 

 

Festa de Natal 

 

La chandeleur 

 

- Confeção e degustação de 
crepes 

 
 
Professores de 
Francês / alunos de 
Francês 

 
Comunidade 
Escolar 

 

06 de fevereiro 

 
- Divulgar as culturas-alvo 

(países de língua inglesa). 

- Comemorar datas festivas. 

- Envolver os alunos em 

atividades lúdicas. 

- Contribuir para o 

desenvolvimento estético e 

artístico dos alunos. 

 

St. Valentine’s 

Day – famous 

couples (mural) 

 
- Pesquisa e divulgação de 

informação alusiva a esta 

efeméride. 

- Construção de um mural 

 
 
Professores de Inglês 

Biblioteca Escolar 

 

Alunos de Inglês 

dos 2.º e 3.º Ciclos 

e Ensino 

Secundário 

 

 

2º Período 

(14 de fevereiro, 
quinta-feira) 

- Estimular o interesse pela 

leitura; 

- Envolver alunos e professores 

nesta atividade de âmbito 

nacional. 

 

Semana da 

Leitura 

 

 

Concursos vários; 

Encontro com escritor. 

Equipa Dinamizadora 

da BE; 

Professores de 

Português 

 

Alunos dos 2.º e 
3.º ciclos 
 
 

Data a definir 



4 
 

- Desenvolver o gosto pelo 

conhecimento da cultura e 

civilização francesas e dos 

povos francófonos; 

 

- Desenvolver competências de 

Cidadania 

 

- Contribuir para a formação 

social e individual dos alunos 

 

Dia da 

Francofonia 

-Café parisien “Chez Bacelar”  

-Exposição  

(arte, música, moda, …) 

- Projeção de filme 

 

 

 

Professores de 

Francês / alunos de 

Francês  Comunidade 

Escolar 

Início do 3º 

Período 

- Promover o gosto pela leitura; 

- Promover a capacidade de 

reflexão na apreensão de 

sentidos; 

- Fomentar a criatividade. 

 

Comemoração 

do Dia Mundial 

da Poesia 

 

Leitura de textos poéticos. 

 

Produção de textos poéticos. 

 

Professores de 
Português  Alunos de todos os 

ciclos 
21 de março 

- Promover o contacto com um 
escritor; 

- Promover o gosto pela leitura. 

Comemoração 

do Dia Mundial 

do Livro e dos 

direitos de autor 

Encontro com um escritor  

Sensibilização para os direitos de 
autor 

 

Professores de 

Português 
Alunos de todos os 
ciclos 

A definir 

- Envolver os alunos numa 

atividade lúdica em língua 

inglesa. 

- Desenvolver o gosto pela 

aprendizagem. 

- Desenvolver a capacidade de 

soletrar palavras em Inglês. 

- Envolver os alunos em 

atividades que desenvolvem 

conhecimentos em inglês. 

 

 
 
 
 
 

Spelling Bee 

Contest 

 
- Divulgação da atividade. 

- Seleção de participantes. 

- Realização de um concurso de 
soletração de palavras estudadas 
ao longo do ano letivo.  
- Entrega de prémios/ certificados 
aos alunos participantes. 
 

 

 
Professores de Inglês  

Biblioteca Escolar  

 
Alunos de Inglês 

dos 2º e 3º ciclos e 
Ensino Secundário 

 
Final do ano letivo 

(5 de junho, 
quarta-feira) 

 

 

- Aprofundar o relacionamento 

entre as diferentes culturas; 

- Fomentar o convívio entre a 

comunidade educativa.  

 

Almoço 

temático 

das Línguas 

 

- Convívio entre os diversos 

elementos da comunidade 

educativa. 

 

 

Professores de 
Línguas  Professores  

 

Data a definir 

(3.º Período) 
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- Desenvolver competências de 

Cidadania 

 

 

- Contribuir para a formação 

social e individual dos alunos 

 

 

Visita de Estudo 

 

 

 

 

 - Comemoração da conclusão do 
3º Ciclo neste Agrupamento 

 
 
 
Profª de Fr dos 9ºanos 
(Odete Silva) com _DT 
das turmas 

 
 
 

Alunos do 9º ano 
 
 
 
 
 
 
 

 

3º Período 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A Coordenadora do Departamento de Línguas 
 

Isabel Maria Santos Alves Teixeira 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PLANO ANUAL DE ATIVIDADES 

Dep. Matemática e 
Ciências  

Experimentais

 

2018/19 
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Plano de Atividades Anual do Agrupamento 
 

Departamento de Matemática e Ciências Experimentais 
 

Ano letivo 2018/19 
 

 

OBJECTIVOS ACTIVIDADES ESTRATÉGIAS DINAMIZADORES PARTICIPANTES CALENDARIZAÇÃO 

Aprofundar conhecimentos abor-

dados nas aulas de Ciências Natu-

rais; 

Promover a aquisição de novas 

competências no âmbito da Mine-

ralogia, Petrologia e Paleontologia;  

Desenvolver o espírito e curiosi-

dade científica. 

Feira de Minerais, Ro-

chas e Fósseis 

Exposição/Feira de mine-

rais, rochas e fósseis com 

a colaboração da empresa 

“Aventurina”; 

Realização de curtas ações 

de formação práticas com 

alunos das três turmas do 

7º ano. 

 

 

Professores de 

CN e empresa 

“Aventurina” 

Alunos e restan-

tes elementos 

da comunidade 

escolar 

3 e 4 dezembro de 

2018  
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OBJETIVOS ATIVIDADES ESTRATÉGIAS DINAMIZADORES PARTICIPANTES CALENDARIZAÇÃO 

Aprofundar conhecimentos já abor-

dados nas aulas de FQ e CN; 

Incentivar o interesse pela temática 

ambiental; 

Desenvolver o espírito e curiosidade 

científica;  

Estimular o gosto pela Ciência. 

 

 

 

Visita de estudo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Visita guiada às Grutas 

de Mira de Aire  

 

 

 

 

Prof  de FQ e CN Alunos do 

7º Ano 

2º período 

 

 

Incentivar o interesse pela temática 

ambiental; 

Desenvolver nos alunos um espírito 

ecológico. 

 

 

Ação de sensibilização 

– Sala A2 

 

Palestra sobre “Plantas 

Invasoras” 

 

Prof de CN 

 

Alunos do 5º e 

8º anos 

 

2º período 

 

Fomentar o gosto pela matemática 

Fomentar o gosto pela descoberta 

Lidar de forma lúdica com a mate-

mática 

Comemoração do Dia 

do Pi (π) 
 

 

Profs. de matemá-

tica 

Alunos dos 

2.ºCiclos,3.ºCicl

o e Profissional 

14 de março 

mailto:eb23s.jgarciabacelar@escolas.min.edu.pt
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Fomentar o gosto pela matemática. 

Fomentar o gosto pela descoberta. 

Apurar o espírito crítico. 

 

 

Realização do Canguru 

Matemático, sendo as 

provas elaboradas pela 

S.P.M. 

 

 

Divulgar a realização do 

Canguru Matemático aos 

alunos e proporcionar 

atividades de treino 

S.P.M. 

Professores de 

matemática 

Alunos dos 2.º e 

3.ºCiclos 

2.ºperíodo 

. 

Motivação para a matemática pelo 

jogo; 

Desenvolvimento do raciocínio e da 

capacidade de implementação de 

estratégias. 

Campeonato Nacional 

de Jogos Matemáticos 

Divulgação da competi-

ção das turmas da esco-

la; 

Organização de campeo-

natos internos na escola 

para apuramento dos 

alunos participantes nas 

finais. 

Professores do 

Grupo disciplinar 

de matemática 

Alunos dos 1.º, 

2.º e 3.ºCiclos 
29 de Março 

Aprendizagem lúdica dos principais 

conceitos matemáticos; 

Desenvolvimento do raciocínio alia-

do à rapidez de resposta; 

Desenvolvimento de competências 

informáticas. 

PMatE 

Divulgação da competi-

ção das turmas da esco-

la; 

Formação de equipas; 

Criação de contas para 

os alunos participantes; 

Realização de treinos 

livres. 

