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A - ATIVIDADES A DESENVOLVER AO LONGO DO ANO 
 

Objetivos do Projeto Educativo Data Prevista Atividade Objetivos Específicos Dinamizadores Destinatários 
- Melhorar os resultados escolares, 
promovendo a qualidade das 
aprendizagens. 
 
 

Ao longo do 
ano letivo 
 

Apoios educativos - Melhorar os resultados escolares; 
- Desenvolver metodologias diferenciadas que 
respeitem diferentes ritmos de aprendizagem e o 
envolvimento do aluno; 
- Utilizar recursos diversificados e adequados. 
 

Conselho de 
docentes; 
Conselhos de 
turma; 
Direção 

Alunos 

- Melhorar os resultados escolares, 
promovendo a qualidade das 
aprendizagens. 
 

Ao longo do 
ano letivo 
 

Salas de estudo - Melhorar os resultados escolares; 
- Desenvolver metodologias diferenciadas que 
respeitem diferentes ritmos de aprendizagem e o 
envolvimento do aluno; 
- Utilizar recursos diversificados e adequados. 
 

Conselhos de 
turma; 
Direção 

Alunos 

- Melhorar os resultados escolares, 
promovendo a qualidade das 
aprendizagens. 
 

Ao longo do 
ano letivo 
 

Tutoria/Acompanhamento 
de alunos 

- Desenvolver medidas de apoio aos alunos, 
designadamente de integração na turma e na escola 
e de aconselhamento e orientação no estudo e nas 
tarefas escolares; 
- Promover a articulação das atividades escolares 
dos alunos com outras atividades formativas; 
- Desenvolver a sua atividade de forma articulada, 
quer com a família, quer com os serviços de apoio 
educativo e especializado e com outras estruturas 
de orientação educativa. 
 

Conselhos de 
turma; 
Professor tutor; 
Direção 

Alunos 

- Melhorar os resultados escolares, 
promovendo a qualidade das 
aprendizagens. 
 

Ao longo do 
ano letivo 
 

Coadjuvações - Melhorar a qualidade das aprendizagens; 
- Melhorar os resultados escolares. 
 

Direção Alunos 

- Melhorar os resultados escolares, 
promovendo a qualidade das 
aprendizagens. 

Ao longo do 
ano letivo 
 

Sessões de trabalho 
colaborativo 

- Desenvolver trabalho colaborativo entre docentes 
do mesmo grupo para definição de estratégias, 
recolha/preparação de materiais, reflexão sobre as 
atividades letivas desenvolvidas; 
- Elaboração de instrumentos de avaliação, aferição 
de critérios de classificação, correção conjunta de 
testes/fichas; 
- Procedimentos para a avaliação das 
aprendizagens. 
 

Grupos 
disciplinares 

Comunidade 
escolar 

- Promover o sucesso escolar dos 
alunos com NEE. 
 

Ao longo do 
ano letivo 
 

Implementação das 
medidas previstas no 
Decreto-Lei n.º 3/2008 para 
os alunos abrangidos 

- Promover o sucesso educativo;  
- Garantir o progresso nas aprendizagens; 
- Adequar o processo de ensino e aprendizagem. 

Docentes; 
Psicólogo; 
Outros técnicos 
de saúde 

Alunos 
integrados na 
Educação 
Especial 
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- Promover o sucesso escolar dos 
alunos com NEE. 
 

Ao longo do 
ano letivo 
 

Desenvolvimento de 
planos individuais de 
transição integrados no CEI 
dos alunos abrangidos por 
esta medida (a partir dos 15 
anos) 

- Desenvolver competências que promovam a 
preparação da transição dos alunos para na vida 
pós-escolar; 
- Promover a formação integral do aluno; 
- Promover o contacto com outras instituições da 
comunidade; 
- Formar para o desempenho de funções inseridas 
no mundo do trabalho. 
 

Direção; 
Docentes do 
grupo 910; 
Diretores de 
turma; 
Colaboradores de 
outras instituições 

Alunos 
abrangidos pelo 
PIT 

- Melhorar os resultados escolares, 
promovendo a qualidade das 
aprendizagens; 
- Promover o sucesso escolar dos 
alunos com NEE; 
- Promover o mérito e a excelência; 
- Contribuir para a formação integral, 
desenvolvendo o espírito de 
cidadania, valorizando a dimensão 
artística, promovendo a prática 
desportiva, a educação para a saúde 
e para o ambiente e património. 
 

Ao longo do 
ano letivo 
 

Reuniões dos educadores, 
professores titulares e 
Diretores de turma com os 
Pais/E.E. 

- Facilitar a integração do aluno na escola; 
- Divulgar regulamentos e informações relativas ao 
funcionamento das escolas; 
- Auscultar opiniões; 
- Eleger os representantes dos Pais /E.E.; 
- Garantir a partilha de informação relativa a 
comportamento, resultados da avaliação, medidas 
de apoio à aprendizagem, entre outros. 
 

Educadores; 
Professores 
titulares; 
Diretores de 
turma; 
CDT; 
Direção 

Pais/E.E. 

- Melhorar os resultados escolares, 
promovendo a qualidade das 
aprendizagens; 
- Promover o sucesso escolar dos 
alunos com NEE; 
- Promover o mérito e a excelência. 

Ao longo do 
ano letivo 
 

Plano de ação estratégica 
no âmbito do PNPSE 
A incidir nas seguintes 
medidas: 
+ Ler, + Escrever 
+ Sucesso 
+ Matemática 
+ Bem Falar 
 

- Melhorar os níveis de desempenho em leitura e 
escrita dos alunos do 1.º e 2.º anos;  
- Diminuir a taxa de insucesso no 7.º ano; 
- Aumentar a taxa de sucesso nas disciplinas de 
Matemática e Inglês; 
- Melhorar a qualidade das aprendizagens; 
- Aumentar a taxa de sucesso na disciplina de 
matemática; 
- Melhorar a qualidade das aprendizagens na 
disciplina de matemática; 
- Dar resposta especializada aos alunos 
referenciados para necessitar de terapia da fala; 
- Melhorar o desempenho escolar desses alunos. 

Coordenadores de 
Departamento; 
Professores titulares 
do 1.º e 2.º anos e 
respetivos 
professores âncora; 
Diretores de turma 
do 7.º ano e 
respetivos 
conselhos de turma; 
Coadjuvantes de 
português e 
matemática; 
Psicóloga do projeto 
Promover e Integrar 
CLDS 3G de 
Proença-a-Nova; 
Subcoordenadores 
do departamento de 
matemática e 
ciências 
experimentais 
(grupos 230 e 
500); 
Professores de 
matemática dos 
grupos 230 e 500; 

Comunidade 
escolar  
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Terapeuta da fala; 
Educador; Professor 
titular; DT; Docentes 
do 910; Famílias 
 

- Reforçar os processos de 
comunicação externa; 
- Contribuir para a formação integral, 
desenvolvendo o espírito de 
cidadania. 
 

Ao longo do 
ano letivo, com 
a periodicidade 
trimestral 

Edição do Jornal Escolar:  
“ Nova Geração” 

- Motivar os alunos para a leitura e para a escrita; 
- Aprofundar a prática da escrita como meio de 
expressão das próprias vivências; 
- Divulgar as boas práticas escolares. 
 

Equipa do Jornal 
Escolar; 
Comunidade 
educativa 

Comunidade 
Escolar 

- Reforçar os processos de 
comunicação externa. 
 

Ao longo do 
ano letivo 

Manutenção/atualização 
do Site do Agrupamento 

- Permitir à comunidade escolar o acesso a 
informação respeitante ao agrupamento. 
- Proporcionar aos alunos/Encarregados de 
Educação o acesso ao Portal GIAE. 
 

Assistente 
técnico; 
Direção 

Comunidade 

- Reforçar os processos de 
comunicação externa. 
 

Ao longo do 
ano letivo 

Blogue de atividades - Divulgar as atividades do Centro Educativo EB1+JI 
de Proença-a-Nova e da EB de Sobreira Formosa. 

Coordenadora do 
1º ciclo 
Docentes do 
grupo 100 e 110 

Comunidade 
Escolar 

- Reforçar os processos de 
comunicação externa. 
 

Ao longo do 
ano letivo 

Blogue “Reguilas e 
Curiosos” 

- Divulgar as atividades da turma P7 da EB de 
Proença-a-Nova. 

Docente da turma 
P7 

Comunidade 
Escolar 

- Reforçar os processos de 
comunicação externa. 
 

Ao longo do 
ano letivo 

Criação de uma página da 
escola no Facebook 

- Divulgar as atividades realizadas na escola; 
- Informar a comunidade escolar sobre assuntos do 
interesse do agrupamento. 
 

A atribuir Comunidade 
Educativa 

- Reforçar os processos de 
comunicação externa. 

Ao longo do 
ano letivo 
(mensalmente) 
 

Atividades em Agenda - Divulgar as atividades a desenvolver ao longo do 
mês. 

Direção Alunos, 
professores, 
comunidade 

- Contribuir para a formação integral, 
desenvolvendo o espírito de 
cidadania, valorizando a dimensão 
artística.  
 

Ao longo do 
ano letivo 

Atelier de Artes: 
Construção e pintura de 
adereços diversos para 
apoio à realização de 
atividades inseridas no PAA; 
Execução de trabalhos 
diversos com recurso à 
técnica do guardanapo, 
pintura em acrílico, 
entrançados em ráfia, 
estanho, moldes em gesso e 
modelação em pasta DAS; 
Pintura de peças e objetos 
em gesso, vidro, madeira, 
telha e tela; 

- Desenvolver o gosto pela utilização de novos 
materiais e pela aplicação de diferentes técnicas; 
- Favorecer a autonomia e a responsabilidade no 
desenvolvimento de tarefas propostas pelos 
docentes ou selecionadas pelos alunos; 
- Despertar o espírito crítico e o sentido estético. 
- Desenvolver a criatividade; 
- Fomentar a cooperação entre os alunos que 
frequentam o Atelier de Artes na realização de 
projetos comuns. 
 

Docentes dos 
grupos 240, 530 e 
600 

Alunos do 2º e 3º 
ciclo 



 

6 
 

Tapeçaria Bordada 

- Contribuir para a formação integral, 
desenvolvendo o espírito de 
cidadania, valorizando a dimensão 
artística, promovendo a prática 
desportiva, a educação para a saúde 
e para o ambiente e património. 

Ao longo do 
ano letivo 

Clube Europeu - Criar entre os seus membros um verdadeiro 
espírito europeu de cidadania ativa e transmiti-lo aos 
outros membros da comunidade em que estão 
inseridos;  
- Promover, com o recurso a parcerias, ações de 
dinamização tendentes a uma melhor informação 
sobre a Europa;  
- Contribuir para a compreensão do pluralismo 
europeu, nas suas semelhanças e nas suas 
diferenças;  
- Contribuir para a compreensão e tolerância 
recíprocas;  
- Contribuir para a tomada de consciência 
relativamente à interdependência europeia e 
mundial, e à necessidade de cooperação;  
- Contribuir para a criação do sentido de 
responsabilidade no que respeita à paz, aos direitos 
do homem e à defesa e conservação do ambiente e 
do património cultural. 
 

Professoras Ana 
Isidoro, Elsa 
Neves  

10º,11º e 12º 
anos (cerca de 
20 alunos) 

- Contribuir para a formação integral, 
desenvolvendo o espírito de 
cidadania, valorizando a dimensão 
artística. 

Ao longo do 
ano letivo 

Clube de música - Desenvolver o sentido estético e o gosto pela 
Música; 
- Conhecer vários instrumentos e géneros musicais. 
- Recolher e interpretar temas musicais de géneros 
e culturas diferentes; 
- Proporcionar atuações em público para os alunos 
perderem a timidez; 
- Vivência de vários conceitos de música. 
 

Professor Mário 
Cardoso 

Alunos do 2º e 3º 
ciclo e ensino 
secundário 

- Melhorar os resultados escolares, 
promovendo a qualidade das 
aprendizagens. 

Ao longo do 
ano letivo 
 

Clube dos Pequenos 
Cientistas 
Regras de segurança no 
laboratório;  
Aprendizagem de 
manuseamento de 
telescópios óticos e lunetas 
de longo alcance;  
Construção, preparação e 
lançamento de 
microfoguetes; 
Construção de carros, 
barcos e mecanismos a 
energia solar; 
“Visualização” de ondas 

- Contribuir para o desenvolvimento da literacia 
científica;  
- Incentivar a curiosidade acerca do Mundo da 
Ciência Física e Química; 
- Desmistificar a ciência enquanto área de 
conhecimento apenas acessível a uma minoria, 
promovendo, ao mesmo tempo, o respeito pela 
investigação científica de qualidade; 
- Promover competências no âmbito do processo do 
pensamento científico, nomeadamente na 
prossecução das fases: observar, registar, formular 
hipóteses, experimentar, confirmar e criticar; 
- Favorecer a autonomia, criatividade e 
responsabilidade no desenvolvimento de tarefas; 
- Fomentar a cooperação, de forma igualitária e 

Professor Jorge 
Santiago 
  

Alunos do 3º 
ciclo, 
prioritariamente 
os que 
frequentam o 
7.ºano, A, B e C. 
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sonoras no osciloscópio; 
Separação de enxofre e 
água (filtração e 
decantação); 
Verificar as forças de tensão 
superficial na água; 
Separação de uma mistura 
de álcool e água; 
Produção de pega-monstros; 
Verificar a densidade de 
líquidos; 
Produzir circuitos elétricos 
em série e paralelo 
 

desinteressada, entre os alunos que frequentam o 
espaço do Clube dos Pequenos Cientistas, na 
realização de atividades e projetos comuns. 

- Contribuir para a formação integral, 
desenvolvendo o espírito de 
cidadania, promovendo a prática 
desportiva e a educação para a 
saúde  

Ao longo do 
ano letivo  

Atividade Externa do 
Desporto Escolar: 
Desporto Adaptado; 
Futsal; 
Voleibol; 
Natação; 
Badminton 
 

- Proporcionar aos alunos a oportunidade de praticar 
desporto de uma forma regular ao longo do ano 
letivo. 

Grupo de 
Educação Física 

Alunos do 4º ao 
12º ano, 
respeitando 
escalões e 
género de cada 
grupo-equipa 

- Melhorar os resultados escolares, 
promovendo a qualidade das 
aprendizagens; 
- Contribuir para a formação integral, 
desenvolvendo o espírito de 
cidadania, valorizando a dimensão 
artística. 
 

Ao longo do 
ano letivo 

Trabalhos de Expressão 
Plástica no âmbito da 
Educação Literária e PNL; 
Exposição final de 
trabalhos no átrio da escola  

- Sensibilizar os alunos para a importância da leitura; 
- Promover o gosto pela leitura como fonte de 
cultura, de lazer e de prazer; 
- Reforçar o envolvimento da Escola com o meio; 
- Divulgar, junto da comunidade, o projeto. 

Docentes do 
grupo 110 
 

Comunidade 
educativa 

- Contribuir para a formação integral, 
desenvolvendo o espírito de 
cidadania, promovendo a educação 
para a saúde. 

Ao longo do 
ano letivo 

Gestão do Gabinete de 
Informação e Apoio ao 
Aluno 

- Dar resposta às questões colocadas pelos alunos; 
- Diagnosticar através de um inquérito o tipo de 
atividades a desenvolver; 
- Envolver os alunos na realização e participação 
nas atividades. 

A equipa do 
projeto de 
educação para a 
saúde 

Todos os alunos 
do agrupamento 
 

- Desenvolver um dispositivo de 
formação do agrupamento. 

Ao longo do 
ano letivo 

Desenvolvimento do plano 
de formação do 
agrupamento 

- Divulgação das ações de formação desenvolvidas 
pelo CFAE Alto Tejo em resposta às reais 
necessidades do pessoal docente e não docente; 
 - Realização de ações de formação para pessoal 
docente e não docente no agrupamento; 
- Realização de ações de informação/seminários 
para a comunidade educativa. 

Direção; 
Conselho 
Pedagógico; 
Responsável pelo 
Plano de 
Formação; 
Departamentos; 
Pessoal não 
docente; 

Comunidade 
escolar 
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Parceiros 

- Contribuir para a formação integral, 
desenvolvendo o espírito de 
cidadania, promovendo a educação 
para a saúde. 

Ao longo do 
ano letivo 

Projeto de Educação 
Sexual: 
(no âmbito das turmas) 

- Dar resposta às questões colocadas pelos alunos; 
- Alertar para comportamentos responsáveis que 
promovam hábitos alimentares corretos; 
- Promover e defender os direitos da criança; 
- Ouvir e dar voz à criança e ao jovem; 
- Contribuir para o desenvolvimento harmonioso e 
integral da criança e do jovem; 
- Contribuir para a prevenção de problemas de 
comportamento nos jovens e a promoção do seu 
bem-estar bio-psico-social; 
- Refletir sobre a dinâmica de relações que se 
estabelecem no dia-a-dia – os afetos implícitos 
nessas relações e o impacto que os mesmos podem 
causar no desenvolvimento psicossocial e no 
relacionamento interpessoal dos adolescentes; 
- Reconhecer que a sexualidade humana envolve 
sentimentos de respeito por si próprio e pelos 
outros;                                                                                                        
- Refletir sobre a prevalência e epidemiologia das 
principais IST em Portugal. 
 

Equipa do projeto 
de educação para 
a saúde; 
Diretores de 
turma; 
Conselhos de 
turma; 
SPO; 
Pais/EE; 
Técnicos de 
saúde; 
CPCJ 

Turmas do 1º ao 
12º ano 

- Contribuir para a formação integral, 
desenvolvendo o espírito de 
cidadania, promovendo a educação 
para a saúde. 
 

Ao longo do 
ano letivo 

Projeto Heróis da fruta - Incentivar as crianças a ingerirem fruta todos os 
dias, na escola e em casa; 
- Conhecer a importância dos alimentos saudáveis 
para a manutenção da saúde; 
- Encorajar as crianças a orgulharem-se de praticar 
um estilo de vida saudável; 
- Despertar a comunidade para os benefícios das 
pequenas mudanças nos hábitos diários. 
 

Docentes dos 
grupos 100 e 110; 
Câmara Municipal 

Alunos do pré-
escolar e alunos 
da EB de 
Proença-a-Nova 
 

- Promover o sucesso escolar dos 
alunos com NEE. 

Ao longo do 
ano letivo 
 

Projeto Escola BioAromas 
 

- Desenvolver competências que promovam a 
integração na vida ativa pós-escolar; 
- Promover a formação integral do aluno; 
- Desenvolver o conhecimento relativo às plantas 
aromáticas e medicinais, seus benefícios e 
utilização; 
- Aplicar os conhecimentos desenvolvidos. 

