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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 
 

Reuniões de Equipas 
educativas e pedagógicas 

- 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; 
- Domínios de Autonomia Curriculares 
- Procedimentos para a avaliação das 
aprendizagens. 
 

Anos escolares Comunidade 
escolar 

- Promover o sucesso escolar dos 
alunos 

Ao longo do 
ano letivo 
 

Desenvolvimento de 
planos individuais de 
transição  

- Desenvolver competências que promovam a 
preparação da transição dos alunos para na vida 
pós-escolar; 

Direção; 
Docentes do 
grupo 910; 

Alunos 
abrangidos pelo 
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- 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. 
 

Diretores de 
turma; 
Colaboradores de 
outras instituições 

PIT 

- 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, 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. 

- 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 
(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, promovendo a prática 
desportiva, a educação para a saúde 
e para o ambiente e património. 
- Promover o sucesso escolar dos 
alunos com NEE (Desporto 
Adaptado). 
 

Ao longo do 
ano 

Atividade Externa do 
Desporto Escolar: 

- Desporto Adaptado; 

- Badminton; 

- Futsal; 

- Natação; 

- Voleibol; 

 

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

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

- Melhorar os resultados escolares, 
promovendo a qualidade das 
aprendizagens 

Ao longo do 
ano 

Atelier da Matemática Desenvolver: 

- o gosto pela matemática; 

- o raciocínio matemático; 

Grupo 230 _ 
professor Emídio 
Tavares Dias 

Alunos dos 5º e 
6 anos de 
escolaridade 
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 - a comunicação matemática; 

- 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; 
Parceiros 
 

Comunidade 
escolar 

- 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 

Projetos de Educação 
Sexual das turmas – 
dinamização de atividades 
- Sessões de sensibilização 
relativas a sexualidade. 
Abraço 

- Reconhecer que a saúde implica uma relação 
connosco, com os outros e com o meio envolvente; 
- Reconhecer que os estilos de vida condicionam a 
saúde individual; 
- Reconhecer que a sexualidade humana envolve 
sentimentos de respeito por si próprio e pelos 
outros. 
 

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

Todos os alunos 
do da escola 
sede 

- 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 

Assinalar dias 
comemorativos no âmbito 
da saúde individual e 
comunitária 

- Sensibilizar a comunidade educativa para a adoção 
de hábitos de vida saudáveis 

Equipa PES Todos os alunos 
do agrupamento 

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

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 

Comunidade 
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Castelo Branco 
 

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

Ao longo do 
ano letivo 
 

Mostra de Produtos 
BioAromas: 
Restaurante “Ti Augusta”, 
Figueira; 
Refugio do Raposo, 
Casalinho; 
CCVF. Moitas e outros; 
Iniciativas da CM, CCVF e 
da BE/CR 
 

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

Professores e 
alunos do Projeto 
BioAromas; 
Empresas; 
Centro Ciência 
Viva da Floresta; 
Município de 
Proença-a-Nova; 
BE 

 

Comunidade 
Educativa e 
população em 
geral 

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

Professores e 
alunos do Projeto 
BioAromas; 

 

Comunidade 
Educativa 

- 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 
 

- Promover a formação consolidando 
o conceito/prática da educação e 
formação ao longo da vida; 
- Promover a valorização da escola 
enquanto principal veículo e motor da 
Educação nos seus diferentes 
domínios. 

Ao longo do 
ano letivo 

Campeonato SuperTmatik 
Cálculo Mental 
(Intra turma, Inter turmas e 

Seleção de Finalistas) 

 

- Fomentar o interesse pela aprendizagem; 
- Contribuir para a aquisição, consolidação e 
ampliação de competências e conhecimentos; 
- Reforçar a componente lúdica no processo de 
ensino-aprendizagem; 
- Promover o convívio entre alunos, professores e 
restante comunidade escolar. 

 

Docentes das 
turmas P1, P3, P7 
e P8 

Alunos das 
turmas P1, P3, 
P7 e P8 

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

Ao longo do 
ano letivo 

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

Alunos do 2º, 3º 
e 4º anos  
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- Melhorar os resultados escolares, 
promovendo a qualidade das 
aprendizagens. 