Professores do 

Grupo disciplinar 

de matemática 

Alunos dos 2.º e 

3.ºCiclos 
Final do 2.º período 

mailto:eb23s.jgarciabacelar@escolas.min.edu.pt
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OBJETIVOS ATIVIDADES ESTRATÉGIAS DINAMIZADORES PARTICIPANTES CALENDARIZAÇÃO 

 

 

Promover o contacto com situações 

experimentais concretas; 

Desenvolver o espírito e curiosidade 

científica; 

Estimular a dinâmica de grupo e espírito 

de equipa, assim como a cooperação. 

 

 

Visita de estudo a Canta-

nhede 

 

 

 

Visita de estudo ao BIO-

CANT 

 

 

Prof- C.N e CFQ 

 

 

 

Alunos do 9º A, B 

e C 

 

 

 

3º período 

Visualização da aplicabilidade dos 
conceitos matemáticos no dia a dia e 
importância dos mesmos na evolu-
ção da sociedade. 

Visita ao MAAT e Pavi-
lhão da Ciência Viva 

Divulgação da atividade 

aos alunos e encarrega-

dos de educação; 

Visualização nas turmas 

de vídeos promocionais 

dos locais a visitar. 

Professores do 

Grupo disciplinar 

de matemática 

Alunos dos 2.º e 

3.ºCiclos 
3.º período 

mailto:eb23s.jgarciabacelar@escolas.min.edu.pt
mailto:profs@eps-tocha.rcts.pt
mailto:ce@eps-tocha.rcts.pt
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Dep. Expressões 
 

 

 

 

 

  

 

2018/19 
 



 

Secretaria: secretaria.aegmtocha@gmail.com  Direção: diretor.aegmtocha@gmail.com  ENEB/PAEB: exames.aegmtocha@gmail.com 
http://www.eb23s-jgarciabacelar.edu.pt/site/  Telef. 231442466  Fax 231442753  3060-708 TOCHA 

 

 

PLANO ANUAL DE ATIVIDADES – DEPARTAMENTO DE EXPRESSÕES 
2018/2019 

 
1º Período 
 

OBJECTIVOS ATIVIDADES ESTRATÉGIAS/RECURSOS 
MATERIAIS 

DINAMIZADORES PARTICIPANTES CALENDARIZAÇÃO 

- Envolver a comunidade local no processo de 
Transição para a Vida Pós-escolar (TVPE); 
- Promover a articulação entre todos os 
intervenientes no processo do PIT; 
- Promover o desenvolvimento vocacional dos 
alunos com PIT; 
- Promover a participação ativa dos alunos 
nos diferentes contextos associados à vida 
pós-escolar. 

Celebração 
de parcerias e 
protocolos no 
âmbito do 
Plano 
Individual de 
Transição 
(PIT) 

Estabelecimento de parcerias 
e protocolos com os diversos 
recursos da comunidade 
(empresas, instituições e 
serviços da comunidade). 

Diretor 
 
Professores de 
Educação 
Especial 
 
CRI da APPACDM  
 
Comunidade local 

Alunos com PIT  
Encarregados de 
Educação 
Diretores de 
Turma 
Professores de 
Educação 
Especial 
Comunidade local 
CRI da 
APPACDM  

1.º período 
 

-Sensibilizar os alunos para o processo de 
Transição para a Vida Pós-escolar (TVPE); 
- Promover o despiste vocacional dos alunos 
com PIT; 
- Promover a participação ativa dos alunos 
com PIT nos diferentes contextos da 
comunidade associados à vida pós- escolar; 
- Envolver a comunidade local no 
desenvolvimento das aprendizagens dos 
alunos e na sua autodeterminação; 
- Promover o desenvolvimento da 
autodeterminação dos alunos; 
- Desenvolver competências de autonomia e 
responsabilidade.  

Percorrendo 
caminhos 
para a TVPE  

Visitas de despiste vocacional 
a serviços, comércio e 
instituições da comunidade; 
 
Contacto com os diversos 
contextos de trabalho e 
empregabilidade existentes 
na área da residência. 

Professores de 
Educação 
Especial 
 
 

Alunos com PIT 
 
Pais/ 
Encarregados de 
Educação 
 
Comunidade local 
 
 

Ao longo do ano 
letivo 
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- Promover a articulação, monitorização e 
avaliação, entre todos os intervenientes, do 
processo de ensino e aprendizagem dos 
alunos; 
-Sensibilizar a comunidade educativa para as 
diversas temáticas da educação inclusiva; 
- Sugerir estratégias de atuação para uma 
inclusão efetiva. 

Trabalho 
colaborativo 

Reuniões com pais, 
encarregados de educação, 
docentes, técnicos (SNIPI, 
ACES/ULS, CPCJ, EMAT, 
CRI, CRTIC,…) e outros 
intervenientes. 

Professores de 
Educação 
Especial 
 

Alunos  e 
respetivos 
intervenientes no 
seu processo 
educativo 

Ao longo do ano 
letivo 
 

- Reconhecer a importância da música na vida 
quotidiana. 
 
 
- Incutir no aluno o gosto e o interesse pela 
Educação Musical; 

Comemoraçã
o do dia 
mundial da 
música 
 
 
 

- Pequeno debate na aula 
sobre a importância da 
música na vida quotidiana; 
apelo à criação musical dos 
alunos e interpretação (vocal 
ou instrumental) de canções. 

Professor de 
Educação Musical 

Alunos do 1.º  
Ciclos. 

Última semana de 
setembro de 
2018/primeira 
semana de outubro 
de 2018 

- Promover a oferta desportiva da escola, 
junto dos alunos como incentivo à aquisição 
de hábitos de vida ativa e saudável. 
 

Dia Europeu 
do Desporto 
Escolar 
integrado na 
Semana 
Europeia do 
Desporto 
Escolar 

Durante 90 minutos, cada ano 
irá experienciar em diferentes 
momentos, as diferentes 
ofertas de escola no Desporto 
escolar, no Pavilhão Gino 
Desportivo 

Grupo de 
Educação Física  

Alunos do 2.º e 3º 
Ciclos e os do 4º 
ano de 
escolaridade que 
estejam na 
E.B.2,3/S João 
Garcia Bacelar 

28 de setembro  

- Promover a criatividade e o sentido de 
compromisso com um estilo de vida saudável. 
-exercitar a coordenação motora. 

Dia da 
Alimentação 

- Apresentação da canção 
“Come o que é saudável” às 
turmas de 4º ano 

Professora de 
Educação Musical 

Alunos do 6ºB Dia 16 de outubro 

- Proporcionar aos alunos uma participação 
em competição na modalidade aprendida. 

Torneios de 
Badminton 
 

Inscrições 
Cartazes de divulgação 
Regulamento 
Competição 
Distribuição de prémios 

Grupo de 
Educação Física  

Alunos do 2º, 3º 
Ciclo e Sec. 

24 de Outubro 
(quarta feira de tarde) 
14 de Novembro 
(quarta feira de tarde)  

- Sensibilizar para o espírito de equipa 
- Fomentar o convívio entre alunos de 
diferentes turmas 

Torneios de 
Voleibol  

Inscrições 
Cartazes de divulgação 
Regulamento 

Grupo de 
Educação Física 

Alunos do 2º, 3º 
Ciclo e Sec. 

31 de Outubro 
(quarta feira à tarde) 
 28 de Novembro 
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- Aplicação prática das competências 
adquiridas nas aulas de Educação Física 

Competição 
Distribuição de prémios. 

(quarta feira de tarde) 

- Interiorização da música como veículo de 
transmissão de tradições e costumes. 
-Desenvolver a criatividade 
-Trabalhar a coordenação motora. 

Comemoraçã
o de “Bolinhos 
e bolinhos” 

Apresentação de um texto 
dramatizado de João Loio, 
com acompanhamento de 
instrumentos Orff. 
Cantar em vários pontos da 
escola a canção tradicional 
portuguesa: ”Bolinhos e 
bolinhós” 

Professor de 
Educação Musical 

Alunos do 1º ciclo 
e do 2º ciclo 

Dia 31 de outubro 

- Realizar produções plásticas usando os 
elementos da comunicação visual e da forma; 
- Organizar espaços bi e tridimensionais; 
- Adquirir habilidades e soluções próprias 
através das áreas de exploração; 
- Desenvolver a criatividade e a sensibilidade 
estética; 
- Participar em festividades tradicionais, 
- Desenvolver o sentido rítmico, melódico e de 
expressão corporal; 
- Promover o espírito natalício; 
- Celebrar a época natalícia. 