Docentes do 
grupo 910; 
Município de 
Proença-a-Nova; 
Centro Ciência 
Viva da Floresta; 
Escola Superior 
Agrária de 
Castelo Branco 
 

Comunidade 

- Promover o sucesso escolar dos 
alunos com NEE; 
- Contribuir para a formação integral, 
desenvolvendo o espírito de 

Ao longo do 
ano letivo 
 

Mostra de Produtos 
BioAromas: 
Restaurante “Vale Mourão”, 
Sobral Fernando; 

- Desenvolver conteúdos curriculares de cariz 
funcional; 
- Promover a aquisição de competências ao nível do 
desenvolvimento pessoal e social dos alunos; 

Professores e 
alunos da sala de 
apoio aos CEI; 
Empresas; 

Comunidade 
Educativa e 
população em 
geral 
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cidadania, promovendo a educação 
para a saúde e para o ambiente e 
património. 
 

Restaurante “Ti Augusta”, 
Figueira; 
CCVF das Moitas; 
Iniciativas da CM e da 
BE/CR 

Envolver os alunos nos hábitos usuais das épocas 
festivas; 
- Promover nos alunos o despertar de sentimentos: 
amor, solidariedade, paz, partilha e alegria 
- Dar a conhecer o projeto BioAromas; 
- Planificar e Organizar todo o processo da amostra 
dos produtos; 
- Angariar fundos para desenvolver a noção do 
dinheiro e incentivo para estabelecer relações 
pessoais e partilha; 
- Promover a socialização. 
 

Centro Ciência 
Viva da Floresta; 
Município de 
Proença-a-Nova; 
BE 

 

- Promover o sucesso escolar dos 
alunos com NEE; 
- Contribuir para a formação integral, 
desenvolvendo o espírito de 
cidadania, valorizando a dimensão 
artística, promovendo a prática 
desportiva, a educação para a saúde 
e para o ambiente e património. 
 

Ao longo do 
ano letivo 
 

Dias de Campo: 
Parque Eólico do Vergão; 
Zona de S. Pedro do 
Esteval; de Cardigos; do 
Peral; de Sobreira Formosa; 
do Sobral Fernando, do 
Estevês; da Catraia; do 
Cabeço do Moinho, Folga; 
Visita a locais/quintas que 
contemplem PAM 

- Desenvolver conteúdos curriculares de cariz 
funcional; 
- Promover a aquisição de aprendizagens e 
conhecimentos ao nível do desenvolvimento pessoal 
e social dos alunos; 
- Manifestar o desejo de descobrir por si próprio, 
vendo, mexendo e experimentando; 
- Adquirir saberes multidisciplinares; 
- Identificar as plantas mais comuns na região; 
- Reconhecer a utilidade das plantas; 
- Recolher plantas aromáticas e medicinais de 
origem espontânea; 
- Compreender a influência dos fatores do meio 
sobre as plantas; 
- Reconhecer que as plantas precisam de 
determinadas condições ambientais para se 
desenvolverem; 
- Manifestar uma atitude responsável face à 
proteção da Natureza. 
 

Professores e 
alunos da sala de 
apoio aos CEI; 
Município de 
Proença-a-Nova; 
Centro Ciência 
Viva da Floresta; 
Pais/E.E. 

Professores e 
alunos da sala 
de apoio aos 
CEI; 
Assistente 
Operacional; 
Técnicos; 
Município de 
Proença-a-Nova 
e/ou da Ciência 
viva 

- Promover o sucesso escolar dos 
alunos com NEE; 
- Contribuir para a formação integral, 
desenvolvendo o espírito de 
cidadania. 
 

Ao longo do 
ano letivo 
 

"Histórias, Estórias e 
outras coisas mais...!"  
Visita do bibliotecário/ 
contador de histórias;  
Visita à Bibliomóvel 

- Desenvolver conteúdos curriculares de cariz 
funcional; 
- Promover a aquisição de competências ao nível do 
desenvolvimento pessoal e social dos alunos; 
- Promover a inter-relação entre os alunos que 
frequentam a sala B4 e os alunos da turma regular; 
- Promover práticas de animação de livros e da 
leitura (Bibliomóvel); 
- Cativar os alunos para a leitura dos contos 
tradicionais e de outros livros; 
- Estimular a criatividade e a imaginação. 
 

Professores e 
alunos da sala de 
apoio aos CEI; 
Bibliotecário e BE  

Professores e 
alunos da sala 
de apoio aos CEI 
e suas turmas 
regulares, seus 
DT / professores 
envolvidos 

- Melhorar os espaços e 
equipamentos escolares. 

Ao longo do 
ano letivo 

Manutenção do canteiro 
do pátio exterior da escola 

- Desenvolver conteúdos curriculares de cariz 
funcional; 

Professores e 
alunos da sala de 

Comunidade 
Educativa 
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 - Promover a aquisição de competências ao nível do 
desenvolvimento pessoal e social dos alunos; 
- Campo de demonstração. 
 

apoio aos CEI 

 

- Contribuir para a formação integral, 
desenvolvendo o espírito de 
cidadania, valorizando a dimensão 
artística, promovendo a educação 
para a saúde e para o ambiente e 
património. 
 

Ao longo do 
ano letivo 

Exposições temáticas ao 
longo do ano letivo em 
parceria com a biblioteca 
escolar 
 

- Dar a conhecer à escola e aos encarregados de 
educação os trabalhos elaborados pelos alunos ao 
longo do ano letivo; 
- Desenvolver a criatividade; 
- Desenvolver o espírito criativo e o sentido estético; 
- Desenvolver o gosto pela utilização de novos 
materiais e aplicação de diferentes técnicas. 
 

Professores de 
E.V. e E.T. 
 

Alunos do 2º e 3º 
ciclo 
 

- Melhorar os resultados escolares, 
promovendo a qualidade das 
aprendizagens. 

Ao longo do 
ano letivo 

Leitura autónoma e 
orientada, em articulação 
com a Biblioteca Escolar 

- Sensibilizar os alunos para a importância da leitura; 
- Promover o gosto pela leitura como fonte de 
cultura, de lazer e de prazer; 
- Conhecer e divulgar obras e autores. 
 

Docentes do 
grupo 110 e 300 
Biblioteca Escolar 

Alunos  

- Contribuir para a formação integral, 
desenvolvendo o espírito de 
cidadania; 
- Melhorar os resultados escolares, 
promovendo a qualidade das 
aprendizagens. 
 

Ao longo do 
ano letivo 

Cantinho das Línguas - Fomentar o gosto pela leitura e pela escrita; 
- Divulgar os trabalhos realizados pelos alunos; 
- Promover o espírito crítico e a criatividade dos 
alunos; 
- Promover o espírito de cidadania 

Departamento de 
Línguas e alunos 
dos 2º e 3º ciclos 

Comunidade 
Educativa 

- Melhorar os resultados escolares, 
promovendo a qualidade das 
aprendizagens.  

Ao longo do 
ano/mensal 

Hora do conto - Promover o gosto pela leitura e escrita. 
 

Biblioteca 
Municipal com a 
colaboração dos 
avós 

Alunos do Pré-
Escolar  

- Melhorar os resultados escolares, 
promovendo a qualidade das 
aprendizagens. 
 

Ao longo do 
ano letivo 
 

PNL: Projeto: “Leitura em 
Vai e Vem.” 

- Aprofundar hábitos de leitura em/com a família; 
- Criar incentivos à produção de textos orais. 

Grupo 100 Alunos do Pré-
Escolar; 
Famílias 

- Reforçar a articulação curricular 
vertical; 
- Melhorar os resultados escolares, 
promovendo a qualidade das 
aprendizagens. 

Ao longo do 
ano letivo 
 

PNL: Projeto: “Histórias de 
Perlimpimpim” 

-  Alargar intencionalmente as situações de 
comunicação em diferentes contextos, com diversos 
interlocutores, conteúdos e intenções que permitam 
às crianças dominarem a comunicação como 
emissores e como recetores; 
- Desenvolver o interesse e o hábito pela leitura. 
 

Grupo 100 e 110 Alunos do Pré-
Escolar e 1º ano 
do 1ºciclo do EB 

- Melhorar os resultados escolares, 
promovendo a qualidade das 
aprendizagens.  

Ao longo do 
ano/mensal 

Aprender fazendo - Promover a socialização; 
- Reforçar as aprendizagens; 
- Aprender as profissões. 

Biblioteca 
Municipal 

Alunos do Pré-
Escolar 
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- Melhorar os resultados escolares, 
promovendo a qualidade das 
aprendizagens.  

Ao longo do 
ano letivo 
 

Projeto: “Crescer com a 
Ciência” 

- Levar as crianças a compreender alguns conceitos 
científicos elementares; 
- Favorecer o desenvolvimento da capacidade de 
pensar cientificamente; 
- Observar e tentar interpretar a natureza e os 
fenómenos que observam no dia-a-dia. 
 

Grupo 100 Alunos do Pré-
Escolar  

- Melhorar os resultados escolares, 
promovendo a qualidade das 
aprendizagens.  

Ao longo do 
ano letivo 
 

Atividade experimental no 
Centro de Ciência Viva 

- Desenvolver nas crianças o interesse pelos 
fenómenos científicos; 
- Desenvolver nas crianças capacidades de 
observação, experimentação e investigação. 

Grupo 100  Alunos do Pré-
Escolar 

- Melhorar os resultados escolares, 
promovendo a qualidade das 
aprendizagens; 
- Contribuir para a formação integral, 
desenvolvendo o espírito de 
cidadania. 
 

Ao longo do 
ano letivo 

Colaboração no projeto 
eTwinning: “My daily 
routine”  

- Sensibilizar os alunos para a importância da 
aprendizagem das Línguas; 
- Alargar o conhecimento de vocabulário. 

Professor de 
Inglês do 6º ano 

Turmas do 6º 
ano 

- Melhorar os resultados escolares, 
promovendo a qualidade das 
aprendizagens; 
- Contribuir para a formação integral, 
desenvolvendo o espírito de 
cidadania. 
 

Ao longo do 
ano letivo 

Intercâmbio de 
correspondência com uma 
escola norte americana 

- Fomentar o gosto pela leitura e pela escrita; 
- Alargar conhecimentos acerca da cultura 
americana; 
- Diversificar conhecimentos no âmbito da língua e 
cultura dos países de expressão inglesa. 
 

Professora de 
inglês do 8º ano e 
professora de 
geografia e de 
educação para a 
cidadania do 8º B  

Turmas do 8º 
ano 

- Melhorar os resultados escolares, 
promovendo a qualidade das 
aprendizagens. 

Ao longo do 
ano letivo 
(mensal) 

Problema do mês  - Desenvolver o raciocínio; 
- Incentivar e desenvolver capacidade de resolver 
problemas. 

Professores do 
grupo 500 

Alunos do 7º, 
8º,9º e 10ºanos 

- Melhorar os resultados escolares, 
promovendo a qualidade das 
aprendizagens. 

Ao longo do 
ano letivo 
(quinzenal) 

Problema da quinzena - Desenvolver o raciocínio; 
- Incentivar e desenvolver capacidade de resolver 
problemas. 

Professores dos 
grupos 110 e 230 

Alunos dos 1º e 
2º ciclos 

- Melhorar os resultados escolares, 
promovendo a qualidade das 
aprendizagens. 
 

Ao longo do 
ano 

SuperTmatik - Fomentar o gosto pela Matemática. Docentes do 
grupo 110 

Alunos do 1º 
ciclo 

- Melhorar os resultados escolares, 
promovendo a qualidade das 
aprendizagens. 
 

Ao longo do 
ano 

Canguru matemático - Fomentar o gosto pela Matemática. Docentes do 
grupo 110 

Alunos do 2º, 3º 
e 4º anos  

- Melhorar os resultados escolares, 
promovendo a qualidade das 
aprendizagens. 

Ao longo do 
ano  
 

Atelier de Matemática: 
- Realização dos trabalhos 
de casa; 
- Esclarecimento de dúvidas 

- Incentivar e desenvolver o gosto pela Matemática; 
- Desenvolver o cálculo mental e o raciocínio; 
- Desenvolver destrezas numéricas e de cálculo; 
- Desenvolver a capacidade de compreender e 

Grupo 230 Alunos do 2º 
ciclo 
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sobre os conteúdos 
lecionados; 
- Resolução de fichas de 
trabalho de reforço e/ou 
enriquecimento curricular; 
- Apoio individualizado a 
alunos com maiores 
dificuldades de 
aprendizagem; 
- Jogos matemáticos. 
 

resolver situações problemáticas; 
- Promover a socialização; 
- Reforçar as aprendizagens; 
- Prestar apoio a alunos com mais dificuldades em 
conteúdos específicos da disciplina. 
 

- Melhorar os resultados escolares, 
promovendo a qualidade das 
aprendizagens; 
- Contribuir para a formação integral, 
desenvolvendo o espírito de 
cidadania, valorizando a dimensão 
artística, a educação para a saúde e 
para o ambiente e património. 

Ao longo do 
ano letivo 

Programa EcoEscolas 
- Exposição de trabalhos 
elaborados pelos alunos na 
biblioteca escolar; 
-Recolha e separação de 
RSU;  
-Recolha de REEE; (Com a 
colaboração da União de 
Freguesias Proença-a-Nova 
Peral e Câmara Municipal de 
Proença-a-Nova; 
-Comemoração do Dia 
Mundial da Água; 
-Visita de estudo à ETA de 
Proença-a-Nova; 
-Comemoração do Dia 
Mundial da Alimentação com 
os alunos dos 2º e 3º ciclos, 
rastreio do IMC e 
preenchimento de um 
inquérito sobre: ”Hábitos 
alimentares”; 
-Elaboração de 
desdobráveis, cartazes e 
jornais de parede com 
mensagens de 
sensibilização para o uso 
racional da energia; 
-Elaboração de modelos 
didáticos alusivos a células 
(eucarióticas e 
procarióticas), com utilização 
de materiais reciclados; 
-Elaboração de modelos 
didáticos alusivos aos 

- Sensibilizar para a separação dos RSU; 
- Divulgar a Política dos 5 r´s; 
- Sensibilizar para o bem escasso que é a água;         
- Equacionar a sustentabilidade dos recursos 
hídricos; 
- Sensibilizar para a poupança de energia; 
- Sensibilizar para a importância de uma 
alimentação saudável. 

Equipa Eco 
Escola; 
Equipa Eco 
Escola; 
Alunos do 5º ao 
12º ano; 
União de 
freguesias 
Proença-a-Nova 
Peral; 
Câmara Municipal 
de Proença a 
Nova 
 

Comunidade 
escolar 
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Modelos da Estrura Interna 
da Terra, Morfologia dos 
Fundos Oceânicos e Deriva 
Continental, com utilização 
de materiais reciclados; 
-Concurso Geração 
Depositrão; 
-Reportagem fotográfica 
sobre a reciclagem de 
equipamentos e pilhas na 
Comunidade, com alunos do 
ensino secundário; 
-Limpeza do recinto escolar 
pelos alunos do 2º ciclo; 
-Ação de sensibilização 
sobre higiene e segurança 
alimentar; 
-Degustação da chagria Eco 
Escolas no Dia Eco Escolas; 
-Colocação de papelões em 
todas as salas dos blocos B 
e C; 
-Sensibilização para a 
poupança de energia- 
colocação de sinalética junto 
aos interruptores das salas 
dos blocos B e C 
 

- Promover o sucesso escolar dos 
alunos com NEE 

Ao longo do 
ano 

Apoio psicopedagógico a 
alunos com necessidades 
educativas especiais 
(NEE): 
- Referenciação de alunos 
para a Educação Especial 
perante suspeita de 
necessidades educativas 
especiais; 
 - Avaliação das funções do 
corpo por referência à 
(C.I.F.); 
- Apoio na elaboração dos 
relatórios técnicos-
pedagógico, definindo o 
perfil de funcionalidade do 
aluno. 
- Apoio na elaboração e 

- Assegurar, em colaboração com outros serviços 
competentes, designadamente os de educação 
especial, a deteção de alunos com necessidades 
especiais, a avaliação da sua situação e o estudo 
das intervenções adequadas; 
- Proceder à avaliação global de alunos com 
problemas de desenvolvimento, com dificuldades de 
aprendizagem, com competências e potencialidades 
específicas e prestar o apoio psicopedagógico mais 
adequado; 
- Propor, de acordo com os pais e em colaboração 
com os serviços competentes, o encaminhamento 
de alunos com necessidades especiais para 
modalidades adequadas de resposta educativa; 
- Articular modalidades de complemento 
pedagógico, de compensação educativa e de 
educação especial, tendo em vista tanto a 
individualização do ensino como a adequação de 

SPO 
Parcerias: 
- Hospitais 
Centrais; 
- Gabinete de 
Informação e 
Apoio ao Aluno; 
- Direção 
- Centro de 
saúde; 
- Câmara 
Municipal de 
Proença-a-Nova 
 

Alunos com 
N.E.E. 



 

14 
 

avaliação dos projetos 
educativos individuais; 
- Consultadoria aos 
docentes de educação 
especial na planificação de 
atividades educativas; 
- Consulta psicológica 
individual aos alunos; 
- Apoio psicoeducacional a 
pais e encarregados de 
educação; 
- Apoio psicoeducacional a 
docentes e assistentes 
operacionais 
 

currículos e de programas. 

- Melhorar os resultados escolares;  
- Manter a taxa de abandono escolar 
em níveis residuais ou inexistentes; 
- Promover o sucesso escolar dos 
alunos com NEE; 
- Contribuir para a formação integral, 
desenvolvendo o espírito de 
cidadania, valorizando a dimensão 
artística, promovendo a prática 
desportiva, a educação para a saúde 
e para o ambiente e património; 
- Promover o mérito e a excelência. 

Ao longo do 
ano letivo 

Apoio psicológico a 
alunos e apoio 
psicoeducacional a 
pais/encarregados de 
educação, docentes e 
assistentes operacionais: 
- Consulta psicológica a 
alunos; 
- Estabelecimento de planos 
de intervenção 
psicoeducacional em 
colaboração com os agentes 
educativos; 
- Consultadoria a 
pais/encarregados de 
educação, docentes e 
assistentes operacionais 
 

- Contribuir para o desenvolvimento integral dos 
alunos e para a construção da sua identidade 
pessoal; 
- Apoiar os alunos no seu processo de 
aprendizagem e de integração no sistema de 
relações interpessoais da comunidade escolar; 
- Prestar apoio de natureza psicológica e 
psicopedagógica a docentes, no contexto das 
atividades educativas, tendo em vista o sucesso 
escolar, a efetiva igualdade de oportunidades e a 
adequação das respostas educativas; 
- Promover competências técnicas e relacionais 
junto dos assistentes operacionais que possibilitem 
responder de um modo adequado às exigências 
decorrentes do exercício da sua profissão. 