Ao longo do 
ano letivo 

Vamos ler na Biblioteca 
Municipal 

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

Docente da turma 
P4 
Biblioteca 
Municipal 

Alunos da turma 
P4  

- 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; 
Biblioteca Escolar. 

Alunos do 1º 
ciclo 

- 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 

Programa Eco-escolas: 
- Comemoração do Dia 
Mundial da Alimentação: .  
Atividades lúdicas; 
Pedi-paper da alimentação; 
- Exposição de trabalhos 
elaborados pelos alunos  
referentes aos diferentes 
temas tratados;  
- Elaboração de decorações 
natalícias com reutilização; 
e materiais; 
- Utilização de recipientes 
próprios para a separação 
dos resíduos (papel, 
plástico, vidro e pilhas ) nos 
espaços comuns da escola. 
- Recolha de tampinhas; 
- Ações de sensibilização 
sobre Resíduos e Floresta 
Autóctone/plantas invasoras 
- Recolha de Resíduos 
elétricos e eletrónicos; 
- Elaboração e colocação em 
locais estratégicos de 
mensagens/frases que 
apelem à poupança 
energética; 
- Manutenção da espiral de 
aromáticas e da horta 
biológica; 
- Desenvolvimento de 
atividades em parceria com 
o BioAromas / Centro 
Ciência Viva da 
Floresta/Município;  

- Sensibilizar para a separação dos RSU;  
- Divulgar a Política dos 3 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; 
 - Sensibilizar para a importância da floresta 
autóctone; 
 - Divulgar as desvantagens da introdução de 
espécies exóticas;  
- Divulgar a relevância da proteção dos 
ecossistemas naturais. 

Equipa Eco 
Escola; 
Docentes dos 
grupos 100 e 110; 
União de 
freguesias 
Proença-a-Nova 
Peral; 
União de 
freguesias 
Câmara Municipal 
de Proença-a-
Nova; 
- Centro de 
Ciência Viva da 
Floresta  
 

Comunidade 
escolar das 
Escolas Básicas 
de Sobreira 
Formosa e 
Proença-a-Nova. 



 

8 

 

- Participação em concursos 
Geração Depositrão, Separa 
e Ganha … 
 - Recolha de lixo num 
espaço público. 
- Participação no concurso 
Eco-código;  
- Dia Eco Escolas. 
 

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

Ao longo do 
ano 

Escola Ciência Viva:  
- Atividades de Laboratório 
 - Atividades de Sala de Aula 
 - Atividades de Intervalo 
 - Cozinha é um Laboratório 
 - Encontro com um cientista 
 - Áreas Expositivas 

- Desenvolver nos alunos o prazer de aprender, 
experimentar e descobrir, estimulando desde cedo o 
contacto das crianças com o mundo que os rodeia. 
 

Escola Ciência 
viva; 
Docentes do 
grupo 110. 
 

Alunos do 1º 
ciclo   

- Contribuir para a formação integral, 
desenvolvendo o espírito de 
cidadania, valorizando a dimensão 
artística e a educação para o 
ambiente. 
- Promover a valorização da escola 
enquanto principal veículo e motor da 
Educação nos diferentes domínios; 
- Promover a qualidade no processo 
de ensino e aprendizagem; 
 
 

Ao longo do 
ano 

Projeto: “O mar começa 
aqui!” 
Subtemas: 
- “Tudo o que cai ao chão 
vai parar ao mar…” 
- “Quem vive nos oceanos” 
- “Salvar os oceanos: Natal 
sem resíduos… de plástico” 
- “Oceano: o grande pulmão 
azul” 
- “Um mar de pequenos 
nadas” 

-Tomar consciência que os problemas do mar e dos 
oceanos começam em terra, junto de todos nós; 
- Alertar e sensibilizar a população em geral e a 
comunidade escolar em particular, para as 
consequências, quer nos ecossistemas terrestres 
quer nos ecossistemas marinhos, da incorreta 
deposição dos resíduos; 
- Passar a mensagem de que “Tudo o que cai no 
chão, vai parar ao mar”, envolvendo a população 
local na proteção dos ecossistemas e da 
biodiversidade em geral e da qualidade da água dos 
rios e do mar em particular; 
- Sensibilizar a população em geral para o problema 
do plástico nos nossos mares e oceanos; 
- Mudar consciências, atitudes e hábitos, centrados 
na educação ambiental; 
- Identificar pequenos gestos quotidianos que 
contribuem para salvar os oceanos; 
- Desenvolver a responsabilidade ambiental 
 