“O Natal” 
 

Comemoração do Natal: 
Elaboração de trabalhos 
diversificados alusivos ao 
tema e exposição dos 
mesmos. 
Decoração do espaço escolar 
Estudo e interpretação de 
reportório musical e de natal 
utilizando a voz e 
instrumentos musicais. 
 
 

Professores 
EV/ET 2º ciclo, de  
EV- 3º ciclo, AO e 
de Educação 
Musical 
 
 
 

Alunos do 2º e 3º 
Ciclo 
 

Novembro e 
Dezembro 
 

- Realizar produções plásticas usando os 
elementos da comunicação visual e da forma; 
- Organizar espaços bi e tridimensionais; 
- Adquirir habilidades e soluções próprias 
através das áreas de exploração; 
- Desenvolver a criatividade e a sensibilidade 
estética; 
- Participar em festividades tradicionais, 
- Desenvolver o sentido rítmico, melódico e de 
expressão corporal; 
- Promover o espírito natalício; 
- Celebrar a época natalícia. 

 
“Partilha de 
Natal” 

Apresentação de canções 
alusivas à quadra em 
conjunto com o grupo da 
APPACDM da Tocha, sob a 
orientação da Professora 
Marta Ruivo. 

Professora de 
Educação Musical 
e Professora 
Marta Ruivo da 
APPACDM-Tocha 

Alunos de 2º ciclo 
e utentes da 
APPACDM 

 Dezembro 
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- Promover uma maior compreensão dos 
assuntos relacionados com a deficiência; 
- Mobilizar a defesa da dignidade, dos direitos 
e o bem estar das pessoas com deficiência; 
- Consciencializar para as vantagens da 
integração das pessoas com deficiência na 
vida política, social, económica e cultural; 
- Promover a valorização social da igualdade 
na diferença; 
- Sensibilizar a comunidade sobre os direitos 
da pessoa com deficiência; 
- Promover a inclusão e a valorização das 
pessoas com deficiência no meio em que 
vivem; 
- Fomentar a importância das ações 
individuais e coletivas que possibilitem a 
chamada de atenção e consciencialização dos 
direitos e deveres de todos os cidadãos. 

Na Escola 
Inclusiva – 
Comemoraçã
o do Dia da 
Pessoa com 
Deficiência  
(3 de 
dezembro) 

Realização de atividades 
diversificadas em todas as 
escolas do agrupamento.  

Professores de 
Educação 
Especial 
 
 

Comunidade 
educativa e 
comunidade local 

dezembro 

- Incutir o gosto pela corrida 
- Desenvolver a resistência 
- Aliar a prática desportiva ao convívio com os 
colegas 
- Cumprimento do Processo de Desporto 
Escolar. 
 
 

Corta Mato 
Escolar 

Seleção dos melhores alunos 
e participação aberta (livre) 
Fita sinalizadora 
Megafone 
Certificados de participação 
Medalhas (30) 
Suplemento alimentar: 
(água, sandes, peça de fruta) 

Grupo de 
Educação Física 
 

Alunos do 2º, 3º 
ciclo e Sec. 

13 de dezembro 
(quinta feira de 
manhã) 

 
 
 
 
 
 
 
 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Defici%C3%AAncia
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2º Período 
 

OBJECTIVOS ATIVIDADES ESTRATÉGIAS/RECURSOS 
MATERIAIS 

DINAMIZADORES PARTICIPANTES CALENDARIZAÇÃO 

- Desenvolver o gosto pelas manifestações 
culturais. 
- Incutir nos alunos o espírito de grupo e 
promover a convivência saudável entre 
alunos e professores. 
- Desenvolver o sentido rítmico, melódico e 
de expressão corporal; 

Participação 
no desfile de 
carnaval 
 
 

Repertório musical alusivo à 
data. 
 
 

Professor de 
Educação Musical  
 

Alunos do 2.º 
Ciclo 
 
 

 Fevereiro de 2019 
 
 

 
- Sensibilizar os alunos para a prática da 
Escalada 
- Fomentar o espírito de cooperação 

Dia da 
Escalada  

. Inscrições 

. Cartazes de divulgação 
 

Grupo de Educação 
Física 

Alunos do 2º, 3º 
Ciclo e Sec. 

27 de Fevereiro 
(quarta feira) 

 
- Sensibilizar os alunos para a prática do 
Basquetebol 
- Fomentar o convívio entre alunos de 
diferentes turmas 
- Aplicação prática das competências 
adquiridas nas aulas de Educação Física 

Torneio de 
basquetebol  

. Inscrições 

. Cartazes de divulgação 

. Regulamento 

. Competição 

. Distribuição de prémios 

Grupo de Educação 
Física 

Alunos do 2º, 3º 
Ciclo e Sec. 

04 de Abril 
(quinta feira de 
manhã)  
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3º Período 
 

OBJECTIVOS ATIVIDADES ESTRATÉGIAS/RECURSOS 
MATERIAIS 

DINAMIZADORES PARTICIPANTES CALENDARIZAÇÃO 

- Escutar e desenvolver a linguagem 
musical. 
-Integrar saberes de diferentes disciplinas. 
- Desenvolver a criatividade e o sentido 
estético. 

Visita de 
Estudo à 
Casa da 
Música-Porto 
e a Serralves 

Viagem de autocarro  Professora de 
Educação Musical 

Alunos do 2º ciclo 3 de maio de 2019 

- Ilustrar visualmente temas e situações; 
- Reconhecer a importância da qualidade 
da expressão plástica; 
- Reconhecer e experimentar 
representações bi e tridimensionais; 
- Adquirir habilidades e soluções próprias 
através das áreas de explorações; 
- Desenvolver a criatividade e a 
sensibilidade estética. 

Dia da 
Criança 
 
 
 
 
 
 

Aula ao ar livre. Realização de 
trabalhos de pintura em 
diversos tipos de suportes. 

Professores de 
EV/ET  
 
 
 
 

Alunos do 2º ciclo 
 
 
 
 
 

 1 junho  
 
 
 
 
 
 
 

- Desenvolver o gosto pelas manifestações 
culturais. 
- Incutir nos alunos o espírito de grupo e 
promover a convivência saudável entre 
alunos e professores. 
- Desenvolver o sentido rítmico, melódico e 
de expressão corporal; 

Comemoraçã
o do dia da 
criança 
 

Apresentação de reportório 
musical adquirido durante o 
ano letivo; participação em 
jogos musicais (jogo da 
cadeira; jogo da estátua, etc.) 
 

Professor de 
Expressão Musical 
 

Alunos do 1ºCiclo  
 

Primeira semana de 
junho de 2019 
 

- Desenvolver o gosto pelas manifestações 
culturais. 
- Incutir nos alunos o espírito de grupo e 
promover a convivência saudável entre 
alunos e professores. 
- Desenvolver o sentido rítmico, melódico e 
de expressão corporal; 

Participação 
no baile de 
finalistas 

Apresentações musicais no 
baile, caso seja pertinente. 

Professor de 
Educação Musical  
 

Alunos do 1ºCiclo 
e do 2.º Ciclo 
 

junho de 2019 

- Sensibilizar os alunos para atividades de Atividades de . Inscrições Grupo de Educação Alunos do 2º, 3º 11de junho 
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Exploração da Natureza  
- Fomentar o espírito de cooperação 
 

Exploração da 
Natureza ou 
Hóquei/patina
gem 
 

. Cartazes de divulgação 
 

Física Ciclo e Sec. (terça feira) 

Representação da escola na feira anual de 
Cantanhede. 