SPO 

Parcerias: 

- CPCJ; 
- Câmara 
Municipal de 
Proença-a-Nova; 
- Centro de 
saúde; 
- Hospitais 
centrais; 
- Segurança 
Social; 
- Diretores de 
turma 

 

Alunos 

- Promover por um lado o apoio a 
pessoas carenciadas e pelo outro a 
responsabilidade social de cada 
aluno enquanto cidadão. 

Ao longo do 
ano letivo 

Um dia pelos outros” 
Projeto de solidariedade 
social 

Desenvolver um projeto de solidariedade social; 
- Angariação de fundos, sendo a verba recolhida 
canalizada para uma causa social à escolha dos 
alunos (Liga Portuguesa Contra o Cancro; Cruz 
Vermelha; Unicef; Causa Local (ainda a definir). 
 

Associação de 
Pais; 
Professores de 
EMRC; 
Diretores de 
turma 
 

Alunos do 5º ao 
12º ano 

- Contribuir para a formação integral, 
desenvolvendo o espírito de 
cidadania, valorizando a dimensão 
artística. 

Ao longo do 
ano letivo 

SNOL Talks  
Palestra de 2 a 8 minutos, 
antecedendo o cinema no 
auditório municipal (Saber 
Não Ocupa Lugar) 

- Partilhar saberes, projetos e conhecimentos;  
- Motivar o discurso e apresentação em palco, 
aquisição de competências. 
 

Associação de 
Pais; 
Câmara Municipal 
de Proença-a-
Nova; 
Agrupamento  

Comunidade 
Escolar 
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B - ATIVIDADES A DESENVOLVER - 1º PERÍODO 
 

Setembro 2016 
Objetivos do Projeto Educativo Data Prevista Atividade Objetivos Específicos Dinamizadores Destinatários 
- Contribuir para a formação integral, 
desenvolvendo o espírito de 
cidadania. 
 

5 de setembro Receção aos novos 
docentes; 
Almoço convívio com 
pessoal docente e não 
docente 
 

- Potenciar um ambiente facilitador para a 
integração dos novos docentes. 

Direção Professores e 
pessoal não 
docente 

- Contribuir para a formação integral, 
desenvolvendo o espírito de 
cidadania. 
 

14 de setembro Receção/Adaptação das 
crianças 

- Estabelecer relações interpessoais com os vários 
sujeitos no processo educativo. 

Grupo 100 Alunos do Pré 
Escolar  

- Contribuir para a formação integral, 
desenvolvendo o espírito de 
cidadania. 
 

14 de setembro Receção aos alunos do 5º 
ano 

- Facilitar a integração dos alunos na escola e nas 
respetivas turmas; 
- Promover a familiarização com as regras de 
funcionamento da escola e diversos serviços; 
- Facilitar o relacionamento entre os diversos 
elementos da comunidade. 
 

Direção; 
Diretores de 
Turma; 
Docentes 
 

Alunos do 5º ano; 
Pais/E.E. 
Docentes; 
Pessoal não 
docente 

- Contribuir para a formação integral, 
desenvolvendo o espírito de 
cidadania. 
 

15 de setembro Receção aos alunos: 
1º ciclo e do 6º ao 12º ano 
 

- Facilitar a integração dos alunos na escola e nas 
respetivas turmas; 
- Promover a familiarização com as regras de 
funcionamento da escola e diversos serviços; 
- Facilitar o relacionamento entre os diversos 
elementos da comunidade. 
 

Direção;  
Diretores de 
Turma; 
Docentes 
 

Alunos; 
Docentes; 
Pessoal não 
docente 
 

- Promover o mérito e a excelência. 23 de setembro Dia do Diploma: 
Cerimónia de Mérito dos 
Alunos – Ano Letivo 
2015/2016 

- Visa promover uma cultura de excelência, mas 
também incentivar todos os alunos a obter mais e 
melhores resultados;  
- Representa a valorização do mérito e da 
excelência, e torna patente o reconhecimento do 
trabalho, de aptidões, de comportamentos e de 
atitudes dos alunos, proporcionando, também, o 
seu reconhecimento público. 
 

Direção; 
Associação de 
Pais e 
Encarregados de 
Educação; 
União de 
Freguesias de 
Proença-a-Nova e 
Peral 
 

Comunidade 
Educativa 

- Melhorar os resultados escolares, 
promovendo a qualidade das 
aprendizagens. 

26 de setembro Comemoração do Dia 
Europeu das Línguas 

- Sensibilizar os alunos para a importância da 
aprendizagem das Línguas. 

Departamento de 
Línguas 

Alunos de línguas 
do Ensino Básico e 
Secundário 
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Outubro 2016 
Objetivos do Projeto Educativo Data Prevista Atividade Objetivos Específicos Dinamizadores Destinatários 
- Promover o sucesso escolar dos 
alunos com NEE; 
- Contribuir para a formação integral, 
desenvolvendo o espírito de 
cidadania. 

3 de Outubro 
 

Participar no “Jubileu da 
Pessoa com Deficiência” 
em Castelo Branco 
 

- Parcerias com os agentes da comunidade, de 
modo a potenciar o processo de transição para a 
vida pós – escolar;  
Promover a aquisição de aprendizagens e 
conhecimentos ao nível do desenvolvimento pessoal 
e social dos alunos; 
- Proporcionar momentos de convívio e de lazer; 
- Proporcionar atividades que levem as crianças a 
vivenciar novas experiências e o contacto com 
outras realidades. 
 

Serviço Pastoral a 
Pessoas com 
Deficiência 
(SPPD) 

Alunos da sala 
de apoio aos CEI 
 

- Contribuir para a formação integral, 
desenvolvendo o espírito de 
cidadania, promovendo a prática 
desportiva e a educação para a 
saúde. 
 

12 de outubro Basquetebol 3x3 
(FASE ESCOLA) 

- Promover a prática da modalidade de Basquetebol, 
na versão de 3x3; 
- Apurar a melhor equipa por escalão/sexo para 
representar o Agrupamento de Escola de Proença-a-
Nova no Torneio Distrital de Basquetebol 3x3. 

Grupo de 
Educação Física 

Alunos do 5º ao 
12º ano 
respeitando 
escalões e 
género de cada 
grupo-equipa 

- Contribuir para a formação integral, 
desenvolvendo o espírito de 
cidadania, promovendo a educação 
para a saúde. 

12 a 17 de 
outubro 

Semana da Alimentação: 
Atividades/receitas 
saudáveis 

- Sensibilizar as crianças para a importância de uma 
alimentação equilibrada; 
- Desenvolver hábitos para uma alimentação 
saudável; 
- Progredir na aquisição de hábitos relacionados com 
o bem-estar, segurança e higiene pessoais. 
 

Grupo 100 Alunos do Pré-
Escolar  

- Melhor os resultados escolares, 
promovendo a qualidade das 
aprendizagens. 
 

12 a 19 de 
outubro 

Comemoração do dia da 
Hispanidade (12 de 
outubro); 
- “Mensaje en la botella”  
Decoração de garrafas com 
motivos alusivos aos países 
de língua oficial espanhola; 
-Exposição na Biblioteca 
Escolar e eleição da garrafa 
mais original  
 

- Ser capaz de estabelecer relações de afinidade/ 
contraste entre a língua materna e a língua 
espanhola; 
- Alargar conhecimentos acerca da cultura hispânica; 
- Conhecer a diversidade dos países que falam 
oficialmente espanhol; 
- Diversificar conhecimentos no âmbito da língua e 
cultura espanholas. 
 

Disciplina de 
espanhol; 
Biblioteca Escolar 

Alunos de 
espanhol 

- Contribuir para a formação integral, 
desenvolvendo o espírito de 
cidadania. 
 

13 de outubro Sessão de Boas Vindas 
ao corpo docente 

- Potenciar um ambiente facilitador para a integração 
dos novos docentes; 
- Facilitar o relacionamento entre os diversos 
elementos da comunidade; 
- Parcerias com agentes da comunidade;  
- Incentivar a Escola / Meio. 
 

Município de 
Proença-a-Nova 

Docentes do 
agrupamento 
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- Promover o sucesso escolar dos 
alunos com NEE; 
- Contribuir para a formação integral, 
desenvolvendo o espírito de 
cidadania, promovendo a educação 
para a saúde. 

16 de outubro  
 
(das 16 às 19H no 
CCV da Floresta) 
 

Comemorações de datas 
festivas: 

Dia Mundial da 
Alimentação 

VIIª Oficina: As Plantas 
Aromáticas e Medicinais 
na Alimentação 
 

- Parcerias com os agentes da comunidade, de 
modo a potenciar o processo de transição para a 
vida pós-escolar;  
Manutenção do projeto Escola BioAromas;  
- Desenvolver conteúdos curriculares de cariz 
funcional; 
- Promover a aquisição de aprendizagens e 
conhecimentos ao nível do desenvolvimento pessoal 
e social dos alunos; 
- Promover a utilização de PAM - Plantas Aromáticas 
e Medicinais na alimentação, fomentando a confeção 
e degustação de ementas e doces aromáticos; 
- Partilhar receitas culinárias com plantas silvestres e 
ervas aromáticas, e aprender a tratar os cuidados 
básicos de saúde com as plantas que temos ao 
nosso alcance; 
- Fomentar a participação dos Pais /E.E. no 
acompanhamento do processo de aprendizagem do 
seu educando; 
- Promover e dignificar a imagem do Agrupamento 
na comunidade local e regional, dando a conhecer o 
projeto Escola BioAromas; 
- Planificar e Organizar todo o processo da confeção 
e amostra dos produtos; 
- Desenvolver a noção do dinheiro; 
- Estabelecer relações pessoais e partilha 
- Incentivar para atividades pré-profissionais.  
 

Professores e 
alunos da sala de 
apoio aos CEI; 
Centro de Ciência 
Viva da Floresta 
Chefe Rui Lopes 
Escola Superior 
Agrária de 
Castelo Branco 

Comunidade 
Educativa e em 
geral (inscrições 
via CCVF) 

- Melhorar os resultados escolares, 
promovendo a qualidade das 
aprendizagens; 
- Contribuir para a formação integral, 
desenvolvendo o espírito de 
cidadania, valorizando a dimensão 
artística, promovendo a educação 
para a saúde. 
 

16 de outubro Comemoração do Dia 
Mundial da Alimentação: 
Comer bem para viver 
melhor - Trabalhos de 
expressão plástica/Audição 
de canções/Exploração de 
livros 

- Incutir nos alunos a necessidade de ter uma 
alimentação saudável e equilibrada. 

 

Docentes do 
grupo 110 

Alunos do 1º 
ciclo   

- Contribuir para a formação integral, 
desenvolvendo o espírito de 
cidadania, promovendo a prática 
desportiva e a educação para a 
saúde.  
 

19 de Outubro Mega Sprinter 
(FASE ESCOLA) 

- Proporcionar aos jovens a oportunidade de praticar 
Atletismo numa especialidade diferente daquelas 
que são abordadas nas aulas de Educação Física; 
- Favorecer o desenvolvimento de algumas da«’09 
capacidades motoras, nomeadamente a velocidade, 
impulsão; 
- Selecionar alunos para representarem a nossa - 
Fase Regional: Fase CAE Castelo Branco. 
 

Grupo de 
Educação Física 

Alunos do 4º ao 
12º ano 
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- Melhorar os resultados escolares, 
promovendo a qualidade das 
aprendizagens; 
- Contribuir para a formação integral, 
desenvolvendo o espírito de 
cidadania, a educação para a saúde. 

19 de outubro Comemoração do Dia 
Mundial da Alimentação 
com os alunos dos 2º e 3º 
ciclos, rastreio do IMC e 
preenchimento de um 
inquérito sobre: ”Hábitos 
alimentares” 
 

- Sensibilizar para a importância de uma alimentação 
saudável; 
- Alertar e sensibilizar para comportamentos 
responsáveis que promovam hábitos alimentares 
corretos. 

Grupos 230 e 
520; 
Equipa Eco 
Escola 
Câmara Municipal 
de Proença-a-
Nova (projeto 
CLDS 3G – 
Promover e 
Integrar) 
 

Alunos dos 2º e 
3º ciclos 

- Desenvolver um dispositivo de 
formação do Agrupamento. 

20 de outubro Ação de curta duração: 
“Aprender a trabalhar 
com a biblioteca Escolar” 

- Proporcionar, alertar e sensibilizar os formandos 
para: diferentes vertentes colaborativas; importância 
do trabalho articulado, da cultura e do trabalho 
colaborativo;  
- Sensibilizar para o papel da biblioteca escolar na 
promoção das literacias (da leitura, dos média e da 
informação); a utilização da biblioteca escolar em 
contexto colaborativo; a biblioteca escolar enquanto 
estrutura pedagógica colaborativa no 
desenvolvimento de práticas de trabalho articulado e 
de uma formação reflexiva; a biblioteca escolar como 
comunidade colaborativa de aprendizagem para 
além da sua função de estrutura de suporte da 
aprendizagem e de apoio curricular; exemplos de 
atividades ilustrativas de utilização. 
 

Agrupamento de 
escolas; 
CFAE AltoTejo; 
International 
School Library 
Month; 
Rede de 
bibliotecas 
escolares; 
Bibliotecária 
 

Pessoal docente 
do agrupamento 

- Contribuir para a formação integral, 
desenvolvendo o espírito de 
cidadania, promovendo a prática 
desportiva e a educação para a 
saúde.  
 

26 de outubro Corta-Mato Escolar 
(Campo Sra. Das Neves) 

- Proporcionar aos jovens a oportunidade de praticar 
Atletismo numa especialidade diferente daquelas 
que são abordadas nas aulas de Educação Física; 
- Selecionar alunos para representarem a nossa 
escola e participarem no Corta-Mato Escolar - Fase 
Regional: CAE Castelo Branco. 
 

Grupo de 
Educação Física 

Alunos do 4º ao 
12º ano 

- Contribuir para a formação integral, 
desenvolvendo o espírito de 
cidadania, valorizando a dimensão 
artística, a educação para a saúde e 
para o património. 
 

31 de outubro Confeção de broinhas dos 
Santos no forno comunitário  

- Sensibilizar as crianças para a importância da 
preservação do património gastronómico;  
- Promover o conhecimento das tradições usuais de 
cada região na data assinalada. 
 
 

Docentes dos 
grupos 100 e 110 

Alunos do Pré-
escolar e 1º ciclo 
de Proença-a-
Nova 

- Melhorar os resultados escolares, 
promovendo a qualidade das 
aprendizagens; 
- Contribuir para a formação integral, 
desenvolvendo e valorizando a 
dimensão artística. 

31 de Outubro a 
3 de Novembro 

Halloween: 
Concurso de caldeirões de 
bruxa e exposição dos 
trabalhos na BE 

- Incentivar o gosto pela aprendizagem da Língua 
Inglesa e respetiva cultura e tradições; 
- Participar de forma consciente na construção de 
uma competência plurilingue e pluricultural; 
- Dinamizar o espaço escolar. 
 

Docentes de 
Inglês 

Alunos dos 1.º, 
2.º e 3.º ciclos 
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Novembro 2016 
Objetivos do Projeto Educativo Data Prevista Atividade Objetivos Específicos Dinamizadores Destinatários 
- Contribuir para a formação integral, 
desenvolvendo o espírito de 
cidadania, promovendo a prática 
desportiva e a educação para a 
saúde.  
 

2 de novembro Mega-KM 
(FASE ESCOLA) 

- Proporcionar aos jovens a oportunidade de praticar 
Atletismo numa especialidade diferente daquelas 
que são abordadas nas aulas de Educação Física; 
- Favorecer o desenvolvimento de algumas das 
capacidades motoras, nomeadamente a resistência 
(meio-fundo); 
- Selecionar alunos para representarem a nossa 
escola e no Mega-Sprinter - Fase Regional: Fase 
CAE Castelo Branco. 
 

Grupo de 
Educação Física 

Alunos do 4º ao 
12º ano 

- Promover o sucesso escolar dos 
alunos com NEE; 
- Contribuir para a formação integral, 
desenvolvendo o espírito de 
cidadania, valorizando a dimensão 
artística, a educação para a saúde e 
para o património. 
 

2 de Novembro Comemorações de datas 
festivas: 

Dia de todos os Santos 
Confeção e degustação de 
Broas de Alfazema e a 
bebida “Jeropiguissima” 
com hortelã-pimenta 

- Parcerias com os agentes da comunidade, de 
modo a potenciar o processo de transição para a 
vida pós – escolar;  
- Manutenção do projeto Escola Bioaromas; 
Desenvolver conteúdos curriculares de cariz 
funcional; 
- Promover a aquisição de competências ao nível do 
desenvolvimento pessoal e social dos alunos; 
- Promover o conhecimento das tradições usuais de 
cada região na data assinalada, envolvendo os 
alunos nos hábitos usuais dessa época festiva; 
- Fomentar a participação dos Pais /E.E. no 
acompanhamento do processo de aprendizagem do 
seu educando;  
- Promover e dignificar a imagem do Agrupamento 
na comunidade local e regional mantendo o bom 
relacionamento com a mesma; 
- Promover nos alunos o despertar de sentimentos: 
amor, solidariedade, paz, partilha e alegria 
Dar a conhecer o projeto BioAromas, fomentando a 
confeção e degustação e doces aromáticos. 
 

Professores e 
alunos da sala de 
apoio aos CEI 

 

Professores e 
alunos da sala 
de apoio aos CEI 
e comunidade 
educativa 

 

 

 

- Contribuir para a formação integral, 
desenvolvendo o espírito de 
cidadania, promovendo a prática 
desportiva e a educação para a 
saúde.  

09 de novembro Nestum Rugby - Proporcionar aos alunos a experimentação duma 
variante (TAG-RUGBY) do Rugby tradicional, de 
forma lúdica e competitiva; 
- Selecionar as melhores equipas para participarem, 
na Fase Regional. 

Grupo de 
Educação Física 

Alunos do 4.º ao 
12.º ano, 
respeitando 
escalões e 
género de cada 
grupo-equipa 

- Melhorar os resultados escolares, 
promovendo a qualidade das 
aprendizagens. 
 

09 de novembro  1º Eliminatória das 
Olimpíadas Nacionais de 
Matemática 

- Incentivar e desenvolver o gosto pela Matemática; 
- Desenvolver o raciocínio. 

Professores do 
500, em 
colaboração com 
a SPM (Sociedade 

Alunos do 5.º ao 
12.º ano 
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Portuguesa de 
Matemática) 
 

- Contribuir para a formação integral, 
desenvolvendo o espírito de 
cidadania. 