Docentes das 
turmas P5 e P6 

Alunos 3.º ano 
da Escola Básica 
de Proença-a-
Nova 

-Contribuir para a formação integral, 
desenvolvendo o espírito de 
cidadania, valorizando a dimensão 
artística, a educação para a saúde e 
para o ambiente. 
-Promover a valorização da escola 
enquanto principal veículo e motor da 

Ao longo do 
ano 

Projeto: “Histórias com 
origamis” 
- Exploração de lengalengas 
e trava-línguas ao longo do 
ano; 
- Elaboração de trabalhos de 
Expressão Plástica; 

- Desenvolver a leitura e a escrita; 
-Trabalhar a expressão oral; 
- Estimular a memória auditiva; 
- Desenvolver a atenção e a concentração; 
- Memorizar, produzir e reproduzir trava-línguas e 
lengalengas; 
- Ampliar o vocabulário; 

Docentes das 
turmas P5 e P6 

Alunos 3.º ano 
da Escola Básica 
de Proença-a-
Nova 
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Educação nos diferentes domínios; 
-Promover a qualidade no processo 
de ensino e aprendizagem; 
- Melhorar os espaços escolares. 
 

- Construção de origamis 
associados às histórias ou 
vice-versa; 
- Elaboração e exposição de 
cartazes com trava-línguas, 
lengalengas e origamis, nas 
paredes da escola. 
 

- Estimular a concentração; 
- Desenvolver habilidades ao nível da motricidade 
fina; 
- Criar o gosto por realizar origamis. 
 

- Melhorar os resultados escolares, 
promovendo a qualidade das 
aprendizagens; 
- Estimular os alunos para a 
aprendizagem da Matemática através 
da resolução de problemas e para a 
sua valorização enquanto ciência. 
 

Ao longo do 
ano 

Desafios Matemáticos 
 

- Aumentar a predisposição para a valorização da 
Matemática enquanto ciência; 
- Desenvolver a capacidade de resolver problemas 
matematicamente significativos.; 
- Construir competências de raciocínio e 
comunicação matemáticas. 

Docente da turma 
P3 

Alunos da Turma 
P3  

- Melhorar os resultados escolares, 
promovendo a qualidade das 
aprendizagens; 
- Contribuir para a formação integral, 
desenvolvendo o espírito de 
cidadania; 
- Melhorar os processos de 
comunicação e informação interna; 
Fomentar a autoavaliação e a 
melhoria da acção. 

Ao longo do 
ano letivo 

Equipa Multidisciplinar de 
Apoio à Educação 
Inclusiva. 

 

 

- Sensibilizar a comunidade educativa para a 
educação inclusiva; 
- Propor as medidas de suporte à aprendizagem a 
mobilizar e acompanhar e monitorizar a sua 
aplicação; 
- Prestar aconselhamento aos docentes na 
implementação de práticas pedagógicas inclusivas; 
- Acompanhar o funcionamento do centro de apoio à 
aprendizagem. 
 

Equipa 
multidisciplinar de 
Apoio à Educação 
Inclusiva: 
Coordenadora da 
EMAEI 
Elemento da 
Direção 
Elementos do 
Conselho 
Pedagógico 
Serviço de 
Psicologia e 
Orientação 
 

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. 
 

Ao longo do 
ano letivo 

Término do programa “A 
turma da Lonny”: programa 
de competências sociais e 
de coping  

- Finalizar a construção de uma ferramenta de 
trabalho que permita a promoção de competências 
socio-emocionais. 

 

Biblioteca Escolar 

Serviço de 
Psicologia e 
Orientação. 

Crianças em 
transição para o 
1º ciclo. 

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

 
 

Ao longo do 
ano letivo. 

Projeto “Orienta-te”: 
- Programa de orientação 
vocacional “Futuro Bué”, 
destinado aos alunos do 9º 
ano de escolaridade. 
- Programa de orientação 
vocacional “Acertar o rumo” 
para o 12º ano. 