“Expofacic” Montagem do stand 
Decoração do stand de acordo 
com o tema proposto. 
Recolha de trabalhos  
Apresentações Musicais 

Professores de, EV e 
ET ( 2º ciclo). OA, EV 
( 3º ciclo ) e EM 

Escola Final do 3º período 
 

      

Nota: qualquer alteração às datas propostas devem ter em conta que à quarta-feira à tarde os alunos não estão presentes, hipotecando desta forma o 
sucesso e os objetivos das mesmas. 



 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PLANO ANUAL DE ATIVIDADES 

Biblioteca Escolar 
 
 
 

 

2018/19 
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OBJETIVOS ATIVIDADES ESTRATÉGIAS DINAMIZADORES PARTICIPANTES CALENDARIZAÇÃO 

• Promover a Biblioteca no seio da 
comunidade escolar;  

• Dar a conhecer a Biblioteca esco-
lar; 

• Informar sobre os serviços e orga-
nização da Biblioteca; 

• Incutir nos alunos o respeito pelas 
regras necessárias a uma boa uti-
lização da BE; 

• Incentivar a vinda dos alunos à 
biblioteca 
 

• Comemoração do Mês 
Internacional da Bibliote-
ca Escolar, com o lema 
“Eu gosto da Biblioteca 
Escolar”.” 

• Formação de utilizadores: 
apresentação da Bibliote-
ca às turmas do 4º e 5º 
anos e dos serviços  

• Elaboração e partilha de 
cartaz… 

• Mural à entrada da BE com 
frases 

• Visita guiada à Biblioteca; 

• Exploração do blogue da 
BE e de outros recursos 
disponibilizados em linha. 

• Envio de informação sobre 
a BE para os professores e 
Encarregados de educação 

• Equipa Dinami-
zadora da BE; 

• Grupo de alunos 
monitores da BE 

• Alunos do 1º 
CEB (4º ano) / 
2º CEB  

• Professores / 
Diretores de 
Turma  

• Comunidade 
educativa 
 

• Outubro  
 

• Estimular o gosto pelo livro e pela 
leitura nas crianças; 

• Envolver a família no processo de 
leitura; 

• Criar hábitos de leitura; 

• “Vaivém de Livros” 
(continuidade)  

• Articulação com o Pré-
escolar; 

• Constituição de um “fundo 
de empréstimo local”; 

• Envolvimento dos pais na 
leitura, em casa, para e 
com os filhos; 

• Monitorização. 
 

• Equipa Dinami-
zadora da BE 
em articulação 
com as Educa-
doras do Agru-
pamento 

• Alunos e Encar-
regados de 
Educação 

• Início no 1º Período 
(com rotinas de 
empréstimo domici-
liário/ devolução de 
periodicidade se-
manal, ao longo do 
ano) 

PLANO ANUAL DE ATIVIDADES DA BIBLIOTECA ESCOLAR  2018 / 2019 
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• Incentivar e valorizar a leitura junto 
dos alunos do 1ºCEB e das respe-
tivas famílias, envolvendo ativa-
mente os pais e encarregados de 
educação, em casa e na escola, 
em atividades centradas no livro 

• Implementação do Projeto 
”Vamos todos Ler+” – 1º 
CEB 
(promoção da leitura com 
envolvimento de Encarre-
gados de Educação) 

• Elaboração, aplicação e 
tratamento dos dados de 
um questionário aos pais e 
encarregados de educação 

• Reunião com pais e encar-
regados de educação 

• Distribuição de brochura 
sobre o projeto;  

• Requisição conjunta 
(pais/EEs e educandos) de 
um livro da BE, dentro da 
pré- 
seleção e obras disponíveis 
- programa mensal “Leitu-
ras Acompanhadas”. (…) 

• Equipa Dinami-
zadora da BE 
em articulação 
com as Profes-
soras Titulares 
de Turma (2ºA, 
2ºB, 3ºA, 3ºB, 
4ºA, 4ºB); Coor-
denadora de 
Departamento 
1ºCEB;  

• Associação de 
Pais 

• Alunos e encar-
regados de 
educação das 
turmas envolvi-
das 

Ao longo do ano leti-
vo, de acordo com a 
planificação específica 
do Projeto “Vamos 
todos Ler+” (Candida-
tura aLer+ 2018-2020) 

• Desenvolver competências leitoras 
em todos os alunos do 2ºCEB, de-
signadamente nos que manifestam 
maior resistência ou dificuldade 
nesta literacia, recorrendo a ativi-
dades de trabalho colaborativo en-
tre pares 

• Implementação do Projeto 
”Vamos todos Ler+” – 2º 
CEB 
(treino e aprofundamento  
da competência leitora) 

• Reunião com os docentes 
de Português das turmas 
de 5º ano envolvidas;  

• Diagnose de competências 
associadas à leitura 

• Apresentação do programa 
de mentoria da leitura aos 
alunos; 

• Constituição de pares / 
grupos leitores,  

• Atividades diversificadas de 
leitura (…) 

• Equipa Dinami-
zadora da BE 
em articulação 
com os docen-
tes de Portu-
guês (5ºA, B e 
C); Coordena-
dora de Depar-
tamento de Lín-
guas;  

• Alunos e encar-
regados de 
educação das 
turmas envolvi-
das 

Ao longo do ano leti-
vo, de acordo com a 
planificação específica 
do Projeto “Vamos 
todos Ler+” (Candida-
tura aLer+ 2018-2020) 

• Promover a leitura autónoma e por 
prazer, elevando o número de requisi-
ções de obras por parte dos alunos do 
3ºCEB, envolvendo-os ativamente em 
ações de marketing do livro e da leitu-
ra, potenciadas por recursos e ferra-
mentas digitais.  

• Implementação do Projeto 
”Vamos todos Ler+” – 3º 
CEB 
(promoção / marketing da 
leitura com recurso a fer-
ramentas digitais, em es-
treita articulação com o 
previsto na Candidatura 
Biblioteca Digital 2018, 

• Elaboração, aplicação e tra-
tamento dos dados de um 
questionário sobre hábitos de 
leitura  

• Apresentação do projeto aos 
alunos; formação para marke-
ting da coleção e da leitura 
(diferentes meios e ferramen-
tas digitais); 

• Equipa Dinami-
zadora da BE 
em articulação 
com os profes-
sores de Portu-
guês | Oficina 
de Português 
 

• Alunos e do-
centes de Por-
tuguês das 
turmas do 7º e 
8º anos 

Ao longo do ano leti-
vo, de acordo com a 
planificação específica 
do Projeto “Vamos 
todos Ler+” (Candida-
tura aLer+ 2018-2020) 
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Projeto “Inov@r com a bi-
blioteca”) 

• Requisição de livros para 
leitura autónoma e elabora-
ção de apresentações criati-
vas (spots) 

• Constituição de um repositó-
rio de “booktrailers” online; 

• Requisição de livros, leitura e 
preparação de comunicação 
oral sobre os mesmos, para 
difusão na Internet (8º ano, 
“booktubers / “fanfics”)  

• Produção de recursos 
multimédia passíveis de 
serem exibidos na BE, 
disponibilizados no Padlet 
/ Instagram (…) codifica-
dos sob a forma de QR 
Code, etc. 

• Elaboração de cartazes Se-
mana da Leitura 2019; 

• Eleição de “10 Top Livros” 
para leitura autónoma de 
2019 (todos os alunos do 3º 
CEB) – maio/junho 2019. 
(…)  

• Dotar os utilizadores de conheci-
mentos / competências que lhes 
permitam a mais fácil recuperação 
de informação / localização de 
obras pretendidas. 

• Formação de utilizadores: 
CDU e pesquisa no catálo-
go  

• / organização da documen-
tação (6º, 7º, 8º e 9º anos) 

• Sessão para alunos / pro-
fessores (departamentos 
curriculares); 

• Resolução de exercícios 
práticos; 

• Equipa Dinami-
zadora da BE; 
 

• Alunos do 2º e 
3º ciclo / pro-
fessores 
(turmas inte-
ressadas)  

• Novembro - janeiro 

• Proporcionar o contacto do aluno 
com o texto oral; 

• Despertar o interesse pela leitura; 

• Envolver o aluno na descodifica-
ção da mensagem e na constru-
ção de sentido; 

• Promoção da Leitura (hora 
do conto ) – “Leituras Itine-
rantes” (textos a selecionar 
de acordo com as orienta-
ções para a Educação Lite-
rária e projetos / Projeto de 
Leitura /... 