11 de novembro Magustos em Proença-a-
Nova e Sobreira Formosa 

- Proporcionar às crianças um convívio agradável; 
- Contactar com tradições populares; 
- Valorizar e preservar as tradições. 

Docentes dos 
grupos 100 e 110; 
Associação de 
Pais 
 

Comunidade 
educativa 

- Contribuir para a formação integral, 
desenvolvendo o espírito de 
cidadania, valorizando a dimensão 
artística, promovendo a prática 
desportiva, a educação para a saúde 
e para o ambiente e património. 
 

17 de novembro Comemoração do dia da 
filosofia  
Exposição - Bob Dylan - a 
metafísica do rock 

 

- Garantir a integral formação dos alunos. 
- Promover atitudes positivas face ao conhecimento. 
- Promover a educação para a cidadania.  
 

Professora: Ana 
Monteiro, 
Professor Mário 
Cardoso, 10º A 

Ensino 
Secundário 

- Melhorar os resultados escolares, 
promovendo a qualidade das 
aprendizagens. 

24 de novembro Literacia 3D - Desenvolver as competências de leitura e 
interpretação de textos de diferentes tipologias; 
- Identificar pelo contexto ou pela estrutura interna o 
sentido de palavras, expressões ou fraseologias; 
- Detetar informação relevante; 
- Detetar o foco da pergunta ou instrução, de modo a 
concretizar a tarefa a realizar; 
- Captar sentidos implícitos, fazer inferências e 
deduções. 
 

Docentes de 
Português  

(em parceria com 
a Porto Editora) 

Alunos do 5º ano 

- Melhorar os resultados escolares, 
promovendo a qualidade das 
aprendizagens. 

25 de novembro 
 

Comemoração do dia 
Nacional da Cultura 
Cientifica (Palestra 
subordinada ao tema: 
Física e Biologia um enigma 
chamado cancro) 

- Adquirir saberes multidisciplinares de forma lúdica; 
- Desenvolver a capacidade de análise e o sentido 
crítico; 
- Despertar no aluno o interesse pela descoberta e 
pelo conhecimento. 

Grupo 510 Alunos do curso 
de Ciências e 
Tecnologias 

 
 
Dezembro 2016 

Objetivos do Projeto Educativo Data Prevista Atividade Objetivos Específicos Dinamizadores Destinatários 
- Melhorar os resultados escolares, 
promovendo a qualidade das 
aprendizagens. 

Dezembro Declamação de textos 
poéticos interturmas 

- Fomentar o gosto pela leitura; 
- Valorizar práticas pedagógicas e outras 
atividades que estimulem o prazer de ler. 
 

Professores de 
português do 2º 
ciclo 

Alunos do 6º ano 
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- Promover o sucesso escolar dos 
alunos com NEE; 
- Contribuir para a formação integral, 
desenvolvendo o espírito de 
cidadania, promovendo a educação 
para a saúde. 
 

03 de 
dezembro 
(15H00 – 
CCVF) 

Apresentação do livro 
“BioAromas à Mesa” 
- Ementas das várias oficinas 
realizadas; 
- Plantas aromáticas e 
medicinais; 
- Infusões, misturas e produtos 
culinários BioAromas 
 

- Parcerias com os agentes da comunidade, de 
modo a potenciar o processo de transição para a 
vida pós escolar;  
- Promover e dignificar a imagem do Agrupamento 
na comunidade local e regional, dando a conhecer 
o projeto Escola BioAromas; 
- Promover a utilização de PAM- Plantas 
Aromáticas e Medicinais na alimentação, 
fomentando a confeção e degustação de ementas 
e doces aromáticos. 
- Partilhar receitas culinárias com plantas silvestres 
e ervas aromáticas. 
- Fomentar a participação dos Pais /E.E. no 
acompanhamento do processo de aprendizagem 
dos seus educandos.  
 - Promover a aquisição de aprendizagens e 
conhecimentos ao nível do desenvolvimento 
pessoal e social dos alunos; 
- Estabelecer relações pessoais e partilha; 
- Planificar e Organizar todo o processo da 
confeção e amostra dos produtos. 
- Desenvolver a noção do dinheiro; 
- Incentivar para atividades pré-profissionais; 
- Proporcionar momentos de convívio e de lazer; 
- Proporcionar atividades que levem os alunos a 
vivenciar novas experiências e o contato com 
outras realidades. 
 

Professores 
Eduardo Miguel e 
Conceição Marçal 
e alunos da sala 
de apoio aos CEI; 
CCVF; 
Chefe Rui Lopes; 
Escola Superior 
Agrária de Castelo 
Branco 

Comunidade em 
geral 

- Contribuir para a formação integral, 
desenvolvendo o espírito de 
cidadania, promovendo o ambiente e 
património. 
 

09 de 
dezembro  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
14 de 
dezembro  
 

Comemoração do dia 
Internacional dos Direitos 
Humanos com duas  
Sessões: 
 
Seremos todos Iguais e 
Livres? Os Direitos 
Humanos no mundo,  
Daniela Nascimento  
 
 
Deficiência e direitos 
humanos: do preconceito à 
emancipação social, 
Fernando Fontes 
 

- Reconhecer a importância, o valor e a 
universalidade dos Direitos Humanos; 
- Dar a conhecer a evolução do sistema de 
proteção dos Direitos Humanos, os seus 
instrumentos e principais instituições no plano 
universal e regional, com particular destaque para 
o sistema europeu de proteção dos direitos 
humanos; 
- Sensibilizar os alunos para a problemática da 
deficiência, ajudando-os a questionar o modo 
como a deficiência é socialmente construída e a 
problematizar a exclusão social de que as pessoas 
com deficiência são alvo na sociedade Portuguesa; 
- Identificar representações sociais e culturais 
prevalecentes bem como barreiras físicas, culturais 
e sociais que continuam a alimentar este 
fenómeno de exclusão social. 

Clube Europeu e  
“O CES vai à 
escola” (Centro 
de Estudos 
Sociais da 
Universidade de 
Coimbra) 

10º, 11º e 12º 
anos 
 
 
 
 
 
 
 
8º e 9º anos 
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- Contribuir para a formação integral, 
desenvolvendo o espírito de 
cidadania, valorizando a dimensão 
artística, promovendo a prática 
desportiva, a educação para a saúde 
e para o ambiente e património.  
 

12 a 16 de 
dezembro 

CaRTa AbeRTa a uM Pai 
NaTaL FiLóSoFo 

- Garantir a integral formação dos alunos. 
- Promover atitudes positivas face ao 
conhecimento. 
 

Alunos do 10º A 
Professores de 
Filosofia, 
Educação Visual e 
Educação 
Tecnológicas (2º 
ciclo) 
  

Toda a 
comunidade 
Escolar 

- Contribuir para a formação integral, 
desenvolvendo o espírito de 
cidadania, valorizando a dimensão 
artística. 

12 a 16 de 
dezembro  

Elementos decorativos ou 
alusivos à quadra natalícia 
 

- Integrar as atividades escolares nas 
comemorações Natalícias, preservando usos e 
costumes tradicionais. 

Professores de 
E.V. e E.T. 

Alunos do 2º e 3º 
ciclos 

- Melhorar os resultados escolares, 
promovendo a qualidade das 
aprendizagens; 
- Contribuir para a formação integral, 
desenvolvendo o espírito de 
cidadania. 
 

12 a 16 de 
dezembro 

Exposição de modelos 
didáticos executados com 
materiais reciclados, na 
biblioteca escolar 
 

- Sensibilizar para a separação dos RSU; 
- Divulgar a Política dos 5 r´s. 
 

Equipa Eco 
Escola; 
Alunos dos 7º e 8º 
anos 

 

Comunidade 
escolar 

- Melhorar os resultados escolares, 
promovendo a qualidade das 
aprendizagens. 
 

14 de 
dezembro 

Tarde de Jogos Matemáticos - Desenvolver os aspetos lúdicos da Matemática; 
- Dar a conhecer a Matemática de forma 
“divertida”. 

Professores do 
grupo 500 

Alunos do 3ºciclo 
 

- Contribuir para a formação integral, 
desenvolvendo o espírito de 
cidadania, valorizando a dimensão 
artística. 
 

15 de 
dezembro 

Concerto de Natal 
Opereta “Estrela de Natal” 
Igreja Matriz de Proença-a-
Nova 

- Comemorar o Natal (mimar, dramatizar, declamar 
texto, canções); 
- Estimular o convívio entre os intervenientes da 
Escola; 
- Incentivar a Escola / Meio; 
- Fomentar a Interdisciplinaridade; 
Promover o gosto pelas atividades de grupo e pelo 
convívio. 
 

Professores de 
Educação 
Musical; 
Departamento de 
Expressões; 
Alunos do 2º ciclo 

Comunidade 
escolar e local 

- Contribuir para a formação integral, 
desenvolvendo o espírito de 
cidadania, valorizando a dimensão 
artística. 
 

16 de 
dezembro 
 

Festas de Natal em Sobreira 
Formosa e Proença-a-Nova 

- Proporcionar às crianças e/ou familiares um 
convívio agradável; 
 - Proporcionar momentos de alegria e 
confraternização, festejando o Natal. 
 

Docentes dos 
grupos 100 e 110 
 

Comunidade 
educativa 

- Melhorar os resultados escolares, 
promovendo a qualidade das 
aprendizagens; 
- Contribuir para a formação integral, 
desenvolvendo o espírito de 
cidadania. 
 

19 de 
dezembro 

Apresentação pública nas 
Instalações da Camara 
Municipal de Proença-a-
Nova 

- Absorver tarefas de competência Municipal no 
âmbito das operações de planeamento e gestão de 
emergência. Em contexto real. 

Alunos do Curso 
de Proteção Civil  
12.º Ano 

Alunos do 12.º 
ano;  
Agentes de 
Proteção Civil 
locais 
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- Contribuir para a formação integral, 
desenvolvendo o espírito de 
cidadania. 

20 de 
dezembro 

Ceia de Natal - Comemorar o Natal; 
- Proporcionar momentos de alegria e 
confraternização; 
- Contribuir para a manutenção do bom clima 
existente no agrupamento. 
 

Direção Pessoal docente, 
não docente e 
respetivas 
famílias 

 
 

Ao longo do 1º período 
Objetivos do Projeto Educativo Data Prevista Atividade Objetivos Específicos Dinamizadores Destinatários 
- Promover o sucesso escolar dos 
alunos com NEE; 
- Contribuir para a formação integral, 
desenvolvendo o espírito de 
cidadania. 
 

Novembro e 
Dezembro 
 
 
16 de dezembro 
 

 

Cabaz de Natal 
 
 
 
Sorteio do Cabaz de Natal 
 
 
 
 

Parcerias com os agentes da comunidade, de modo 
a potenciar o processo de transição para a vida pós-
escolar;  
- Manutenção do projeto Escola Bioaromas; 
- Desenvolver conteúdos curriculares de cariz 
funcional; 
- Fomentar um ambiente educativo sem qualquer 
discriminação, no respeito pelas diferenças culturais, 
físicas ou de outra natureza;  
- Promover e dignificar a imagem do Agrupamento 
na comunidade local e regional mantendo o bom 
relacionamento com a mesma; 
- Fomentar a participação dos Pais /E.E. no 
acompanhamento do processo de aprendizagem do 
seu educando;  
- Promover a aquisição de competências ao nível do 
desenvolvimento pessoal e social dos alunos. 
- Angariar fundos para desenvolver a noção do 
dinheiro e incentivo para estabelecer relações 
pessoais e partilha. 
 

Professores e 
alunos da sala de 
apoio aos CEI; 
Diretores de 
turma e alunos 
das turmas 

Comunidade 

- Promover o sucesso escolar dos 
alunos com NEE; 
- Contribuir para a formação integral, 
desenvolvendo o espírito de 
cidadania, valorizando a dimensão 
artística. 
 

Novembro e 
Dezembro 

Comemorações de datas 
festivas: Natal:  
 
Cartões de “Boas Festas” 
Construção de motivos de 
Natal / Prendas de Natal 

Parcerias com os agentes da comunidade, de modo 
a potenciar o processo de transição para a vida pós-
escolar;  
- Manutenção do projeto Escola Bioaromas.  
- Desenvolver conteúdos curriculares de cariz 
funcional; 
- Promover a aquisição de competências ao nível do 
desenvolvimento pessoal e social dos alunos. 
- Promover o conhecimento das tradições usuais de 
cada região na data assinalada envolvendo os 
alunos nos hábitos usuais dessa época festiva; 
- Promover nos alunos o despertar de sentimentos: 
amor, solidariedade, paz, partilha e alegria 

Professores e 
alunos da sala de 
apoio aos CEI 

Professores e 
alunos da sala 
de apoio aos CEI 
e comunidade 
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- Fomentar a participação dos Pais /E.E. 
 

- Melhorar os resultados escolares, 
promovendo a qualidade das 
aprendizagens; 
- Promover o mérito e a excelência. 

1º e 2º Período Programa “Estudo, logo 
consigo”: programa de 
competências de estudo a 
aplicar em grupo, em 
horário extracurricular 

- Desenvolver hábitos e competências de estudo; 
- Promover a autorregulação das aprendizagens. 
 

S.P.O; 
Diretores de 
turma 

 

Alunos do 10º 
ano 

 
 
 
 

C1 - VISITAS DE ESTUDO - 1º PERIODO 
 

Outubro 2016 
Objetivos do Projeto Educativo Data Prevista Atividade Objetivos Específicos Dinamizadores Destinatários 
- Promover o sucesso escolar dos 
alunos com NEE;  
- Contribuir para a formação integral, 
desenvolvendo o espírito de 
cidadania, promovendo o ambiente e 
património. 
 

6 de Outubro 

 

Assinalar o “Dia Mundial 
do Animal – 4 de outubro” 
Viagem de comboio desde 
Vila Velha de Ródão até ao 
- Parque das Nações 
- Visita ao Oceanário 

- Parcerias com os agentes da comunidade, de modo 
a potenciar o processo de transição para a vida pós 
– escolar;  
- Manutenção do projeto Escola BioAromas; 
- Desenvolver conteúdos curriculares de cariz 
funcional; 
- Promover a aquisição de aprendizagens e 
conhecimentos ao nível do desenvolvimento pessoal 
e social dos alunos; 
- Proporcionar momentos de convívio e de lazer; 
- Proporcionar atividades que levem as crianças a 
vivenciar novas experiências e o contacto com outras 
realidades, nomeadamente outro meio de transporte 
(comboio); 
- Sensibilizar para a conservação da natureza e a 
proteção do meio ambiente; 
- Desenvolver uma consciência ecológica; 
- Propiciar situações de aprendizagem conducentes 
à valorização e à preservação da Natureza, tomar 
contacto com animais. 
 

Professores e 
alunos da sala de 
apoio aos CEI 

 

Professores e 
alunos da sala 
de apoio aos 
CEI; 
Técnico da 
Câmara 
Municipal e da 
Ciência viva; 
Professores 
afetos à SB4 

- Contribuir para a formação integral, 
desenvolvendo o espírito de 
cidadania, promovendo a prática 
desportiva, a educação para a saúde 
e para o ambiente. 
 

10 e 11 de 
Novembro 

Visita de Estudo ao 
Parque Radical Senhora 
dos Verdes (Cativelos – 
Gouveia) 

- Realizar, “Atividades de Exploração da Natureza”, 
no âmbito do módulo com o mesmo nome, aplicando 
correta e adequadamente as técnicas específicas, 
respeitando as regras de organização, participação 
e, especialmente, de preservação da qualidade do 
ambiente. 
 

Prof. Natanael 
Costa 

Turma 
Profissional de 
Técnico de 
Proteção Civil 
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- Melhorar os resultados escolares, 
promovendo a qualidade das 
aprendizagens; 
- Contribuir para a formação integral, 
desenvolvendo o espírito de 
cidadania. 

15 de dezembro  Visita de Estudo 
OutSystems 

- Promover a articulação de saberes teóricos 
adquiridos no âmbito dos conteúdos lecionados e a 
sua aplicação prática; 
- Despertar no aluno o interesse pela descoberta e 
pelo conhecimento; 
- Promover a motivação dos alunos pelos conteúdos 
programáticos; 
- Desenvolver a capacidade de análise e o sentido 
crítico; 
- Fomentar as relações interpessoais. 

Grupo 550 10º TGPSI 

 
 
 

B1 - ATIVIDADES A DESENVOLVER - 2º PERIODO 
 

Janeiro 2017 
Objetivos do Projeto Educativo Data Prevista Atividade Objetivos Específicos Dinamizadores Destinatários 
- Contribuir para a formação integral, 
desenvolvendo o espírito de 
cidadania, valorizando a dimensão 
artística, promovendo o património. 
 

6 de janeiro Cantar as Janeiras pelas 
ruas da localidade  

- Recolher quadras da tradição oral; 
- Proporcionar às crianças e/ou familiares um 
convívio agradável; 
- Desenvolver o conhecimento e apreço pelos 
valores culturais específicos da região. 

Professores e 
Educadores da 
EB de Sobreira 
Formosa e JI de 
Sobreira Formosa 
 

Comunidade 
educativa 

- Promover o sucesso escolar dos 
alunos com NEE; 
- Contribuir para a formação integral, 
desenvolvendo o espírito de 
cidadania, valorizando a dimensão 
artística, promovendo o património. 
 

11 de Janeiro Comemorações de datas 
festivas: 

Dia de Reis – 6 janeiro 

Degustação de bolo rei 

 

- Parcerias com os agentes da comunidade, de 
modo a potenciar o processo de transição para a 
vida pós-escolar; Manutenção do projeto Escola 
Bioaromas;  
- Desenvolver conteúdos curriculares de cariz 
funcional; 
- Promover a aquisição de aprendizagens e 
conhecimentos ao nível do desenvolvimento 
pessoal e social dos alunos; 
- Promover o conhecimento das tradições usuais de 
cada região na data assinalada;  
- Fomentar a participação dos Pais /E.E. no 
acompanhamento do processo de aprendizagem do 
seu educando;   
- Manter o bom relacionamento com a comunidade 
local; 
- Confecionar receitas típicas de acordo com a data 
festiva; 
- Envolver os alunos nos hábitos usuais dessa 
época festiva. 
 

Professores e 
alunos da sala de 
apoio aos CEI; 
Professora de 
Espanhol; 
Clube de Música 

 

Professores e 
alunos da sala de 
apoio aos CEI; 
Alunos de 
Espanhol; 
Comunidade 
Educativa 
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- Contribuir para a formação integral, 
desenvolvendo o espírito de 
cidadania, valorizando a dimensão 
artística, promovendo a educação 
para o património. 
 