- Contribuir para a identificação dos interesses e 
aptidões dos alunos; 
- 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 
formações como no das atividades profissionais, 
favorecendo a indispensável articulação entre a 

Serviço de 
Psicologia e 
Orientação;  
Diretores de 
turma; 
Direção; 
Serviço de 
Intervenção Social 

Alunos do 3º 
ciclo e ensino 
secundário 
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- IV Mostra das Profissões. 
- Dinamização do espaço 
virtual de autoinformação 
vocacional, destinado aos 
alunos do ensino básico e 
secundário. 
 

escola e o mundo do trabalho; 
- Apoiar o processo de tomada de decisão e de 
construção da carreira. 

 
 
 

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

1 Sessão por 
Período (na 
data de entrega 
dos registos) 

Formação “Sou pequenino 
mas já gosto de ler!”  

 

- Desenvolver competências de literacia emergente 
nas crianças em idade pré-escolar. 

 

 

Serviço de 
Psicologia e 
Orientação  

Biblioteca Escolar 

EMAEI 

Pais e 
encarregados de 
educação do 
ensino pré-
escolar; 
Educadoras de 
infância; 
Crianças do pré-
escolar 

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

1º Período 
(uma sessão) 

2º Período 
(uma sessão)  

3º Período 
(uma sessão) 

Formação “Lá em casa 
eles são reis”  

- Desenvolver competências parentais promotoras 
do desenvolvimento físico e psicossocial. 

Serviço de 
Psicologia e 
Orientação 

Departamento do 
1º ciclo 

 

Pais e 
encarregados de 
educação dos 
alunos do 1º ano 
do Agrupamento. 

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 

Assinalar dias 
comemorativos no âmbito 
da saúde individual e 
comunitária 

- Sensibilizar a comunidade educativa para a adoção 
de hábitos de vida saudáveis. 

Equipa PES Comunidade 
educativa 

- Contribuir para a formação integral, 
desenvolvendo o espírito de 
cidadania, promovendo a educação 
para a saúde; 
- Desenvolver um dispositivo de 
formação no Agrupamento. 

Ao longo do 
ano letivo (8 
sessões – 1 por 
mês) 

Oficinas para Pais -  
Dinamização de sessões de 
grupo com temas distintos 
que englobem temáticas 
adequadas às várias faixas 
etárias; 

- Melhorar as interações entre pais e filhos; 
- Otimizar e reforçar as competências parentais e 
promover o desenvolvimento de novas; 
- Fornecer informação sobre o desenvolvimento 
infantil para melhor acompanhamento das 
mudanças características;   
- Reforçar a relação escola família; 
- Estimular o espírito de iniciativa e associativismo 
para o exercício da cidadania ativa; 
- Promover a saúde mental das famílias e dos 
alunos. 
 

SIS 
SPO 
Município 

Pais e 
Encarregados de 
educação dos 
alunos do 
agrupamento 

- Contribuir para a formação integral, 
desenvolvendo o espírito de 

Ao longo do 
ano letivo – (1 

“Eu Alinho!” - Projeto 
promovida como estratégia 

- Promover o desenvolvimento de valores como 
responsabilidade, cidadania e participação;  

SIS 
Município – Ação 

Comunidade 
escolar 



 

11 

 

cidadania, valorizando a dimensão 
artística, promovendo a prática 
desportiva, a educação para a saúde 
e para o ambiente e património. 
 

entrega por 
período) 

de promoção de uma 
cidadania ativa e combate à 
pobreza e exclusão social 

- Estimular o espírito de iniciativa; 
- Promover aproximação dos alunos à comunidade 
local criando sentimento de identidade e pertença; 

Social; 
Cáritas de 
Proença-a-Nova;  

- 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. 
- Reforçar os processos de 
comunicação externa. 
 

Ao longo do 
ano letivo – 
(Encontro 
semanal) 

Clube de Teatro - Estimular os alunos de forma a contribuir para o 
desenvolvimento de competências pessoais, 
designadamente a autonomia, o saber ser e o saber 
estar; 
- Desenvolver o gosto pela leitura e procura de bens 
culturais, artísticos e desportivos; 
- Estimular a criatividade e a expressão através de 
linguagens estéticas; 
- Implementar uma cultura de cidadania responsável 
e participativa; 
- Valorização das várias formas de expressão 
artística e do património na vida e na cultura das 
comunidades. 
 