• Apresentação de uma pe-
quena história oralmente; 

• Envolvimento dos alunos 
em atividades de comple-
mento do texto (e.g. espe-
cular, comentar, concluir, 
adicionar itens à história, 

• Equipa Dinami-
zadora da BE 
 

• Alunos do Pré 
Escolar, 1º 
CEB 

• Início em novembro  
(periodicamente ao 
longo do ano letivo) 
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ilustrar, retirar lições …) 

• Registo de opiniões. 

• Apoiar os alunos na utilização e 
acesso aos recursos da BE 

• Incentivar os alunos à frequência 
da BE 

• Estimular o interesse pelas iniciati-
vas da BE 

 

• Colaboração regular do 
Grupo de alunos monitores 
da BE 
(estrutura consultiva de au-
xílio ao trabalho regular da 
BE) 

• Constituição do grupo; 

• Ajuda na elaboração e 
distribuição de materiais; 

• Concursos; 

• Auxílio aos alunos na ela-
boração de trabalhos na bi-
blioteca; 

• Preparação e apoio a even-
tos 

• … 

• Alunos do 2º e 
3º CEB sob ori-
entação da 
Equipa da BE 

• Comunidade 
educativa 

• Ao longo do ano 

• Proporcionar o contacto dos alu-
nos com plataformas de aprendi-
zagem e de avaliação online 

• Promover a aprendizagem autó-
noma e a aplicação / testagem de 
conhecimentos 

•  Escola Virtual (pacote 
Biblioteca), em processo de 
aquisição 

• Implementação do serviço 
Escola Virtual na BE; 

• Apoio à sala de aprendiza-
gem; 

• Biblioteca Esco-
lar  

• Comunidade 
escolar (todos 
os anos / to-
das as disci-
plinas) 

• A partir de novembro 
(?), ao longo do ano 

• Participação no iniciativa 
Literacia 3Di (Porto Editora) 

• Organização / logística e 
acompanhamento das tur-
mas/ alunos nas provas Li-
teracia 3Di (escola, distrital 
e, eventualmente, nacional) 

• Biblioteca Esco-
lar / Porto Edito-
ra 

• Todos alunos 
dos: 
5º ano: Mate-
mática; 6º ano: 
Ciências; 7º 
ano: Leitura; 
8ºano: Inglês 

• De acordo com cro-
nograma: Novembro; 
Março (final em 
Maio) 

• Conhecer autores de língua portu-
guesa; 

• Descobrir o prazer de ler e o valor 
da palavra / ilustração; 

• Valorizar o livro e a leitura. 

• Promoção do livro e da 
leitura: encontro com escri-
tores (a definir) 

• Preparação de questões  / 
ilustração; 

• Narração oral dramatizada 
de uma obra  

• Interação com as crianças  

• BE com a cola-
boração das do-
centes de Por-
tuguês 

• Educadoras de 
Infância do JI 
da Tocha e 
Sanguinheira  

• A definir 
 

• Promover a reflexão em torno do 
poder dos media 

• Conhecer, interpretar e combater 
mecanismos de difusão do discur-
so do ódio  

• Participação na iniciativa 
“Media@ção” 

 

• Apresentação das propos-
tas aos professores; 

• Desenvolvimento de ativi-
dades com a BE/professor 
de sala de aula / alunos do 
2º e 3ºCEB 

• BE/professor de 
sala de aula 

• alunos do 2º e 
3ºCEB 

• novembro  
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• Desenvolver a participação cívica / 
cidadania. 

• Promover a reflexão em torno do 
tema “sustentabilidade”; 

• Desenvolver a criatividade; 

• Aperfeiçoar a escrita. 

• Venda para a Ajudaris 

• Produção de histórias origi-
nais de acordo com a  

• Apoio à Ajudaris: lança-
mento do Livro “Historias 
da Ajudaris 2018” e da edi-
ção de 2019, subordinada à 
“Sustentabilidade” / venda 
solidária 

• Equipa Dinami-
zadora da BE. 

• Professores 
titulares de 
turma /  Portu-
guês e DTs 

• Comunidade 
escolar (1º, 2º 
CEB) 

• Comunidade 
educativa 

• dezembro 
 
 
Elaboração de histó-
rias, no 2º período 

 

• Promover a literacia para os me-
dia; 

• Divulgar atividades da biblioteca / 
escola; 

• Dar a conhecer a coleção da bibli-
oteca; 

• Sugerir leituras, atividades lúdico-
pedagógicas,  ... ; 

• Difundir informações de apoio ao 
leitor / utilizador; 

• Propiciar novas formas de interati-
vidade (utilizador / escola / BE) ; 

• Promover a Biblioteca no seio da 
comunidade escolar; 

• Difusão da informação: 
- Blogue: “Biblos”; 
- Lista de difusão seletiva 
(email); 

 

• Produção de conteúdos 
para divulgação; 

• Publicação / divulgação 
através da lista de difusão 
seletiva / blogue; 

• Atualização dos diversos 
Blogues  

• Emails para professores, 
alunos e Encarregados de 
Educação; 

• Equipa Dinami-
zadora da BE; 

 

• Comunidade 
escolar; 

 

 
Obs.: emails enviados 
regularmente e atuali-
zação do blogue ao 
longo do ano 

• Promover o gosto pela leitura; 

• Promover o conhecimento de au-
tores da literatura portuguesa e 
universal; 

•  Aprofundar capacidades de inter-
pretação e análise crítica de textos 
de diferentes tipologias; 

•  Desenvolver aptidões artístico-
literárias de comunica-
ção/expressão; 

• Contribuir para o desenvolvimento 
intelectual e cultural dos alunos; 

• Educar para a cidadania. 

• Operacionalização do 
Plano Nacional de Leitura 
(PNL2027) 

• Analise de títulos propos-
tos pelo PNL e aquisição 
de algumas das obras 
propostas; 

• Leitura autónoma e orien-
tada; 

• Encontros com autores; 

• Difusão de orientações, 
mensagens e recursos su-
geridos pelo PNL2017 

• Participação em concursos 
e outras iniciativas de âm-
bito nacional (Faça lá uma 
poema);  

•  

• Biblioteca Es-
colar em articu-
lação com os 
Professores; 

• RBC 

• Comunidade 
Escolar 

• Ao longo do ano 
letivo 
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• Motivar os alunos para a leitura 
das obras de Educação Literária 
(apoio ao currículo) 

• Proporcionar o contacto com a 
leitura expressiva de textos estu-
dados 

 
 

• Leitura a três vozes  
 (metas curriculares): 

“Corre, corre cabacinha”, “O 
príncipe com orelhas de bur-
ro”, ”Bolacha Maria”, “O prín-
cipe feliz”, “A viúva e o papa-
gaio”, “A fada Oriana”, “Ladi-
no”; “Miúra”, (outros a propor). 

• Sessões de leitura a três 
vozes;  

• Comentário global das 
obras. 

• Equipa da BMC • Alunos do 1º, 
2º CEB e do 
7º ano 

• De acordo com ca-
lendarização a definir 

• Melhorar os conhecimentos/ capa-
cidades associados ao acesso, 
tratamento e apresentação da in-
formação (literacia da informação, 
literacia digital/ media, da leitura); 

• Estreitar as formas de colaboração 
entre BE/ professor em sala de au-
la; 

• Rentabilizar os recursos de forma-
ção disponibilizados no site 
”Aprendiz de Investigador”; 

• Educar para a cidadania 

• Implementação das orien-
tações constantes do Re-
ferencial da RBE “Apren-
der com a Biblioteca Esco-
lar”  / “Referencial de Edu-
cação para os Media”; 

• Sessões de trabalho com 
a turma, planificadas, exe-
cutadas e avaliadas em ar-
ticulação professor biblio-
tecário / professor em sala 
de aula; 

• Apoio aos docentes e alu-
nos na elaboração de tra-
balhos; 

• Avaliação. 