11 de janeiro 

 

Canto das Janeiras a 
instituições de Proença-a-
Nova  
(Direção da escola, Câmara 
Municipal; Junta de 
Freguesia; Lar da Santa 
Casa…) 
 

- Preservar/reviver tradições populares; 
- Incentivar a Escola / Meio; 
- Fomentar a Interdisciplinaridade; 
- Promover o gosto pelas atividades de grupo e pelo 
convívio. 

 

Professores de 
Educação 
Musical; 
Departamento de 
Expressões 
 

Alunos do 3º Ciclo; 
Clube de Música; 
Comunidade 
escolar e local 

- Melhorar os resultados escolares, 
promovendo a qualidade das 
aprendizagens. 
 

11 de janeiro 2º Eliminatória das 
Olimpíadas Nacionais de 
Matemática 

- Incentivar e desenvolver o gosto pela Matemática; 
- Desenvolver o raciocínio. 

Professores do 
500, em 
colaboração com 
a SPM 
(Sociedade 
Portuguesa de 
Matemática) 
 

Alunos do 5.º ao 
12.º ano 

- Melhorar os resultados escolares, 
promovendo a qualidade das 
aprendizagens; 
- Desenvolver um dispositivo de 
formação no Agrupamento. 

 

18 de janeiro Formação “Sou 
pequenino mas já gosto 
de ler”. 

Promover competências de literacia emergente. 

 

Serviço de 
Psicologia e 
Orientação 
(S.P.O.); 
Biblioteca Escolar; 
Biblioteca 
Municipal 

Pais e 
encarregados de 
educação do pré-
escolar 

 

- Contribuir para a formação integral, 
desenvolvendo o espírito de 
cidadania. 
 

18 de janeiro Ação de sensibilização 
“Prevenção Rodoviária” -  
Programa Escola Segura - 
GNR 

- Promover comportamentos de segurança junto da 
população escolar; 
- Sensibilizar os alunos para as questões da 
segurança rodoviária. 
 

GNR (Programa 
Escola Segura) 
Grupo 100 
 

Alunos do Jardim 
de Infância de 
Sobreira Formosa 

- Contribuir para a formação integral, 
desenvolvendo o espírito de 
cidadania. 
 

20 de janeiro Ação de sensibilização: 
“Comunicar em 
segurança” 

- Promover a utilização segura da Internet; 
- Consciencializar para os riscos associados à 
utilização incorreta da Internet. 

CPCPJ e Escola 
Segura 

Alunos do 4º ano 

- Contribuir para a formação integral, 
desenvolvendo o espírito de 
cidadania. 

23 e 24 janeiro Prevenção e Segurança 
Rodoviária – Simulador 
Automóvel 

- Dar formação a jovens na área da Educação 
Rodoviária; 
- Definir estratégias e políticas de atuação eficazes 
com vista à redução do seu envolvimento em 
acidentes rodoviários, sustentada na aplicação de 
boas práticas. 

SCUTVIAS – 
Autoestradas da 
Beira interior 

Alunos do 9º ano 

- Melhorar os resultados escolares, 
promovendo a qualidade das 
aprendizagens. 

25 de janeiro Fase escolar do 
Concurso Nacional de 
Leitura do PNL 

- Fomentar o gosto pela leitura; 
- Desenvolver a capacidade de análise textual, o 
sentido crítico e a criatividade; 
- Alargar o conhecimento de vocabulário; 
- Promover o conhecimento e a compreensão de 
temáticas diversas, de textos e de autores nacionais 
ou internacionais 

Grupo 300 
Biblioteca Escolar 

Alunos do 3º 
ciclo e do 
Secundário 
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- Contribuir para a formação integral, 
desenvolvendo o espírito de 
cidadania. 
 

26 de janeiro Ação de sensibilização 
“Prevenção Rodoviária” -  
Programa Escola Segura - 
GNR 

- Promover comportamentos de segurança junto da 
população escolar; 
- Sensibilizar os alunos para as questões da 
segurança rodoviária. 
 

GNR (Programa 
Escola Segura) 
Grupo 100 
 

Alunos das turmas 
P1 e P2 

 
 
Fevereiro 2017 

Objetivos do Projeto Educativo Data Prevista Atividade Objetivos Específicos Dinamizadores Destinatários 
- Melhorar os resultados escolares, 
promovendo a qualidade das 
aprendizagens. 

2 de fevereiro - Comemoração de “La 
Chandeleur” 
  

- Divulgar tradições da cultura francesa; 
- Envolver os alunos no estudo do Francês. 
 

Grupo 300 – 
docentes de 
francês 

Comunidade 
educativa 

 
- Contribuir para a formação integral, 
desenvolvendo o espírito de 
cidadania. 

6 a 10 de 
fevereiro 

Missão País: 
Jogos; conversa com 
alunos sobre vários temas 
como Valores, O respeito e 
o futuro, Segurança na 
Internet, entre outros 
 

- Convívio com os jovens estudantes do 
agrupamento; 
- Evangelizar Portugal através do testemunho da fé, 
do serviço e da caridade; 
- Fomentar as relações interpessoais; 
- Contribuir para o desenvolvimento pessoal e social 
dos alunos. 

Missão País 
(alunos do 
Instituto Superior 
Técnico de 
Lisboa); 
Município de 
Proença-a-Nova 
 

Comunidade 
educativa 

- Contribuir para a formação integral, 
desenvolvendo o espírito de 
cidadania. 
 

6 de fevereiro Ação de sensibilização 
“Prevenção Rodoviária” -  
Programa Escola Segura - 
GNR 

- Promover comportamentos de segurança junto da 
população escolar; 
- Sensibilizar os alunos para as questões da 
segurança rodoviária. 
 

GNR (Programa 
Escola Segura) 
Grupo 110 
 

Alunos das 
turmas P3 e P4 

- Melhorar os resultados escolares, 
promovendo a qualidade das 
aprendizagens; 
- Desenvolver um dispositivo de 
formação no Agrupamento. 

9 de fevereiro Formação “O papel dos 
pais no acompanhamento 
escolar dos seus 
educandos” 

- Sensibilizar para as condições (físicas, materiais e 
psicológicas) que asseguram a qualidade do estudo 
por parte dos educandos; 
- Desenvolver estratégias de monitorização dos 
hábitos de estudo dos educandos. 

S.P.O. 

Professores 
titulares de turma. 

Pais e 
encarregados de 
educação dos 
alunos do 1º e 4º 
anos 

- Contribuir para a formação integral, 
desenvolvendo o espírito de 
cidadania. 
 

10 de fevereiro Ação de sensibilização: 
“Comunicar em 
segurança” 

- Promover a utilização segura da Internet; 
- Consciencializar para os riscos associados à 
utilização incorreta da Internet. 

CPCPJ e Escola 
Segura 

Alunos do 3º ano 

- Promover o sucesso escolar dos 
alunos com NEE; 
- Contribuir para a formação integral, 
desenvolvendo o espírito de 
cidadania. 
 

14 de fevereiro Comemorações de datas 
festivas: 

Dia de S. Valentim 
 

- Parcerias com os agentes da comunidade, de 
modo a potenciar o processo de transição para a 
vida pós-escolar;  
- Manutenção do projeto Escola Bioaromas; 
- Desenvolver conteúdos curriculares de cariz 
funcional; 
- Promover a aquisição de conhecimentos e 
aprendizagens ao nível do desenvolvimento pessoal 
e social dos alunos; 

Professores e 
alunos da sala de 
apoio aos CEI 

 

 

Comunidade em 
geral 
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- Celebrar a Amizade, o bom relacionamento entre 
os alunos;  
- Procurar desenvolver capacidades de regulação 
das atitudes, de cooperação e promover a 
comunicação no grupo de pares, estreitar os laços 
entre os colegas; 
- Manter o bom relacionamento com a comunidade 
local. 
 

- Melhorar os resultados escolares, 
promovendo a qualidade das 
aprendizagens 
 

14 de fevereiro Comemoração do dia de S. 
Valentim – redação e troca 
de cartas/cartões entre 
alunos 

- Desenvolver a capacidade de escrita de textos de 
diferentes tipologias; 
- Promover a criatividade e o espírito de cooperação 
e respeito entre pares; 
- Sensibilizar para a aprendizagem das línguas e o 
seu uso funcional. 
 

Departamento de 
Línguas em 
parceria com a 
Biblioteca Escolar 

Alunos do 2º e 3º 
ciclos 

- Contribuir para a formação integral, 
desenvolvendo o espírito de 
cidadania. 
 

14 de fevereiro Ação de sensibilização 
“Prevenção Rodoviária” -  
Programa Escola Segura - 
GNR 

- Promover comportamentos de segurança junto da 
população escolar; 
- Sensibilizar os alunos para as questões da 
segurança rodoviária. 
 

GNR (Programa 
Escola Segura) 
Grupo 100 
 

Alunos das 
turmas JP1 e 
JP2 

- Contribuir para a formação integral, 
desenvolvendo o espírito de 
cidadania. 
 

16 de fevereiro Ação de sensibilização 
“Prevenção Rodoviária” -  
Programa Escola Segura - 
GNR 

- Promover comportamentos de segurança junto da 
população escolar; 
- Sensibilizar os alunos para as questões da 
segurança rodoviária. 
 

GNR (Programa 
Escola Segura) 
Grupo 110 
 

Alunos da turma 
S1 

- Contribuir para a formação integral, 
desenvolvendo o espírito de 
cidadania, valorizando a dimensão 
artística, promovendo a prática 
desportiva, a educação para a saúde 
e para o ambiente e património. 
 

20 de fevereiro Projeto Laço Branco 
Prevenção da Violência no 
Namoro 

- Sensibilizar os alunos para a problemática da 
violência no namoro; 
- Prevenir situações de violência adotando 
comportamentos assertivos face à mesma. 

CLDS – Proença-
a-Nova 
Escola Superior 
de Enfermagem 

10º e 11º anos 

- Contribuir para a formação integral, 
desenvolvendo o espírito de 
cidadania, valorizando a dimensão 
artística, promovendo a prática 
desportiva, a educação para a saúde 
e para o ambiente e património. 
 

20 de fevereiro Comemoração do dia de 
S. Valentim 
“Então não é Amor” 
- Afixação de cartazes e QR 
Code alusivos à violência 
no namoro 
- Word Flash Mob “Quem te 
ama não te agride” 
 

- Sensibilizar os alunos para a problemática da 
violência no namoro; 
- Prevenir situações de violência adotando 
comportamentos assertivos face à mesma. 

Clube Europeu Comunidade 
escolar 

- Melhorar os resultados escolares, 
promovendo a qualidade das 
aprendizagens; 
- Contribuir para a formação integral, 

23 e 24 de 
fevereiro  

Exposição/Feira de 
Rochas e Minerais  

- Sensibilizar os alunos para os processos 
formadores de rochas e daqueles que afetam as 
rochas após sua formação, bem como, o ciclo das 
rochas; 

Grupos 520 e 550 
e Professora 
Bibliotecária 

Comunidade 
escolar  
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desenvolvendo o espírito de 
cidadania, valorizando a dimensão 
artística, a educação para o ambiente 
e património. 
 

- Identificação dos principais minerais formadores de 
rochas e sua importância. 

- Contribuir para a formação integral, 
desenvolvendo o espírito de 
cidadania, valorizando a dimensão 
artística, promovendo o património. 
 

24 de fevereiro Desfiles carnavalescos 
pelas ruas de Sobreira 
Formosa e Proença-a-Nova 

- Conhecer os valores tradicionais da região; 
- Aprender a divertir-se sem pôr em perigo a sua 
segurança e a dos outros; 
- Aproximar a escola da comunidade; 
- Desenvolver a criatividade e o sentido estético. 
 

Grupo 100 e 110 Comunidade 
Educativa 

 
 

Março 2017 
Objetivos do Projeto Educativo Data Prevista Atividade Objetivos Específicos Dinamizadores Destinatários 
- Melhorar os resultados escolares, 
promovendo a qualidade das 
aprendizagens 
 

10 de março 5.ª edição das Olimpíadas 
da Língua Portuguesa 
 
 

- Contribuir para o desenvolvimento de uma atitude 
crítica de toda a comunidade educativa, face ao uso 
do Português padrão;  
- Aumentar o interesse dos alunos pelo 
conhecimento da norma-padrão do Português 
Europeu;  
- Promover a educação linguística no ensino básico 
e no ensino secundário;  
- Fomentar a conservação de um património cultural 
veiculado através da língua;  
- Incentivar o espírito de rigor e de excelência. 
 

Grupo 300 

 

Alunos do 3º 
ciclo e do ensino 
secundário 

- Melhorar os resultados escolares, 
promovendo a qualidade das 
aprendizagens; 
- Promover o mérito e a excelência.  

16 de março  
 

Canguru Sem Fronteiras 
2017 
 

- Incentivar e desenvolver o gosto pela Matemática; 
- Desenvolver o cálculo mental e o raciocínio; 
- Desenvolver destrezas numéricas e de cálculo; 
- Desenvolver a capacidade de compreender e 
resolver - situações problemáticas. 
 

Professores dos 
grupos 230 e 500, 
em colaboração 
com a SPM 
(Sociedade 
Portuguesa de 
Matemática) 
 

Alunos do 2º ao 
12º ano 
 

- Promover o sucesso escolar dos 
alunos com NEE; 
- Contribuir para a formação integral, 
desenvolvendo o espírito de 
cidadania. 
 

17 de março Comemorações de datas 
festivas: 
Dia do pai 19 de março: 
execução da prenda: 
“Nomes doces aromáticos” 

- Parcerias com os agentes da comunidade, de 
modo a potenciar o processo de transição para a 
vida pós-escolar;  
- Manutenção do projeto Escola BioAromas; 
- Desenvolver conteúdos curriculares de cariz 
funcional; 
- Promover a aquisição de conhecimentos e 
aprendizagens ao nível do desenvolvimento pessoal 
e social dos alunos; 

Professores e 
alunos da sala de 
apoio aos CEI 

 

 

Alunos da sala 
de apoio aos CEI 
e seus pais 
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- Envolver os alunos nos hábitos usuais dessa época 
festiva;  
- Fomentar a participação dos Pais /E.E. no 
acompanhamento do processo de aprendizagem do 
seu educando;  
- Promover nos alunos o despertar de sentimentos: 
amor, amizade… 
 

- Contribuir para a formação integral, 
desenvolvendo o espírito de 
cidadania, valorizando a educação 
para a saúde e para o ambiente. 
 

21 de março Exposição “Floresta 
Tropical do Pejão 
Comemoração do dia 
mundial da floresta 

- Comemorar o Dia mundial da Floresta; 
- Sensibilizar os alunos para a prevenção da floresta. 
 

CCVF Alunos do 8º ano 

- Melhorar os resultados escolares, 
promovendo a qualidade das 
aprendizagens; 
- Contribuir para a formação integral, 
desenvolvendo o espírito de 
cidadania, valorizando a dimensão 
artística, a educação para a saúde e 
para o ambiente. 
 

22 de março Comemoração do dia da 
água; 
Degustação da Chagria Eco 
Escolas; 
Campanha de 
sensibilização para o uso 
racional da energia 
 

- Sensibilizar para o bem escasso que é a água;         
- Equacionar a sustentabilidade dos recursos 
hídricos. 

Equipa Eco 
Escola; 
Alunos do 5º ao 
12º ano 

Comunidade 
escolar 

- Contribuir para a formação integral, 
desenvolvendo o espírito de 
cidadania, valorizando a dimensão 
artística, promovendo a prática 
desportiva. 
 

22 de Março Gira-Vólei (Fase Escola) - Proporcionar aos alunos a experimentação duma 
variante do Voleibol tradicional, de forma lúdica e 
competitiva; 
- Selecionar as melhores equipas para participarem, 
na Fase Distrital. 

Grupo de 
Educação Física 

Alunos do 5º ao 
12º ano, 
respeitando 
escalões e 
género de cada 
grupo-equipa 
 

- Melhorar os resultados escolares, 
promovendo a qualidade das 
aprendizagens; 
 

23 de Março Acompanhamento de 
trabalhos de prevenção 
em espaço aberto de 
manobras de prevenção e 
preparação para época 
crítica de incêndios 
florestais 
 

- Absorver tarefas de competência Municipal no 
âmbito das operações de planeamento de exercícios 
e manobras de logística em larga escala na área do 
Município de Proença-a-Nova com o apoio do 
gabinete florestal. 

Alunos do Curso 
de Proteção Civil  
12.º Ano 

Alunos do 12.º 
Ano e Agentes 
de Proteção Civil 
locais 

- Contribuir para a formação integral, 
desenvolvendo o espírito de 
cidadania; 
- Melhorar os resultados escolares, 
promovendo a qualidade das 
aprendizagens. 
 

24 de março Palestra: Combatentes na 
I Grande Guerra  
 

- Homenagear a titulo póstumo os conterrâneos de 
Proença-a-Nova que combateram na I Grande 
Guerra; 
- Divulgar a história de Proença-a-Nova 
- Desenvolver o gosto pela investigação e pela 
preservação da memória enquanto património 
imaterial; 
- Cooperar na realização/organização de atividades 

Município de 
Proença-a-Nova 

Alunos do 9º ano 
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de grupo. 
 

- Melhorar os resultados escolares, 
promovendo a qualidade das 
aprendizagens. 
 

27 a 31 de 
março 

Atividade do Plano Nacional 
de leitura: 
Semana da leitura 

- Promover a leitura, assumindo-a como fator de 
desenvolvimento individual e de progresso coletivo;  
- Valorizar práticas pedagógicas e outras atividades 
que estimulem o prazer de ler entre crianças, jovens 
e adultos;  
- Sensibilizar os alunos para a importância da leitura; 
- Promover o gosto pela leitura como fonte de 
cultura, de lazer e de prazer; 
- Sensibilizar os pais e encarregados de educação 
para a importância do livro e da leitura no 
desenvolvimento da criança. 

 

Grupo 110, 210, 
220 e 300; 
Biblioteca Escolar 

Comunidade 
educativa 

- Contribuir para a formação integral, 
desenvolvendo o espírito de 
cidadania, valorizando a dimensão 
artística, promovendo a prática 
desportiva, a educação para a saúde 
e para o ambiente e património. 
 

31 de março 7º Encontro Diocesano de 
EMRC na Sertã 

- Fomentar laços de amizade e solidariedade;  
-Contribuir para a formação integral dos alunos. 

Professores: 
EMRC 

Alunos do 9º ano 

- Contribuir para a formação integral, 
desenvolvendo o espírito de 
cidadania, valorizando a dimensão 
artística, promovendo a educação 
para a saúde e para o ambiente e 
património. 
 

Março (até ao 
dia 15) 

Participação no Concurso 
“Sardinhas Festas de 
Lisboa 2017” 

- Contribuir para a formação integral dos alunos. 
- Envolver os alunos nos hábitos usuais dessa época 
festiva.  
- Valorizar práticas pedagógicas e outras atividades 
que estimulem a dimensão artística e criativa. 