• Professor Bibli-
otecário / equi-
pa da BE 

• Professores 
Bibliotecários 
de Cantanhede 

• CIBE Isabel 
Nina 

• Docentes do 
Agrupamento 
dos diversos 
ciclos e áreas 
disciplinares 

• Ao longo do ano 
 
 
 

• Promover a aprendizagem móvel, 
facultando equipamentos em nú-
mero e características adequadas 
ao desenvolvimento de atividades 
pedagógicas na BE e fora dela, 
garantindo a rotação dos dispositi-
vos móveis nas escolas do agru-
pamento; 

• Estimular a leitura e a escrita em 
ambientes digitais, aumentando a 
disponibilização de recursos digi-
tais e envolvendo os alunos ativa-
mente na criação de conteúdos; 

• Desenvolver as diferentes literaci-
as (nomeadamente as da leitura, 
digital e dos media), através da 

• Implementação do Projeto 
“Inov@r com a biblioteca” 
(Biblioteca Digital 2018) 

 
 

 

De acordo com plano de tra-
balho específico: 

• sessões de exploração de 
metodologias de trabalho 
com recurso aos dispositi-
vos móveis e a ferramen-
tas /apps para utilização 
em sala de aula; 

• elaboração de planos de 
trabalho por disciplina para 
execução no ano letivo 
2018/19, tendo em conta 
os referenciais AcBE e 
“Educação para os me-
dia”.. 

• criação e difusão de con-

• Equipa dinami-
zadora da BE  

• Professores 
colaboradores 

• Direção  

• Comunidade 
escolar e 
educativa 

• Ao longo do ano 
letivo, de acordo com 
a planificação espe-
cífica do Inov@r com 
a biblioteca (Candi-
datura Biblioteca Di-
gital 2018) 
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exploração de ferramentas digitais 
e metodologias de trabalho.  

teúdos digitais (para com-
plemento da coleção im-
pressa) 

•  Semana da Leitura Digital 
– atividades / ferramentas 
associadas à leitura com 
dispositivos móveis; 

• avaliação  
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OBJETIVOS ATIVIDADES ESTRATÉGIAS DINAMIZADORES PARTICIPANTES CALENDARIZAÇÃO 

• Propiciar o contacto dos alunos 
com a representação teatral; 

• Motivar para a ida ao teatro; 

• Favorecer a compreensão dos 
textos estudados 

• Ida ao teatro: representa-
ção da peça: 
- “Auto da Barca do Inferno” 

• Divulgação, inscrições e 
acompanhamento dos 
alunos do ao Auditório do 
Centro Paroquial de São 
Pedro. 

• Recolha de opiniões sobre 
a atividade; 

• Rede de Biblio-
tecas de Canta-
nhede (RBC). 

• ContraPalco 
(companhia) 

• … 

• Professores de 
Português; 

• Alunos / turmas 
do 9º, ano inte-
ressados 

 

• “Auto da Barca…)  
– 21 de janeiro  
(dependente de 
transporte) 

• Rentabilizar os recursos de forma-
ção disponibilizados no site 
”Aprendiz de Investigador”; 

• Uniformizar a elaboração de traba-
lhos escritos 

• Melhorar as competências em 
literacia da informação e digital; 

• Formação de Utilizadores: 
Literacia da informação: 
elaboração de trabalhos 
escritos / apresentações 

• Sessões de (in)formação 
para alunos / docentes; 

• Divulgação dos recursos 
disponíveis no site “Apren-
diz de Investigador”. 

• Integração das orientações 
nas práticas letivas e 
acompanhamento aos alu-
nos. 

• Equipa Dinami-
zadora da BE; 

• Professores / 
turmas interes-
sadas; 

• Utilizadores da 
BE; 

• Janeiro - Março 

• Sensibilizar para o respeito pelos 
direitos de autor 

• Aprofundar conhecimentos relati-
vos à norma APA 

• Capacitar os alunos para a utiliza-
ção de ferramentas digitais 

• Promover a qualidade / uniformi-
dade dos trabalhos escritos 

• Fomentar uma cultura de seguran-
ça digital 

• Facilitar a exploração e a obtenção 
de informação a partir de fontes 
impressas 

Formação de Utilizadores:  
MOOCs (Massive Open 
Online Course) 
  “Utilizar aplicações digi-
tais para fazer referências 
bibliográficas” 
 “Respeitar os direitos de 
autor: as referências bi-
bliográficas” 

 “Direitos de autor e refe-
rências bibliográficas – 
nível avançado” 

“Apresentar os resultados 
de uma investigação | Os 
trabalhos escritos” 

 “Segurança digital”  

 “Conhecer o livro” 

 

• Divulgação dos MOOC 
disponíveis; 

• Apoio no acesso e realiza-
ção das atividades propos-
tas. 

 

• Projeto Literaci-
as na Escola… 

• Alunos a partir 
do 4º ano de 
escolaridade; 

• Docentes 

• Fevereiro 



 

 

 

 
Secretaria: secretaria.aegmtocha@gmail.com ❖ Direção: diretor.aegmtocha@gmail.com ❖ ENEB/PAEB: exames.aegmtocha@gmail.com 

http://www.aegandaramar.com/ ❖ Telef. 231442466 ❖ Fax 231442753 ❖ 3060-708 TOCHA 

Página 9 de 13 

• Alertar para os riscos inerentes à 
utilização da Internet; 

• Fomentar a adoção de comporta-
mentos / atitude crítica e respon-
sável face à Internet; 

• Formação de utilizadores: 
Internet Segura 

• Sessões de (in)formação 
para alunos, 

• Debate / reflexão; 

• Equipa Dinami-
zadora da BE 
/DTs) 

• RBC 

• João Martins  
(Youth Ambas-
sador) 

• Utilizadores da 
BE; 

• Turmas a defi-
nir. 

• 5 de fevereiro 
 

• Promover o conhecimento relacio-
nados com a segurança digital 

• Melhorar competências associa-
das à utilização dos dispositivos 
móveis e internet móvel com segu-
rança 

• Jogos da Seguranet - Apli-
cação “Pisca” 

Sessões, com recurso a 
tablets, para realização de 
jogos 
Desafios… 

• BE; 

• Diretores de 
Turma 

• Professores de 
Informática 

• Alunos do 4º 
ano e dos 2º e 
3º CEB 

• Fevereiro 

• Conhecer uma autora de língua 
portuguesa; 

• Promover a pesquisa bio bibliográ-
fica sobre essa autora;  

• Conhecer aspetos inerentes à 
atividade dessa autora. 

• Encontro com a escritora 
Fernanda Botelho 

 
 

• Preparação de questões / 
investigação sobre vida e 
obra; 

• Leitura de alguns textos; 

• Deslocação à Biblioteca 
Municipal de Cantanhede 

• RBC e BE com 
a colaboração 
das docentes de 
Português 

• Professores de 
Português e 
respetivas tur-
mas do 6º ano 

• (19 ou 20 de mar-
ço): datas a definir 
(de acordo com a 
programação da 
RBC) 

• Estimular o interesse pela leitura; 

• Envolver alunos, pais, encarrega-
dos de educação, funcionários e 
professores nesta atividade de 
âmbito nacional; 

• Promover a leitura digital 

• Promoção da Leitura: “Se-
mana da Leitura” (13ª Edi-
ção) 

• Elaboração de cartazes e 
apresentação de conteúdos 
digitais relacionados com a 
leitura; 

• Concursos vários; 

• Envolvimento de pais e 
Enc. de Educação; 

Encontro com escritores Ma-
ria João Torres (1ºCEB) e  
Celeste de Almeida Gonçal-
ves (2ºCEB)* 

Sessão Performativa “Vamos 
Comprar um Poeta”, com 
Adriana Campos (8ºano) 

• Equipa da BE; 

• Docentes de 
Português; 

• RBC; 

• Alunos / funcio-
nários 

• Encarregados 
de Educação 

• Comunidade 
escolar 

• (todos ciclos e 
anos de escola-
ridade) 

• 1 a 5 de abril (cf. 
proposta do PNL) 

 
Sessão Adriana cam-
pos, dia 3 de abril; 
 
--- 
* e ** podem ocorrer 
noutras datas (ou com 
outros intervenientes) 
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• Feira do Livro (?)** 

• Deslocação às escolas do 
Agrupamento / vindas à 
BE; 

• Questionários multidiscipli-
nares (Kahoot / tablets) 

… 
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OBJETIVOS ATIVIDADES ESTRATÉGIAS DINAMIZADORES PARTICIPANTES CALENDARIZAÇÃO 

• Propiciar o contacto dos alunos 
com a representação teatral; 

• Motivar para a ida ao teatro; 

• Favorecer a compreensão dos 
textos estudados 

• Ida ao teatro: representa-
ção da peça: 
- “O Príncipe Nabo” 

• Divulgação, inscrições e 
acompanhamento dos 
alunos do ao Auditório do 
Centro Paroquial de São 
Pedro. 