Grupo de ET Alunos do 2º 
ciclo 

 
 
Abril 2017 

Objetivos do Projeto Educativo Data Prevista Atividade Objetivos Específicos Dinamizadores Destinatários 
- Promover o sucesso escolar dos 
alunos com NEE; 
- Contribuir para a formação integral, 
desenvolvendo o espírito de 
cidadania. 
 

4 de abril Comemorações de datas 
festivas: 

Páscoa: confeção de 
bombons aromáticos  

 

- Parcerias com os agentes da comunidade, de 
modo a potenciar o processo de transição para a 
vida pós-escolar;  
- Manutenção do projeto Escola BioAromas; 
- Desenvolver conteúdos curriculares de cariz 
funcional; 
- Promover a aquisição de conhecimentos e 
aprendizagens ao nível do desenvolvimento pessoal 
e social dos alunos; 
- Promover o conhecimento das tradições usuais de 
cada região na data assinalada; 
- Envolver os alunos nos hábitos usuais dessas 

Professores e 
alunos da sala de 
apoio aos CEI 

Alunos da sala 
de apoio aos 
CEI; 
Pais; 
Comunidade 
escolar. 
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épocas festivas; 
- Fomentar a participação dos Pais /E.E. no 
acompanhamento do processo de aprendizagem do 
seu educando;   
- Promover nos alunos o despertar de sentimentos: 
amor, solidariedade, paz, partilha e alegria. 
 

- Contribuir para a formação integral, 
desenvolvendo o espírito de 
cidadania, promovendo a prática 
desportiva e a educação para a 
saúde. 

4 de abril XII Estafeta Escolar 
Sobreira/Proença 

- Fomentar o gosto pela atividade física, com a 
participação na tradicional estafeta (atletismo) entre 
Sobreira Formosa e a Escola Pedro da Fonseca de 
Proença-a-Nova. 

Município de 
Proença-a-Nova; 
Apoio; 
Escola BS Pedro 
da Fonseca  
Grupo de 
Educação Física  
 

Alunos dos 2.º, 
3.º ciclos e 
ensino 
secundário 

- Contribuir para a formação integral, 
desenvolvendo o espírito de 
cidadania. 

4 de abril XV Colheita de Sangue – 
Escola Básica e Secundária 
Pedro da Fonseca 

- Incentivar e cultivar a solidariedade de alunos, 
professores, funcionários, pais, encarregados de 
educação e população em geral para a nobre ação 
de dar sangue.  

Professores: 
Domingos Espírito 
Santo e Eduardo 
Miguel 
 

Comunidade 
 

- Promover a qualidade no processo 
de ensino e aprendizagem;  

20 de abril Oficina: "Como fazer um 
poema dadaísta, segundo a 
receita de Tristan Tzara". 
por Américo Rodrigues 
 
Realização de um poema 
coletivo e recital. 

- Colocar o aluno face a uma aprendizagem direta e 
real, estimulando o seu interesse pelos conteúdos 
programáticos;  
- Adquirir instrumentos cognitivos, conceptuais e 
metodológicos fundamentais para o desenvolvimento 
do trabalho filosófico e transferíveis para outras 
aquisições cognitivas; 
- Participar em atividades interpessoais e de grupo 
respeitando regras e critérios de atuação e de 
convivência em diversos contextos; 
- Desenvolver a curiosidade, reflexão, crítica e 
espírito de abertura. 
 

Professora: Ana 
Monteiro 

10.º A  

- Desenvolver um dispositivo de 
formação no Agrupamento; 
- Promover a valorização da escola 
enquanto principal veículo e motor da 
Educação nos seus diferentes 
domínios. 
 

26 de abril XI ENCONTROS DE 
EDUCAÇÃO ESPECIAL 
“Escola e vida pós Escola” 
Mostra de Produtos 
BioAromas 

- Realização de ações de formação para pessoal 
docente e não docente no Agrupamento;  
- Criar respostas multifacetadas, integradas e 
articuladas;  
- Encontrar estratégias que levem à mudança de 
atitudes individuais e coletivas que permita a 
aceitação e responsabilização comunitária por todos 
os seus membros independentemente das suas 
características pessoais; 
- Parcerias com os agentes da comunidade, de 
modo a potenciar o processo de transição para a 
vida pós escolar;  
- Manutenção do projeto Escola BioAromas; 

Grupo de 910; 
Associação de 
Pais e E.E: 
Especialistas 
convidados 
Professores e 
alunos da sala de 
apoio aos CEI 

Comunidade em 
geral; 
Professores e 
alunos da sala 
de apoio aos 
CEI; 
Professores; 
EE; 
Assistentes 
operacionais 
 



 

33 
 

- Desenvolver conteúdos curriculares de cariz 
funcional; 
- Planificar e Organizar todo o processo da amostra 
dos produtos; 
- Promover a socialização. 
 

- Melhorar os resultados escolares, 
promovendo a qualidade das 
aprendizagens. 

Última semana 
do segundo 
período 

“Egg Hunt” - Promover a sensibilização para uma festividade 
britânica; 
- Contribuir para o desenvolvimento pessoal e social 
dos alunos. 
 

Departamento de 
Línguas: grupos 
220 e 330 

Alunos do 2º 
ciclo 

- Melhorar os resultados escolares, 
promovendo a qualidade das 
aprendizagens; 
- Promover o mérito e a excelência. 
 

Final do 2º 
período 

2º Campeonato escolar do 
Jogo do 24 
 

- Incentivar e desenvolver o gosto pela Matemática; 
- Desenvolver o cálculo mental. 

Professores dos 
grupos 230 e 500 

Comunidade 
escolar 

- Manter o bom relacionamento entre 
a comunidade. 

Reuniões de 
avaliação 

Tea Party - Divulgar tradições britânicas; 
- Promover o convívio entre os docentes. 

Grupos 220 e 330 Comunidade 
Educativa 
 

 
 
 
Ao longo do 2º período 

Objetivos do Projeto Educativo Data Prevista Atividade Objetivos Específicos Dinamizadores Destinatários 
- Promover o mérito e a excelência. 2º Período Programa “Treino mental 

da performance”: 
programa de preparação 
para a realização otimizada 
dos exames. 

- Desenvolver estratégias que permitam lidar 
eficazmente com a ansiedade e realizar o exame de 
forma otimizada. 

S.P.O. Alunos do 11º 
ano 

- Desenvolver um dispositivo de 
formação no Agrupamento. 

2º Período Formação “Decreto-Lei 
n.º 3/2008: da teoria à 
prática” 

- Desenvolver mecanismos de referenciação precoce 
dos alunos com necessidades educativas especiais. 

 

S.P.O; 
Grupo 910, 
CFAE Altotejo 

Professores 

- Melhorar os resultados escolares;  
- Manter a taxa de abandono escolar 
em níveis residuais ou inexistentes. 

2º e 3º períodos Projeto de orientação 
vocacional: 
- Programa de orientação 
vocacional “Futuro Bué”, 
destinado aos alunos do 9º 
ano de escolaridade. 
- Atividade “Mostra das 
Profissões”, destinada a 
alunos do 9º ano e ensino 
secundário. 

- Contribuir, em conjunto com as atividades 
desenvolvidas no âmbito das áreas curriculares, dos 
complementos educativos e das outras componentes 
educativas não escolares, para a identificação dos 
interesses e aptidões dos alunos de acordo com o 
seu desenvolvimento global nível etário; 
- Promover atividades específicas de informação 
escolar e profissional, suscetíveis de ajudar os 
alunos a situarem-se perante as oportunidades 
disponíveis, tanto no domínio dos estudos e 

SPO 
Parcerias: 
- Coordenação 
dos DT; 
- IEFP; 
- Entidades 
formativas e 
educativas; 
- Instituto 
Politécnico de 

Alunos do ensino 
9º ano e ensino 
secundário 
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- Sessão de esclarecimento 
sobre “Acesso ao ensino 
superior”, destinado aos 
alunos do 10º e 11º ano de 
escolaridade. 
- Sessão de esclarecimento 
“9º ano: Escolhas e 
percursos”, destinado aos 
pais/encarregados de 
educação do 9º ano de 
escolaridade. 
- Apoio aos DT no processo 
de matrícula dos alunos do 
9º ano de escolaridade. 
- Dinamização de um 
espaço de autoinformação 
vocacional, destinado aos 
alunos do ensino básico e 
secundário. 
- Consulta psicológica 
vocacional individual e em 
grupo a alunos do ensino 
secundário. 
 

formações como no das atividades profissionais, 
favorecendo a indispensável articulação entre a 
escola e o mundo do trabalho; 
- Desenvolver ações de aconselhamento 
psicossocial e vocacional dos alunos, apoiando o 
processo de escolha e o planeamento de carreiras;  
- Encaminhar alunos para ofertas educativas mais 
ajustada ao seu perfil. 
 

Castelo Branco 

- Contribuir para a formação integral, 
desenvolvendo o espírito de 
cidadania 

2.º Período Assembleia de delegados 
de turma com a direção 

- Auscultar opiniões; 
- Permitir uma participação alargada na tomada de 
decisões; 
 - Identificar áreas de atuação; 
-Implicar os alunos em processos de melhoria da 
escola. 
 

Direção Delegados de 
turma 

 
 
 

C1 - VISITAS DE ESTUDO - 2º PERIODO 
 

Janeiro 2017 
Objetivos do Projeto Educativo Data Prevista Atividade Objetivos Específicos Dinamizadores Destinatários 
- Contribuir para a formação integral 
do aluno, desenvolvendo o espírito 
de cidadania, valorizando a 
dimensão artística, promovendo a 
educação para o ambiente e 
património; 

6 de janeiro Visita de Estudo a Lisboa 
- assistir à peça “Auto da 
Barca do Inferno”, de Gil 
Vicente; 
- visita guiada ao Museu do 
Dinheiro; 

- Promover o gosto pela leitura, a capacidade de 
análise e o sentido crítico; 
- Consolidar a leitura e a compreensão de textos 
programáticos: texto dramático vicentino; 
- Identificar as especificidades do texto dramático e 
do texto teatral, sensibilizando os alunos para a 

Professoras de 
Português (Rosa 
Roque e Célia 
Almeida) e de 
História (Elsa 
Neves e Isabel 

Alunos do 9º 
ano, turmas A,B 
e C 
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- Melhorar os resultados escolares, 
promovendo a qualidade das 
aprendizagens. 
 

- viagem de metropolitano importância da arte dramática; 
- Promover o alargamento de conhecimentos 
culturais/artísticos e a articulação interdisciplinar; 
- Conhecer a evolução do dinheiro e de outros meios 
de pagamento que marcaram a história das 
civilizações e das trocas comerciais, no Oriente e no 
Ocidente; 
- Conhecer rotas comerciais dos séculos XIII a XVII e 
as diferentes formas de pagamento que existiam. 
 

Garcia) 

 

 
 
 
Fevereiro 2017 

Objetivos do Projeto Educativo Data Prevista Atividade Objetivos Específicos Dinamizadores Destinatários 
- Contribuir para a formação integral, 
desenvolvendo o espírito de 
cidadania, promovendo a prática 
desportiva, a educação para a saúde 
e para o ambiente. 
 

21 e 22 de 
Fevereiro 

Visita de Estudo à Serra 
da Estrela 

- Possibilitar a realização de novas experiências no 
campo lúdico – desportivo que por motivos materiais 
e estruturais não podem ser realizadas na escola; 
- Conhecer na prática e em teoria, no campo, 
atividades realizadas na neve (trenó, esqui e 
snowboard) e trekking em Montanha. 
 

Prof. Natanael 
Costa, Prof. Nuno 
Guerra e Prof. 
Bruno Costa 

Alunos do 11º 
ano 

- Melhorar os resultados escolares, 
promovendo a qualidade das 
aprendizagens; 
- Contribuir para a formação integral, 
desenvolvendo o espírito de 
cidadania. 

22 de fevereiro 
 

Visita de Estudo SerQ - Promover a articulação de saberes teóricos 
adquiridos no âmbito dos conteúdos lecionados e a 
sua aplicação prática; 
- Despertar no aluno o interesse pela descoberta e 
pelo conhecimento; 
- Promover a motivação dos alunos pelos conteúdos 
programáticos; 
- Desenvolver a capacidade de análise e o sentido 
crítico; 
- Fomentar as relações interpessoais. 
 

Grupo 550 10º TGPSI 

- Melhorar os resultados escolares, 
promovendo a qualidade das 
aprendizagens; 
- Contribuir para a formação integral, 
desenvolvendo o espírito de 
cidadania. 

23 de fevereiro Visita de Estudo às 
Grutas de Mira de Aire e 
ao Centro de Ciência Viva 
do Alviela 

- Promover a articulação de saberes teóricos 
adquiridos no âmbito dos conteúdos lecionados e a 
sua aplicação prática; 
- Despertar no aluno o interesse pela descoberta e 
pelo conhecimento; 
- Desenvolver a capacidade de análise e o sentido 
crítico; 
- Fomentar as relações interpessoais. 

Grupos 420 e 520 12º PC 
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Março 2017 

Objetivos do Projeto Educativo Data Prevista Atividade Objetivos Específicos Dinamizadores Destinatários 
- Contribuir para a formação integral, 
desenvolvendo o espírito de 
cidadania, valorizando a dimensão 
artística, promovendo a educação 
para o ambiente e património. 
 

8 de março Visita de estudo ao 
Palácio da Bolsa e Casa 
da Música 

- Promover o gosto pelo conhecimento histórico e 
pela valorização do património cultural; 
-Aprofundar conhecimentos adquiridos nas aulas de 
HGP; 
-Planificar um discurso oral; 
- Fazer uma apresentação oral sobre o tema: 
“Edifícios portugueses do século XIX; 
- Desenvolver a curiosidade, reflexão, crítica e 
espírito de abertura.  
- Promover a motivação dos alunos pelos conteúdos 
programáticos; 
-Explicar a noção e o valor do património. 
-Enquadrar a obra de arte enquanto património 
cultural e artístico. 
-Distinguir o papel das trajetórias históricas na 
perceção do futuro. 
- Desenvolver o espírito de curiosidade e o gosto por 
aprender. 
 

Grupos 200; 210; 
220; 240; 250; 530 
 

Turmas 6ºA e 
6ºB 

- Contribuir para a formação integral, 
desenvolvendo o espírito de 
cidadania, promovendo a educação 
para o ambiente e património; 
- Melhorar os resultados escolares, 
promovendo a qualidade das 
aprendizagens. 
 

22 de Março Visita de estudo realizar 
ao Comando Distrital da 
Proteção Civil de Castelo 
Branco 

- Levar a conhecimento dos alunos a mitigação e 
dissipação de fatores que podem provocar acidente 
grave e/ou catástrofe; 
- Análise das vulnerabilidades; 
- Cálculo estatístico. 

Docentes do curso Alunos do Curso 
Profissional de 
Proteção Civil  
12.º Ano 

- Melhorar os resultados escolares, 
promovendo a qualidade das 
aprendizagens; 
- Contribuir para a formação integral, 
desenvolvendo o espírito de 
cidadania. 

23 de março 
 

Visita de Estudo 
Universidade da Beira 
Interior 
 

- Promover a articulação de saberes teóricos 
adquiridos no âmbito dos conteúdos lecionados e a 
sua aplicação prática; 
- Despertar no aluno o interesse pela descoberta e 
pelo conhecimento; 
- Promover a motivação dos alunos pelos conteúdos 
programáticos; 
- Desenvolver a capacidade de análise e o sentido 
crítico; 
- Fomentar as relações interpessoais. 
 

Grupo 550 10º TGPSI 

- Contribuir para a formação integral, 
desenvolvendo o espírito de 
cidadania, valorizando a dimensão 

31 de março  Visita de estudo ao 
Museu de História 
Natural, Fundação 

- Desenvolver o espírito crítico, confrontando a 
aprendizagem escolar com a realidade.  
- Colocar o aluno face a uma aprendizagem direta e 

Professoras: Ana 
Monteiro e Maria 
do Céu Ferreira 

Alunos do 11º 
ano A e B 
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artística, promovendo a educação 
para o ambiente e património; 
 

Gulbenkian e Percurso 
Fernando Pessoa: 
Exposição “José Almada 
Negreiros uma maneira de 
ser moderno (11º B); 
Experiências no laboratório 
de Física e Exposição: A 
História da terra (11º A) 
Passeio temático: Lisboa 
com Fernando Pessoa 

real, estimulando o seu interesse pelos conteúdos 
programáticos;  
- Desenvolver o interesse e o respeito pelos valores 
culturais dos lugares a visitar.  
- Participar em atividades interpessoais e de grupo 
respeitando regras e critérios de atuação e de 
convivência em diversos contextos.  
- Desenvolver a curiosidade, reflexão, crítica e 
espírito de abertura.  
- Reconhecer a existência de diferentes contextos 
com os quais as comunidades humanas se 
deparam: a relatividade cultural; os padrões de 
cultura e aculturação como indutores de 
comportamentos comuns/grupais.  
- Reconhecer o direito à heterogeneidade 
sociocultural dos indivíduos e grupos, de forma a 
enquadrar com maior eficácia as intervenções a 
realizar. 
 

 
 
 

B2 - ATIVIDADES A DESENVOLVER - 3º PERIODO 
 

Abril 2016 
Objetivos do Projeto Educativo Data Prevista Atividade Objetivos Específicos Dinamizadores Destinatários 
      

 
 
 
Maio 2017 

Objetivos do Projeto Educativo Data Prevista Atividade Objetivos Específicos Dinamizadores Destinatários 
- Promover o sucesso escolar dos 
alunos com NEE; 
- Contribuir para a formação integral, 
desenvolvendo o espírito de 
cidadania. 
 

5 de maio Comemorações de datas 
festivas: 

Dia da Mãe: execução da 
prenda 

- Parcerias com os agentes da comunidade, de 
modo a potenciar o processo de transição para a 
vida pós-escolar;  
- Manutenção do projeto Escola Bioaromas; 
- Desenvolver conteúdos curriculares de cariz 
funcional; 
- Promover a aquisição de conhecimentos e 
aprendizagens ao nível do desenvolvimento pessoal 
e social dos alunos; 
- Envolver os alunos nos hábitos usuais dessa época 

Professores e 
alunos da sala de 
apoio aos CEI 

Alunos e da sala 
de apoio aos CEI 
e suas mães 
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festiva; 
- Fomentar a participação dos Pais /E.E. no 
acompanhamento do processo de aprendizagem do 
seu educando; 
- Promover nos alunos o despertar de sentimentos: 
amor, amizade, alegria… 
 

- Melhorar os resultados escolares, 
promovendo a qualidade das 
aprendizagens; 
-Contribuir para a formação integral, 
desenvolvendo o espírito de 
cidadania. 