• Recolha de opiniões sobre 
a atividade; 

• Rede de Biblio-
tecas de Canta-
nhede (RBC). 

• Teatro Educa 
(companhia) 

• … 

• Professores de 
Português; 

• Alunos / turmas 
do 5 e 6º(?), 
ano interessa-
dos 

 

• Maio (a confirmar)  
(dependente de 
transporte) 

• Facilitar o acesso à informação; 

• Proporcionar uma utilização mais 
eficaz da informação; 

• Aferir o grau de adequação das 
atividades / estratégias adotadas; 

• Difusão da informação, 
literacia da informação e 
avaliação  

• Construção de instrumen-
tos para apoio à atividade 
da biblioteca e aos seus 
utilizadores; 

• Guiões; 

• Aplicação de inquéritos / 
tratamento de dados 

• Equipa Dinami-
zadora da BE 

• Equipa Dinami-
zadora da BE; 

• Utilizadores da 
BE 

• C. Pedagógico 

• Comunidade 
educativa 

• Ao longo do ano 
letivo; 

• Divulgar efemérides; 

• Assinalar dias comemorativos; 

• Dar conhecimento de novidades 

• Colaborar com iniciativas da escola 
que recorram ao fundo documental 
ou se sirvam do espaço da BE; 

• Auxiliar na concretização de proje-
tos de natureza diversa; 

• Contribuir para a divulgação de 
trabalhos realizados no âmbito cur-
ricular e extracurricular; 

• “Dias comemorativos” 
e/ou 

• Atividades dos Departa-
mentos / projetos que solici-
tem a colaboração / espaço 
da BE 

• Partilha de recursos infor-
mativos relevantes (por 
exemplo boletins bibliográ-
ficos temáticos)  

 

• Divulgação de elementos 
relacionados com datas 
relevantes; 

• Promoção de concursos 
de natureza vária; 

• Auxílio na pesquisa; 

• Cedência de espaço (ex-
posições, apresentações, 
sessões de trabalho, …); 

• Constituição de boletins 
temáticos (Leituras em 
Rede, de âmbito conce-
lhio) e local (filmes da 
BE); 

• Colaboração com diver-
sos departamentos em 
atividades que constem 
dos respetivos PA’s e que 

• Equipa dinami-
zadora da BE 

• Departamentos 
curriculares e 
projetos desen-
volvidos na Es-
cola 

• Toda a comu-
nidade escolar 

• Departamentos, 
clubes, proje-
tos, bem como 
professores e 
alunos em ge-
ral; (sujeito à 
disponibilidade 
da agenda es-
tabelecida na 
programação 
da própria BE) 

• Ao longo do ano 
letivo; 
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pressuponham o recurso 
à BE. 

• capacitar os professores para a 
utilização de ferramentas digitais 

• ajudar os docentes a integrar pro-
gressivamente esses recursos nas 
suas práticas;  

• Formações de curta dura-
ção na BE e em Cantanhe-
de  

• Definição do plano de 
formação 

• Divulgação das sessões; 

• Trabalho com os docen-
tes; 

• Apoio à implementação 
de mudanças pedagógi-
cas 

• Projeto CIM 
“Ambientes Ino-
vadores de 
Aprendizagem” 

• Projeto Literaci-
as 

• Professor Biblio-
tecário  

• Docentes dos 
vários níveis de 
ensino 

• Quarta-feira à tarde 
(1 vez por mês a 
iniciar em novem-
bro) 

• AFCD, em Canta-
nhede, de acordo 
com Cronograma 

(a definir e divulgar 
com o CFAE) 
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Proposta elaborada tendo por base o Relatório de Execução do Plano de Melhoria da BE para 2017-19 / Plano de Atividades Específico da BE e o Plano de 
Atividades da Rede de Bibliotecas de Cantanhede (RBC) para o corrente ano letivo. De acordo com a RBE, esta proposta procura dar resposta às priorida-
des definidas pela RBE para o corrente ano letivo: Trabalho com o 1.º ciclo; Promoção da leitura; Implementação do referencial AcBE; Literacia dos media; 
Avaliação das literacias; Flexibilidade curricular; Cidadania e Presença do digital. 
 
Considerando as orientações de trabalho emanadas da RBE, designadamente no que se refere ao 2º ano do ciclo de avaliação 2017-2021, a BE terá de 
operacionalizar, no presente ano letivo, conforme estabelece o Modelo de Avaliação da Biblioteca Escolar (MABE), a continuação da implementação das 
medidas de melhoria estabelecidas no Plano de Melhoria (horizonte temporal 2017-2019), que permita concretizar as iniciativas em falta e consolidar as prá-
ticas que permitam alavancar o sucesso dos aspetos identificados como menos conseguidos no ciclo de avaliação anterior. No corrente ano, far-se-á a avali-
ação global do trabalho da BE, tendo já em conta as alterações introduzidas no novo MABE, publicado em outubro de 2018. 
 

 

 

 

Nota: algumas das atividades propostas poderão ser objeto de alterações, uma vez que dependem ainda de confirmação de pessoas / entidades externas. 
Não se incluíram no presente documento atividades de gestão do fundo documental (e.g., elaboração de listas para aquisição, classificação, indexação e 
catalogação, atualização da base de dados de registos catalográficos, etc) e referentes à organização do trabalho a desenvolver na BE (reuniões, conceção 
de matérias diversos, apoio aos utilizadores, …). 

 
 

 
Versão sujeita à aprovação em sede de Conselho Pedagógico de novembro de 2018 

 
Para versão atualizada deste documento, estruturação por domínio de atuação e resultados operacionais, 

 vide blogue BE: Gestão e Avaliação, disponível em  
http://gestao-avaliacao-be-tocha.blogspot.pt/ 

 
 

 
A Equipa da Biblioteca Escolar - 2018/2019, 

 
Ana Paula Quinteiro 

Ana Luísa Melo 
Helena Tavares 

Isabel Alves Teixeira 
Rui Matias 

João Paulo Martins (PB) 
------------ 

Ana Cristina Gameiro (elemento de ligação Pré-Escolar / 1ºCEB / Direção) 
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SERVIÇOS DE PSICOLOGIA E ORIENTAÇÃO – SPO 

PLANO ANUAL DE ATIVIDADES-ANO LETIVO 2018/2019 

OBJETIVOS ATIVIDADES/ESTRATÉGIAS DINAMIZADORES PARTICIPANTES CALENDARIZAÇÃO 

Apoio Psicológico e Psicopedagógico 

-Apoiar os professores na intervenção 

junto de alunos/ turmas que 

apresentem problemáticas específicas 

de comportamento. 

 -Analisar as causas do insucesso escolar 

e propor medidas tendentes à sua 

eliminação.  

 - Dar resposta aos pedidos de 

atendimento analisando e participando 

na intervenção junto dos alunos. 

- Participar em reuniões de 

estruturas de coordenação 

educativa 

 

-Avaliação e acompanhamento psicopedagógico individual 
ou em grupo (sistemático ou pontual) a alunos do 
agrupamento. 

- Intervenção em situações de urgência/risco juntos de 
alunos/famílias/docentes/não docentes 

-Contactos sistemáticos com professores, nomeadamente 
diretores de turma, sobre problemáticas verificadas com os 
alunos e/ou turmas, ao longo de todo o ano letivo de forma 
a intervir adequadamente e articular estratégias. 

-Atendimentos a pais e encarregados de educação. 

-Participação nas reuniões da Equipa Multidisciplinar de 
Apoio à Educação Inclusiva. 