Maio Visita de Estudo às 
Grutas de Mira de Aire e 
ao Centro de Ciência Viva 
do Alviela 

- Analisar e discutir diferentes perspetivas, aceitando 
a precaridade do conhecimento científico. 
- Identificar a importância dos fósseis na datação 
das rochas e na reconstituição de paleoambientes; 
- Compreender a importância das rochas na 
reconstituição da história da Terra e da vida. 
 

Grupo 520 10º A e 10º B de 
Ciências e 
Tecnologias 

 
 
Junho 2017 

Objetivos do Projeto Educativo Data Prevista Atividade Objetivos Específicos Dinamizadores Destinatários 
- Melhorar os resultados escolares, 
promovendo a qualidade das 
aprendizagens. 

Ao longo do 
mês 

Oficinas de preparação 
para as provas finais e 
exames nacionais 
 

- Acompanhar os alunos na consolidação das suas 
aprendizagens; 
- Promover a autonomia dos alunos no seu processo 
de aprendizagem. 
 

Professores das 
disciplinas 
sujeitas a prova 
final/ exame 
nacional nos 
respetivos anos 
de escolaridade 
 

Alunos do 9º,11.º 
e 12.º ano de 
escolaridade 

- Contribuir para a formação integral, 
desenvolvendo o espírito de 
cidadania, valorizando a dimensão 
artística, promovendo a prática 
desportiva, a educação para a saúde 
e para o ambiente e património. 
 

Junho Dia do Agrupamento - A definir após a elaboração do programa Elementos da 
comunidade 
escolar 

Alunos; 
Pessoal docente 
e não docente; 
Pais/EE; 
Comunidade 
 

- Contribuir para a formação integral, 
desenvolvendo o espírito de 
cidadania, valorizando a dimensão 
artística. 

Junho  
Final do ano 
letivo 

Exposição final de 
trabalhos realizados pelos 
alunos 

- Dar a conhecer à escola e aos encarregados de 
educação os trabalhos elaborados pelos alunos ao 
longo do ano letivo. 

Professores de 
E.V. e E.T. 
 

Alunos do 2º e 3º 
ciclos 
 

- Promover o sucesso escolar dos 
alunos com NEE; 
- Contribuir para a formação integral, 
desenvolvendo o espírito de 
cidadania. 
 

Junho 
 
 

Festas do Município 
(Stand Projeto Escola 
BioAromas) 
 

- Parcerias com os agentes da comunidade, de 
modo a potenciar o processo de transição para a 
vida pós escolar;  
- Manutenção do projeto Escola BioAromas; 
- Desenvolver conteúdos curriculares de cariz 
funcional; 
- Promover a aquisição de competências ao nível do 

Professores e 
alunos da sala de 
apoio aos CEI; 
Câmara Municipal 

Comunidade 
Educativa e 
população em 
geral 
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desenvolvimento pessoal e social dos alunos; 
- Promover a escola e dar a conhecer o projeto 
BioAromas; 
- Fomentar um ambiente educativo sem qualquer 
discriminação, no respeito pelas diferenças culturais, 
físicas ou de outra natureza;  
Fomentar a participação dos Pais /E.E. no 
acompanhamento do processo de aprendizagem do 
seu educando;   
Promover e dignificar a imagem do Agrupamento na 
comunidade local e regional; 
Manter o bom relacionamento com a comunidade 
local; 
Planificar e Organizar todo o processo da amostra 
dos produtos; 
Angariar fundos para desenvolver a noção do 
dinheiro e incentivo para estabelecer relações 
pessoais e partilha.  
 

- Contribuir para a formação integral, 
desenvolvendo o espírito de 
cidadania, promovendo a prática 
desportiva e a educação para a 
saúde. 

Ao longo do 3º 
Período 

Torneio Interturmas - Promover a prática da modalidade de Voleibol, na 
versão de 4x4; 

Grupo de 
Educação Física 

Alunos do 5º ao 
12º ano, 
(respeitando 
escalões e género 
em cada equipa) 

 
 

Ao longo do 3º período 
Objetivos do Projeto Educativo Data Prevista Atividade Objetivos Específicos Dinamizadores Destinatários 
- Contribuir para a formação integral, 
desenvolvendo o espírito de 
cidadania. 

3º Período Tertúlia com tema a 
definir 

- Estimular o convívio entre os intervenientes da 
Escola. 

Grupo de Ed. 
Musical; 
Departamento de 
Expressões 

Comunidade 
escolar 

- Melhorar os resultados escolares, 
promovendo a qualidade das 
aprendizagens. 

3º Período Diagnóstico das pré-
competências escolares 

- Identificar os pontos fortes e fragilidades no 
domínio das pré-competências escolares; 
- Estabelecer um plano de intervenção precoce para 
docentes do 1º ciclo.  

S.P.O. 
Departamento do 
pré-escolar 

Alunos do pré-
escolar em idade 
de ingresso no 1º 
ciclo 
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C2 - VISITAS DE ESTUDO - 3º PERIODO 
 

Abril 2017 
Objetivos do Projeto Educativo Data Prevista Atividade Objetivos Específicos Dinamizadores Destinatários 
      

 
 
Maio 2017 

Objetivos do Projeto Educativo Data Prevista Atividade Objetivos Específicos Dinamizadores Destinatários 
- Contribuir para a formação integral, 
desenvolvendo o espírito de 
cidadania, valorizando a dimensão 
artística, promovendo a prática 
desportiva, a educação para a saúde 
e para o ambiente e património. 

17 e 18 de Maio Visita de Estudo ao 
Parque Radical Senhora 
dos Verdes (Cativelos – 
Gouveia) 

- Possibilitar a realização de novas experiências no 
campo lúdico – desportivo que por motivos materiais 
e estruturais não podem ser realizadas na escola 
(em articulação com os objetivos ou conteúdos da 
disciplina de Educação Física):  

a) Desenvolver o espírito de autonomia, 
socialização e responsabilidade dos alunos; 

b) Desenvolver algumas capacidades físicas 
como a coordenação, força, destreza, 
velocidade e resistência; 

c) Desenvolver o controlo emocional; 
d) Desenvolver o espírito de entre - ajuda e 

camaradagem entre os alunos; 
e) Conhecer na prática e em teoria, no campo, 

atividades realizadas em meio natural, tais 
como escalada, slide, BTT, rappel e 
orientação.  
 

Prof. Natanael 
Costa, Prof. Nuno 
Guerra e Prof. 
Bruno Costa 

10º A e 10º B 

- Promover o sucesso escolar dos 
alunos com NEE; 
- Contribuir para a formação integral, 
desenvolvendo o espírito de 
cidadania, promovendo a educação 
para a saúde e para o ambiente. 
 

18 e 19 maio Visita de Estudo 
integrando a Participação 
no "Fascination of Plants 
Day” organizado pela 
European Plant Science 
Organisation (EPSO).  

Exploração de Ervas 
Aromáticas – Herdade dos 
Adães Novos e CCV do 
Café – Campo Maior; 

Canteiros da Luz - Alqueva 

- Parcerias com os agentes da comunidade, de 
modo a potenciar o processo de transição para a 
vida pós escolar;  
- Manutenção do projeto Escola BioAromas; 
- Participiar no "Fascination of Plants Day” 
organizado pela European Plant Science 
Organisation (EPSO); 
- Despertar as pessoas para a importância das 
plantas, tanto na área alimentar como na produção 
de bens como o papel, os fármacos e a energia; 
- Desenvolver conteúdos curriculares de cariz 
funcional; 
- Promover a socialização; 
- Desenvolver conteúdos curriculares de cariz 
funcional; 

Professores e 
alunos da sala de 
apoio aos CEI 

 

Professores e 
alunos da sala 
de apoio aos 
CEI: 
Parceiros 
BioAromas; 
Pais e E.E; 
Técnicos 
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- Promover a aquisição de aprendizagens e 
conhecimentos ao nível do desenvolvimento pessoal 
e social dos alunos; 
- Proporcionar momentos de convívio e de lazer; 
- Fomentar a participação dos Pais /E.E. no 
acompanhamento do processo de aprendizagem do 
seu educando;   
- Promover e dignificar a imagem do Agrupamento 
na comunidade local e regional; 
- Manter o bom relacionamento com a comunidade 
local/regional; 
- Proporcionar atividades que levem os alunos a 
vivenciar novas experiências e meios de transporte: 
andar de barco; 
- Sensibilizar para a conservação da natureza e a 
proteção do meio ambiente; 
- Promover o gosto e a realização de atividades 
ligadas à Produção de plantas aromáticas e 
medicinais; 
- Observação de plantas aromáticas e medicinais; 
- Adquirir noções de como melhorar os terrenos sem 
recorrer a adubos químicos; 
- Desenvolver uma consciência ecológica; 
- Propiciar situações de aprendizagem conducentes 
à valorização e à preservação da Natureza; 
- Proporcionar o contacto com outras realidades. 
 

- Melhorar os resultados escolares, 
promovendo a qualidade das 
aprendizagens.  

Maio Visita de estudo ao 
Exploratório/Ciência Viva 
de Coimbra 

- Proporcionar atividades motivadoras de novas 
experiências. 

Grupo 100 Alunos do Pré-
Escolar 

 
 
 

Junho 2017 
Objetivos do Projeto Educativo Data Prevista Atividade Objetivos Específicos Dinamizadores Destinatários 
- Melhorar os resultados escolares, 
promovendo a qualidade das 
aprendizagens; 
- Contribuir para a formação integral, 
desenvolvendo o espírito de 
cidadania, valorizando a dimensão 
artística, a educação para o ambiente 
e património. 

3º Período 
 

Visita de estudo a 
Sesimbra  
(Cabo Espichel e Santuário 
de Nossa Senhora do 
Cabo) 

- Promover a articulação de saberes teóricos 
adquiridos no âmbito dos conteúdos lecionados e a 
sua aplicação prática; 
- Despertar no aluno o interesse pela descoberta e 
pelo conhecimento; 
- Promover a motivação dos alunos pelos conteúdos 
programáticos; 
- Desenvolver a capacidade de análise e o sentido 
crítico; 

Professores dos 
grupos: 520, 420 
330 e 400 

 

Alunos do 8º ano 
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- Fomentar as relações interpessoais; 
- Promover a interdisciplinaridade. 
 

 
 
Julho 2017 

Objetivos do Projeto Educativo Data Prevista Atividade Objetivos Específicos Dinamizadores Destinatários 
- Contribuir para a formação integral 
do aluno, desenvolvendo o espírito 
de cidadania, valorizando a 
dimensão artística, promovendo a 
educação para o ambiente e 
património. 

Julho Viagem de Estudo a Paris  - Promover o alargamento de conhecimentos 
culturais/artísticos e a articulação interdisciplinar; 
- Promover o gosto pela cultura e língua francesa. 

Professoras de 
francês e história 

Alunos do 9º ano 

 
 
 

D – ATIVIDADES/VISITAS DE ESTUDO A DESENVOLVER  
Sem data definida 

 
Objetivos do Projeto Educativo Data Prevista Atividade Objetivos Específicos Dinamizadores Destinatários 
- Melhorar os resultados escolares, 
promovendo a qualidade das 
aprendizagens; 
- Promover o mérito e a excelência. 

Data a definir Olimpíadas de Física 
Escalão A 
 
 

- Desenvolver o conhecimento científico dos alunos. Grupo 510 Alunos do 9º ano  
 

- Melhorar os resultados escolares, 
promovendo a qualidade das 
aprendizagens; 
- Promover o mérito e a excelência. 

Data a definir Olimpíadas de Física 
Escalão B 
 
 

- Desenvolver o conhecimento científico dos alunos. Grupo 510 Alunos do 11º A 
 

- Melhorar os resultados escolares, 
promovendo a qualidade das 
aprendizagens; 
- Contribuir para a formação integral, 
desenvolvendo o espírito de 
cidadania. 
 

2.º Período Visita de estudo a realizar 
ao Aeroporto Sá Carneiro 
– Centro de coordenação 
de emergências aéreas e 
passagem pela refinaria de 
Matosinhos 

- Levar a conhecimento dos alunos a tipologia de 
risco à escala nacional, envolvendo os mesmos nas 
tarefas de avaliação, mitigação e dissipação de 
fatores que podem provocar acidente grave e/ou 
catástrofe.  

Professores do 
Curso de 
Proteção Civil  
12.º Ano 

Alunos e 
professores do 
Curso de 
Proteção Civil  
12.º Ano 

- Contribuir para a formação integral, 
desenvolvendo o espírito de 
cidadania, valorizando a dimensão 
artística, promovendo a educação 
para a saúde e para o ambiente e 
património. 
 

3º período Visita de estudo à ETA 
(Corgas) 

- Conhecer alguns processos de tratamento da água; 
- Manifestar uma atitude responsável face à 
preservação da água. 

Professores do 
grupo 230 

Alunos do 5º ano 
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- Melhorar os resultados escolares, 
promovendo a qualidade das 
aprendizagens; 
- Contribuir para a formação integral, 
desenvolvendo o espírito de 
cidadania. 

3º Período 
 

Visita de Estudo 
OutSystems 

- Promover a articulação de saberes teóricos 
adquiridos no âmbito dos conteúdos lecionados e a 
sua aplicação prática; 
- Despertar no aluno o interesse pela descoberta e 
pelo conhecimento; 
- Promover a motivação dos alunos pelos conteúdos 
programáticos; 
- Desenvolver a capacidade de análise e o sentido 
crítico; 
- Fomentar as relações interpessoais. 
 

Grupo 550 10º TGPSI 

 
 

E – ANEXOS 
 

PLANO DE ATIVIDADES DA BIBLIOTECA ESCOLAR (AGRUPAMENTO) 
 

ANO LETIVO 2016/17 
 

Finalidades/Objetivos do Projeto 
Educativo Data Prevista Domínio/Subdomínio/ 

Atividade 
Objetivos do Quadro Estratégico 2014/2020 do 

Programa da RBE/Objetivos Específicos Dinamizadores Destinatários 

Melhorar os resultados escolares, 
promovendo a qualidade das 
aprendizagens. 
 
Promover o sucesso escolar dos 
alunos com NEE. 
 
Manter a taxa de abandono escolar em 
níveis residuais ou inexistentes. 
 
Promover o mérito e a excelência. 
 
Contribuir para a formação integral, 
desenvolvendo o espírito de cidadania, 
valorizando a dimensão artística, 
incentivando a prática desportiva e a 
educação para a saúde e reforçando a 
consciência ambiental.  
 
 

 
 
Ao longo do ano 
letivo. 
 
 

 
Domínio A – Currículo, 
literacias e aprendizagens. 
 
 A1. Apoio ao currículo e 
formação para as literacias 
da informação e dos média 
 
 
Articulação da BE com as 
estruturas pedagógicas e os 
docentes; 
 
Apoio ao desenvolvimento 
de leitura orientada de 
alunos da Educação 
Especial; 
 
 
Colaboração com os 
docentes na concretização 

 
 
 
 
Promover o trabalho colaborativo com os docentes; 
Participação em projetos e em atividades pedagógicas, 
contribuindo para a melhoria dos resultados dos alunos 
e para a resolução de problemas de aprendizagens; 
 
Incentivar os docentes para a rendibilização dos 
recursos da BE no domínio curricular; 
 
 
Promover a igualdade de oportunidades no acesso ao 
conhecimento e ao exercício de cidadania; 
Definir formas de desenvolvimento articulado do 
currículo; 
Induzir hábitos de leitura autónoma e recreativa; 
 
Estimular a interação dos alunos com fontes de 
informação diversificadas; 

 
 
 
 
Prof.ª 
Bibliotecária/ 
Equipa da 
Biblioteca 
Escolar 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Docentes dos 
diferentes 
departamentos. 
 
Alunos apoiados 
pelo grupo de 
Ensino Especial 
com horário na 
BE; 
 
Turmas da 
Educação Pré-
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de atividades curriculares. 
 
 
 
 
 
Promoção de valores e 
atitudes de cidadania nos 
alunos. 
 
 
 
 
Promoção de atividades de 
reflexão sobre efemérides de 
caráter cívico. 

Fomentar a utilização efetiva do fundo documental nas 
atividades letivas; 
Estimular o gosto pela leitura, pelas artes e pelas 
ciências. 
 
 
Divulgar as regras de utilização dos diferentes serviços 
da BE; 
Promover nos utilizadores valores de respeito mútuo, 
solidariedade e partilha no contexto de uso da BE. 
 
 
Divulgar e promover efemérides que contribuam para a 
formação de valores de cidadania nos alunos (dia e 
mês da Biblioteca Escolar, Dia Internacional dos 
Direitos da Criança, Dia da Poesia, Dia da Árvore, 
Feriados nacionais, Centenário da I Guerra 
Mundial,…). 

Escolar e dos 
Ensinos Básico e 
Secundário; 
 
 
 
Comunidade 
 
 
 
 
 
 
Comunidade 
 

Melhorar os resultados escolares, 
promovendo a qualidade das 
aprendizagens. 
 
Promover o mérito e a excelência. 
 
Contribuir para a formação integral, 
desenvolvendo o espírito de cidadania, 
valorizando a dimensão artística, 
incentivando a prática desportiva e a 
educação para a saúde e reforçando a 
consciência ambiental.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Outubro (ao 
longo do ano 
letivo, se 
necessário); 
 
 
Ao longo do ano 
letivo 

 
A2. Uso das tecnologias 
digitais e da Internet como 
ferramentas de acesso, 
produção e comunicação 
de informação e como 
recurso de aprendizagem 
 
 
Organização de atividades 
de formação de utilizadores 
e Bibliopaper; 
 
 
 
Promoção para a utilização 
de espaços digitais de 
produção e comunicação da 
informação. 
 
 
 
 
 
 
 

 
Contribuir para o enriquecimento do currículo e das 
práticas docentes; 
Disponibilizar conteúdos formativos e aplicações 
informáticas de apoio à pesquisa, comunicação e 
trabalho escolar dos alunos; 
 
 
 
Divulgar o espaço, os serviços e os recursos da BE; 
Promover uma utilização informada e autónoma da BE; 
 
 
 
 
Promover o blogue da BE; 
Divulgar ambientes digitais da Web 2.0. e aplicações 
para uso educativo. 
 

 
Prof.ª 
Bibliotecária/ 
Equipa da BE 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Alunos do 1.º 
ciclo/1º e 2º anos 
e do 5.º ano. 
 
 
 
Comunidade 
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Melhorar os resultados escolares, 
promovendo a qualidade das 
aprendizagens. 
 
 
Promover o mérito e a excelência. 
 