 -Preparação de atividades: planificação e organização das 
intervenções; elaboração de material de apoio; envio de 
relatórios e outros contactos com serviços da comunidade, 
no âmbito do apoio psicopedagógico. 

- Reuniões com os Encarregados de Educação. 

-Articulação com CPCJ, CRI, EMAT , Centros de Saúde e 

Hospitais. 

 

 

 

 

 

 

 

Psicóloga 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alunos do 
Agrupamento; 
Diretores de 

turma; 
Professores 

titulares; 
Professores 
Educação 
Especial, 

Encarregados de 
Educação. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1º, 2º e 3º 

Período  
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Acões  a desenvolver ao longo do 

ano 

-Clarificar o conceito de ansiedade e 

a influência que tem no rendimento 

escolar 

- Fornecer ferramentas para lidar 

com a ansiedade 

-Prevenir o insucesso escolar 

 

 

-Desenvolver  técnicas de leitura e 
de resumo 

-Orientar para a pesquisa. 

-Definir um local e horário de 
estudo. 

 

 

 

 

 

- Sessão “ Ansiedade a testes e Exames”. 

 

 

 

 

 

 

 

- Sessão sobre hábitos e métodos de estudo  

 

 

 

 

(alunos do 9º ano)  

 

 

 

 

    Psicóloga 

 

 

(alunos do 5º ano) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alunos do 
agrupamento, 

encarregados de  
Educação 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1º, 2º e 3º 

Período  

 

 

 

 

(acções 

distribuídas ao 

longo do ano) 

 

 

 

 

 

 



 

 

      

 

 

 

   DGEstE – Direção-Geral dos Estabelecimentos Escolares  

   Direção de Serviços da Região Centro 

 

 

Agrupamento de Escolas Gândara Mar 

Sede: Escola Básica Segundo e Terceiro Ciclos/Secundária João Garcia 

Bacelar – Tocha 
Código 345908 – Contribuinte nº 600078612 

 

 

- Fornecer ferramentas para facilitar 
o processo de transição/adapatação 

-A importância da articulação 
família/escola neste processo. 

- Desenvolver o sentido de 
responsabilidade com os trabalhos 
de casa, “receitados” com peso e 
medida. 

- Esclarecer a importância do brincar 
nesta etapa. 

-Ensinar a regra do “Aqui ninguém 
toca” de forma lúdica e assertiva. 

-Explicar às crianças que partes do 
corpo não devem ser tocadas por 
outras pessoas e como reagir se isso 
acontecer 

Explicar a importância das 

emoções e sentimentos na nossa 

vida; 

-Aprender a reconhecer os 

 

 

 

 

 

- Reunião para Pais e Encarregados de Educação de alunos 

do JI “Ter um aluno lá em casa” 

 

 

 

 

 

 

- Sessão de prevenção do abuso sexual na infância com 

alunos do pré-escolar “Aqui ninguém toca". 

 

 

 

 

 

 

 

Psicóloga 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pais de alunos 
finalistas do Pré 

escolar 

 

 

 

 

Alunos do 
agrupamento, 

encarregados de  
Educação 

 

 

 

Alunos finalistas 
do Pré escolar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1º, 2º e 3º 

Período  
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nossos sentimentos/emoções; 

 

-Reconhecer a importância de 

falar sobre os nossos 

sentimentos. 

-Melhorar a sua capacidade de 

gerir as emoções.  

-Promover o aumento do 

conhecimento sobre questões de 

saúde mental. 

-Clarificar o conceito de doença 

mental. 

-Desmistificar mitos e 

preconceitos e a diminuição do 

estigma social face às pessoas 

portadoras de doença mental. 

 

 

 

 

 

 

 

-Sessão abordando a temática das emoções, a partir da 
visualização do filme Insid Out – DIVERTIDAMENTE. 

 

 

 

 

 

       - Sessão “ Sem Saúde Mental, não há Saúde!!” 

 

 

 

 

 

 

 

Psicóloga 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alunos do 4º ano 

 

 

 

 

 

Alunos do 9º ano 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1º, 2º e 3º 

Período  
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-Sensibilizar para a diversidade de 

comportamentos no domínio da 

violência escolar, concretamente no 

âmbito do bullying . 

- Desmistificar crenças sobre o 

fenómeno bullying . 

-Caracterizar repercussões e 

características associadas a alunos 

potencialmente envolvidos em 

comportamentos de bullying. 

- Divulgar diferentes estratégias de 

prevenção e intervenção na escola. 

 

 

 

 

 

 

 

 

“ Bullying? E se fosse contigo?” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Psicóloga 

Escola Segura 

 

 

 

Alunos do 6º ano 

 

 

 

 

 

 

Alunos do 9º ano 

 

 

 

 

 

 

 

1º, 2º e 3º 

Período  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

      

 

 

 

   DGEstE – Direção-Geral dos Estabelecimentos Escolares  

   Direção de Serviços da Região Centro 

 

 

Agrupamento de Escolas Gândara Mar 

Sede: Escola Básica Segundo e Terceiro Ciclos/Secundária João Garcia 

Bacelar – Tocha 
Código 345908 – Contribuinte nº 600078612 

 

OBJETIVOS ATIVIDADES/ESTRATÉGIAS DINAMIZADORES PARTICIPANTES CALENDARIZAÇÃO 

Orientação Vocacional/ Escolar e 
Profissional 

 

-Apoiar os alunos no processo de 
escolha vocacional e na construção 
do seu projeto de vida. 

-Desenvolver competências de 
tomada de decisão. 

 

-Prevenir o abandono precoce da 
escolaridade. 

 -Integrar e promover a transição 
adequada dos jovens para a vida 
activa. 

-Promover aproximação às 
instituições de formação/ensino e 
ao mundo do trabalho. 

  

- Promover a reflexão acerca do autoconceito; 

-Informar os alunos acerca das alternativas de 

prosseguimento de estudos; 

-Explorar material para pesquisa de cursos; 

-Avaliar interesses vocacionais. 

-Avaliar aptidões. 

-Promover aproximação às instituições de 

formação/ensino e ao mundo do trabalho. 

- Promover a motivação e a proatividade dos alunos 

relativamente ao prosseguimento de estudo e procura 

ativa de emprego.  

 -Visita de Estudo à “Futurália”- feira de educação, 

formação, juventude e emprego. 

-Realização de entrevistas finais com os EE para 

facilitar o processo de tomada de decisão. 

 

 

 

 

 

 

Psicóloga 

 

 

 

 

 

Alunos do 9º 
ano; alunos dos 

cursos 
profissionais, 

Encarregados de 
Educação 

 

 

 

 

2º e 3º Período 

 

 



 

 

      

 

 

 

   DGEstE – Direção-Geral dos Estabelecimentos Escolares  

   Direção de Serviços da Região Centro 

 

 

Agrupamento de Escolas Gândara Mar 

Sede: Escola Básica Segundo e Terceiro Ciclos/Secundária João Garcia 

Bacelar – Tocha 
Código 345908 – Contribuinte nº 600078612 

 

OBJETIVOS ATIVIDADES/ESTRATÉGIAS DINAMIZADORES PARTICIPANTES CALENDARIZAÇÃO 

 

 

Divulgação da Oferta 

Formativa 

-Facultar informação sobre 

percursos escolares e 

formativos na Região. 

-Proporcionar contacto com 

técnicos das Escolas 

Secundárias e das Escolas 

Profissionais mais próximas. 

 

 

 

 

 

 

-Realização de contactos com entidades exteriores à Escola 

para elaboração de protocolos e encaminhamento de alunos. 

-Sessão de divulgação da oferta formativa das Escolas 

Secundárias da área geográfica. 

-Sessão de divulgação sobre a oferta formativa de Escolas 

Profissionais mais próximas. 

- Encaminhamento de alunos com o perfil adequado para os 

cursos disponibilizados pelo Agrupamento, de acordo com a 

oferta formativa disponível no próximo ano letivo.  

 

 

 

 

Psicóloga 

 

 

 

Alunos do 9º 
ano; alunos dos 
Cursos 
Profissionais; 
Encarregados 
de Educação 

 

 

 

 

3º Período  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