 
Contribuir para a formação integral, 
desenvolvendo o espírito de cidadania, 
valorizando a dimensão artística, 
incentivando a prática desportiva e a 
educação para a saúde e reforçando a 
consciência ambiental.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
14 de setembro 
 
 
 
Ao longo do ano 
letivo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Outubro  
 
 
 
Março 
 
 
 
 
 

 
Domínio B - Leitura e 
Literacia: 
B.1 Criação e promoção da 
competência leitora e dos 
hábitos de leitura 
 
 
 
Receção aos alunos e 
encarregados de educação 
do 5º ano 
 
Atualização regular da 
coleção e utilização da 
Internet e de outras fontes 
de informação na prospeção,  
Identificação e organização 
de materiais de interesse; 
 
 
Disponibilização de livros e 
outros recursos às 
atividades letivas, de lazer e 
outros espaços de trabalho e 
aprendizagem; 
 
 
 
 
B.2 Atividades e projetos 
de treino e melhoria das 
capacidades associadas à 
leitura 
 
 
IASL /Mês da Biblioteca 
Escolar; 
 
 
Plano Nacional de Leitura: 
Semana da Leitura 2016 –O 
prazer de Ler); 
- Concurso Nacional de 
Leitura 2016; 
- outros (Leituras em Vai e 

 
Proporcionar o contacto estreito e regular com o livro e 
a prática da leitura; 
Contribuir para a melhoria qualitativa da aprendizagem 
e para o domínio das capacidades leitoras; 
 
Sublinhar a centralidade da leitura no universo escolar; 
 
 
Promover hábitos de leitura na comunidade escolar; 
Criar e consolidar hábitos de requisição domiciliária de 
livros; 
 
Incentivar o trabalho em torno do livro, da leitura e das 
diferentes expressões associadas à leitura, quer 
impressa quer digital; 
Promover o gosto e o prazer de ler; 
 
 
 
 
Motivar para a leitura de textos literários, ajudando 
alunos de diferentes anos de escolaridade na tomada 
de consciência dos “temas, experiências e valores” 
representados nos textos; 
Apoiar a visão positiva do Programa e das Metas 
Curriculares; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Incentivar a leitura, o espírito crítico, a criatividade e a 
cooperação; 
 
 
Incentivar e promover a leitura, através de atividades 
diversas (com programa próprio a especificar); 
Integrar as iniciativas de promoção da leitura do PNL a 
nível nacional (CNL, …); 
Promover a leitura orientada na sala de aula das obras 
recomendadas pelo PNL nas escolas do Agrupamento; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Prof.ª 
Bibliotecária 
 
 
Prof.ª 
Bibliotecária/ 
Equipa da 
Biblioteca 
Escolar 
 
 
 
Equipa da 
Biblioteca 
Escolar 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Prof.ª 
Bibliotecária 
 
 
Prof.ª 
Bibliotecária/ 
Equipa da 
Biblioteca 
Escolar/outros 
docentes 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Alunos do 5º ano 

e Enc. de 
Educação 

 
Comunidade 
 
 
 
 
 
 
 
Comunidade 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Comunidade 
escolar  
 
 
Alunos em geral 
e/ou a quem as 
atividades se 
dirigem 
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20 de março a 
24 de abril 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ao longo do ano 
letivo:  
 
 
 
 
 
 
2 de dezembro 
 
 
 

 7 de dezembro 
 
 
 
10 de janeiro 

 
 
 
 
(em data a 
definir) 
 
(em data a 
definir) 
 
 

Vem; Histórias de 
Perlimpimpim); 
 
 
 
 
Comemoração de 
efemérides associadas à 
Leitura (Dia Mundial da 
Poesia; Dia da Árvore e da 
Floresta; Dia Mundial da 
Água, Dia Mundial do 
Teatro, Dia Internacional do 
Livro Infantil, Dia Mundial do 
Livro e dos Direitos de Autor, 
…); 
 
 
Encontros com 
escritores/ilustradores/conta
dores de histórias/grupos 
teatrais (conforme 
disponibilidade e aceitação 
de convite): 
 
 
- Companhia AtrapalhArte  
 
 
 
- Pedro Seromenho 
 
 
 
- Editorial Presença: Ação 
com Geronimo Stilton 
(contador de histórias e 
ator/personagem) 
 
- Isabel Zambujal 
 
 
- Inês Cardoso 
 
 
- (outros …) 

Divulgar as obras para leitura autónoma;  
Promover a criação de hábitos de leitura nos diferentes 
utilizadores da BE. 
 
 
 
Motivar a comunidade escolar para a leitura; 
Sensibilizar para a importância do livro infantil; 
Desenvolver o gosto pelas histórias e ilustrações; 
Motivar a comunidade escolar para a leitura, a 
utilização do livro e os direitos de autor; 
Celebrar a leitura pela memória de grandes escritores; 
Divulgar o fundo documental da BE. 
 
 
 
 
 
Promover a leitura, a escrita, a ilustração, a imaginação 
e as capacidades criadora e interpretativa; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Prof.ª 
Bibliotecária/ 
Equipa da 
Biblioteca 
Escolar/outros 
docentes 
 
 
 
 
 
 
 
Prof.ª 
Bibliotecária/ 
outros 
docentes/Bibliot
eca 
Municipal/editora
s e grupos 
editoriais 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Alunos em geral 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Alunos do 
Agrupamento (a 
definir): 
 
 
 
 
 
Alunos da ed. 
pré-escolar, do 1º 
ciclo e 5º ano 
 
Alunos da ed. 
pré-escolar e do 
1º ciclo 
 
Alunos do 1º 
ciclo 
 
 
Alunos do  2º 
ciclo 
 
 
Alunos da ed. 
pré-escolar e do 
1º ciclo 
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27 a 31 de 
março 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fevereiro de 
2016 

 
Feira do Livro (integrada na 
Semana da Leitura 2016) 
 
 
 
 
 
 
 
 
Projeto Biblioteca Criativa: 
sinalética do dia de S. 
Valentim 

 
Favorecer a aquisição de livros pela população escolar; 
Permitir a divulgação de novas edições no espaço das 
escolas; 
Celebrar o livro e a leitura; 
 
 
 
 
 
 
Promover iniciativas de divulgação artística em parceria 
com os docentes de Educação Tecnológica e 
Português/Inglês (2º ciclo) e com a comunidade 
escolar, em sintonia com o desenvolvimento de 
literacias. 

 
Prof.ª 
Bibliotecária/ 
Equipa da 
Biblioteca 
Escolar/Docente
s do 1º Ciclo e 
da Educ. Pré-
Escolar 
 
 
Prof.ª 
Bibliotecária/Eq
uipa da 
Biblioteca 
Escolar (Profs. 
Maria da Luz 
Alves e Jorge 
Ventura) 
 

 
Comunidade em 
geral 
 
 
 
 
 
 
 
 
Comunidade em 
geral 

 
 
 
 
 
Melhorar os resultados escolares, 
promovendo a qualidade das 
aprendizagens. 
 
 
Promover o mérito e a excelência. 
 
 
Contribuir para a formação integral, 
desenvolvendo o espírito de cidadania, 
valorizando a dimensão artística, 
incentivando a prática desportiva e a 
educação para a saúde e reforçando a 
consciência ambiental.  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ao longo do ano 
letivo 
 
 
 
 
 
 
Ao longo do ano 
letivo 
 
 
 
 
 
 
Ao longo do ano 

 
Domínio C – Projetos e 
Parcerias 
C.1 Desenvolvimento de 
atividades e serviços 
colaborativos com outras 
escolas/bibliotecas 
 
 
Fomento de atividades 
variadas de leitura e de 
escrita (Semana da Leitura; 
outros); 
 
 
 
 
Apoio à utilização autónoma 
e voluntária das BE como 
espaço de lazer e fruição 
(Pensamento da Semana/ 
…); 
 
 
 
Apoio às atividades de 

 
Promover a cooperação e o intercâmbio com outras 
escolas/Bibliotecas e com a Biblioteca Municipal; 
 
 
 
 
 
 
Favorecer iniciativas em grupo ou individuais; 
Promover a participação dos elementos da comunidade 
escolar em eventos culturais; 
 
 
 
 
 
Promover hábitos de pesquisa em diferentes suportes 
no espaço da BE; 
Estimular a frequência das BE e a utilização dos seus 
diferentes recursos; 
 
 
 
 
Promover a utilização dos espaços das BE do 1.º Ciclo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Prof.ª 
Bibliotecária/ 
Equipa da 
Biblioteca 
Escolar/outros 
docentes/  
 
 
Prof.ª 
Bibliotecária/ 
Equipa da 
Biblioteca 
Escolar/outros 
docentes/ 
 
 
Prof.ª 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Alunos em geral 
 
 
 
 
 
 
 
Alunos em geral 
 
 
 
 
 
 
 
Alunos do 1º 
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Melhorar os resultados escolares, 
promovendo a qualidade das 
aprendizagens. 
 
 
Promover o mérito e a excelência. 
 
 
Contribuir para a formação integral, 
desenvolvendo o espírito de cidadania, 
valorizando a dimensão artística, 
incentivando a prática desportiva e a 
educação para a saúde e reforçando a 
consciência ambiental.  
 
 
 
 

letivo 
 
 
 
 
 
Ao longo do ano 
letivo 
 
 
 
 
 
Ao longo do ano 
letivo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
23 e 24 de 
fevereiro 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Maio ? … 
 
 
 
 

enriquecimento curricular 
(1.º CEB); 
 
 
 
 
Envolvimento em projetos do 
agrupamento ou 
desenvolvidos em parceria 
local: colaboração com o 
jornal escolar; outros. 
 
 
Projeto/Parceria/Colaboraçã
o/Cooperação com a 
Biblioteca Municipal, com a 
Bibliomóvel e com outras 
Bibliotecas Escolares (Grupo 
BesFloresta); 
 
 
 
 
C.2 Participação em 
projetos e parcerias com 
entidades exteriores à 
escola 
 
 
Exposição/Feira de Minerais 
e Fósseis  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Outras atividades a definir 
 
 
 
 

na dinamização de atividades de enriquecimento 
curricular; 
Estimular a utilização do livro e da leitura em atividades 
lúdicas e de aprendizagem com os alunos mais novos; 
 
 
Contribuir para a dimensão cultural do jornal escolar; 
Favorecer a difusão de informação relativa à BE; 
 
 
 
 
 
Promover a articulação da BE com as estruturas de 
supervisão e com as entidades locais; 
Beneficiar das iniciativas promovidas por estas 
entidades; 
 
 
 
 
 
 
Promover parcerias, projetos e acordos de cooperação 
com diferentes entidades 
 
 
 
 
Estimular o gosto pelo conhecimento científico natural 
(Ciências da Terra, em especial a 
Geologia, a Mineralogia e a Paleontologia), mediante o 
contacto com minerais e fósseis; 
Articular conteúdos da exposição com conteúdos 
curriculares das Ciências Naturais e da Biologia e 
Geologia, mediante mini-palestras ministradas por 
geólogos da empresa Azurite, de Coimbra. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bibliotecária/ 
Equipa da 
Biblioteca 
Escolar 
 
 
Prof.ª 
Bibliotecária/ 
Equipa da 
Biblioteca 
Escolar/outros 
docentes 
 
Prof.ª 
Bibliotecária/ 
Equipa da 
Biblioteca 
Escolar 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Prof.ª 
Bibliotecária/ 
Equipa da 
Biblioteca 
Escolar/ 
Empresa Azurite 
– Minerais, 
Rochas, Fósseis 
e 
Bijuteria/Grupo 
520 
 
A definir 
 
 
 
 

CEB 
 
 
 
 
 
Comunidade 
escolar 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Equipa da BE; 
Professores e 
Alunos do 
Agrupamento 
 
Comunidade em 
geral 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
a definir 
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3º período 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Janeiro (datas a 
definir para 
Proença-a-Nova 
e Sobreira 
Formosa) 
 
 
 
 
 
 
 
27 a 31 de 
março 
 
 

 
Evocação do Primeiro 
Centenário da I Guerra 
Mundial: a definir 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
C.3 Envolvimento e 
mobilização dos pais, 
encarregados de educação 
e família 
 
Envolvimento dos 
pais/encarregados de 
educação na interação das 
crianças com a leitura e a 
escrita. 
 
 
 
 
 
 
 
Semana da Leitura 2017 
 
 
 
 
 
 
 
 
Domínio D - Gestão da BE 
D.1 Recursos Humanos, 

 
Relacionar a História de Portugal com a História 
Europeia e Mundial; 
Compreender os condicionalismos internos e externos 
que, em Portugal, levaram à participação na Guerra e 
que conduziram à falência do projeto político e social 
da 1ª República; 
Desenvolver o raciocínio ético a partir da análise da 
ação de agentes do passado histórico; 
Desenvolver o gosto pela investigação e pela 
preservação da memória enquanto património 
imaterial; 
Cooperar na realização/organização de atividades de 
grupo. 
 
 
 
Estabelecer parcerias com as comunidades, 
envolvendo as famílias e outros interlocutores; 
 
 
 
Promover a importância da leitura e da escrita no 
desenvolvimento saudável da personalidade infantil 
juvenil junto de pais/encarregados de educação; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Estimular a participação dos pais/encarregados de 
educação em atividades a desenvolver; 
 
 
 
 
 
 
 
Articular com outras estruturas da escola; 
Desempenhar um papel ativo nos processos de gestão, 

 
Prof.ª 
Bibliotecária/ 
Equipa da 
Biblioteca 
Escolar/Docente
s do DCSH 
(grupos 
200,400) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Educadoras/ 
SPO/Prof.ª 
Bibliotecária/Co
ordenadora da 
Educação pré-
escolar/ 
Associação de 
Pais e 
Encarregados 
de Educação do 
AEPAN 
 
Docentes do 1º 
ciclo e da Ed. 
Pré-Escolar/ 
Prof.ª 
Bibliotecária/ 
Equipa da 
Biblioteca 
Escolar 
 
Prof.ª 
Bibliotecária/Dir 
 

 
Alunos do 9º 
ano/Comunidade 
em geral 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pais/Encarregad
os de Educação 
do AEPAN de 
Alunos da Ed. 
Pré-Escolar 
 
 
 
 
 
 
 
Pais/Encarregad
os de Educação 
do AEPAN de 
Alunos da Ed. 
Pré-Escolar 
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Melhorar os resultados escolares, 
promovendo a qualidade das 
aprendizagens. 
 
 
Promover o mérito e a excelência. 
 
 
Contribuir para a formação integral, 
desenvolvendo o espírito de cidadania, 
valorizando a dimensão artística, 
incentivando a prática desportiva e a 
educação para a saúde e reforçando a 
consciência ambiental.  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Ao longo do ano 
letivo 
 
 
 
 
 
 
Ao longo do ano 
letivo 
 
 
 
 
 
 
 
Ao longo do ano 
letivo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ao longo do ano 
letivo 
 
 
 
 
 
 
 
 

materiais e financeiros 
adequados às 
necessidades de gestão, 
funcionamento e 
dinamização da biblioteca 
escolar 
 
Articulação da BE com o 
agrupamento. Acesso aos 
serviços da BE. 
Avaliação do serviço 
prestado pela BE; 
 
 
 
Condições humanas e 
materiais para a prestação 
dos serviços: 
Empréstimo domiciliário para 
os alunos do 1.º  
Ciclo e empréstimo 
interbibliotecas;  
 
 
Manutenção do equipamento 
informático; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gestão da coleção;  
política documental da BE; 
 
 
 
 
 
 
 
 

liderança e inovação nas escolas; 
 
 
 
 
 
 
Implementar práticas de autoavaliação do serviço da 
BE; 
Recolher dados que permitam melhorar o serviço 
prestado pela BE aos utilizadores; 
Divulgar à comunidade dados objetivos de análise e 
avaliação do serviço prestado pela BE. 
 
 
Facilitar o acesso ao fundo documental das BE do 1.º 
Ciclo; 
Permitir a circulação das obras; 
Estimular o gosto pelos livros e pela leitura; 
 
 
 
 
 
Garantir o funcionamento dos computadores das BE;  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Garantir a preservação da coleção em condições 
satisfatórias e de segurança; 
Recolher indicações dos departamentos curriculares 
relativas à avaliação do fundo existente e ao 
planeamento de futuras aquisições; 
Recolher indicações dos alunos para futuras 
aquisições; 
Definir o documento Política de Desenvolvimento da 
Coleção; 
 

Direção do 
Agrupamento 
 
 
 
 
 
Prof.ª 
Bibliotecária/ 
Equipa da 
Biblioteca 
Escolar 
 
 
 
Prof.ª 
Bibliotecária/ 
Equipa da 
Biblioteca 
Escolar/ 
Biblioteca 
Municipal 
 
 
Prof.ª 
Bibliotecária/ 
Equipa da 
Biblioteca 
Escolar/Direção 
do 
Agrupamento/ 
colaboradores 
dos 
Departamentos 
Curriculares 
 
Prof.ª 
Bibliotecária/ 
Equipa da 
Biblioteca 
Escolar 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Agrupamento 
 
 
 
 
 
 
 
Alunos do 1º 
Ciclo e da Ed. 
Pré-Escolar 
 
 
 
 
 
 
 
Agrupamento 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Agrupamento 
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1º período 
 
 
 
 
 
Ao longo do ano 
letivo 
 
 
 
 
 
Ao longo do ano 
letivo 
 
 
 
 

 
Difusão da informação 
relativa à coleção da BE. 
 
 
 
 
D.2 Integração e 
valorização da biblioteca 
na escola 
 
 
 
 
D.3 Desenvolvimento, 
organização, difusão e uso 
da coleção 
 
 

 
Facilitar a pesquisa em linha e o acesso aos 
documentos; 
 
 
 
 
Divulgar e promover a leitura dos documentos 
recentemente adquiridos pelas BE; 
Garantir a visibilidade das BE e dos seus serviços nos 
vários espaços e meios de circulação de informação do 
Agrupamento. 
 
 
Adequar as bibliotecas aos interesses intelectuais e às 
necessidades da comunidade escolar; 
Assegurar a igualdade no acesso a equipamentos, 
serviços e recursos de informação; 

 
Prof.ª 
Bibliotecária/ 
Equipa da 
Biblioteca 
Escolar 
 
Prof.ª 
Bibliotecária/ 
Equipa da 
Biblioteca 
Escolar 
 
 
Prof.ª 
Bibliotecária/ 
Equipa da 
Biblioteca 
Escolar 

 
Agrupamento 
 
 
 
 
 
Agrupamento 
 
 
 
 
 
 
Agrupamento 

 
 Nota: o presente documento encontra-se em estado aberto, em virtude das múltiplas possibilidades de integração de mais atividades. Mormente de 
articulação curricular com grupos/departamentos. 

 
 