SIS 
Biblioteca escolar 
 

Alunos do 5º ao 
12º ano de 
escolaridade 

- Promover a inclusão enquanto 
processo que visa responder à 
diversidade das necessidades e 
potencialidades de todos os alunos. 
- Melhorar os espaços e 
equipamentos escolares 
- 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 

“Recreio Divertido” - Dinamização do recreio de forma a diminuir 
situações de conflito entre pares; 
- Desenvolvimento de atividades lúdicas; 
- Promover a inclusão e a atividade física; 
- Promover competências na área de consciência e 
domínio do corpo. 
 

SIS; 
Associação de 
pais e 
Encarregados de 
Educação 

Alunos do pré-
escolar e 1º Ciclo 

- Contribuir para a formação integral, 
desenvolvendo o espírito de 
cidadania.  
- Melhorar os processos de 
comunicação e informação interna. 

Ao longo do 
ano letivo 

Espaço da Mediação - Implementação de estratégias de mediação e 
resolução de conflitos – Círculos restaurativos; 
- Capacitação da comunidade escolar para a escuta 
reflexiva; 
- Promoção do papel do aluno como agente de 
gestão da escola. 

SIS Comunidade 
escolar 

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

Ao longo do 
ano letivo 

“Stop Bullying” - Redução de situações de Bullying e atitudes 
discriminatórias entre alunos; 
- Desenvolver mecanismos de prevenção e 
sensibilização; 
- Identificar situações de Bullying precocemente; 
- Criar espaço para escuta e discussão sobre o 
tema; 
- Consciencialização das consequências da prática 

SIS; 
Amnistia 
Internacional. 
Professores de 
Cidadania; Diretor 
de Turma 
 
 

Alunos do 7º Ano 
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de Bullying; 
- Estimular a empatia, respeito pela diferença, 
solidariedade visando uma cultura de paz.  
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

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

 Projeto DAC Stop Bullying - Diminuir a frequência de conflitos interpessoais e 
de episódios de bullying; 
- Aumentar a rede de suporte social dos alunos com 
maior fragilidade social. 
 

Serviço de 
Psicologia e 
Orientação; 
Diretoras de 
turma. 

 

Alunos do 8º Ano 

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

Ao longo do 
ano letivo 

Educação Sexual 
dinamização de atividades - 
Sessões de sensibilização 
relativas a sexualidade.  

- Dar resposta às questões colocadas pelos alunos; 
- 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; 
- Reconhecer que a sexualidade humana envolve 
sentimentos de respeito por si próprio e pelos 
outros;  
 

SIS 
Professores de 
Cidadania 

Alunos do 6º Ano 

- Melhorar os resultados escolares, 
promovendo a qualidade das 
aprendizagens;  
- Promover a inclusão enquanto 
processo que visa responder à 
diversidade das necessidades e 
potencialidades de todos os alunos; 
- 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. 
- Reforçar os processos de 
comunicação externa;  
 

Ao longo do 
ano letivo 
 
 
 
 
 
 
 

Clube Solidário - “Eu 
Alinho!” 
 - Projeto promovido como 
plano de  
Desenvolvimento pessoal, 
social e comunitário  
 
2º Período  
Recolha e entrega de 
cabazes (bens alimentares/ 
higiene) a famílias 
carenciadas previamente 
identificadas; 
- Participação no projeto:” 
Stop Bullying”; 

- Promover o desenvolvimento de valores como 
responsabilidade, cidadania e participação;  
- Estimular o espírito de iniciativa; 
- Promover aproximação dos alunos à comunidade 
local criando sentimento de identidade e pertença; 
Estimular os alunos de forma a contribuir para o 
desenvolvimento de competências pessoais, 
designadamente a autonomia, o saber ser e o saber 
estar. 
- Valorização das várias formas de expressão 
artística e do património na vida e na cultura das 
comunidades; 

SIS em 
colaboração com 
Associação de 
Estudantes,  
Eco escolas, 
Município e 
entidades 
parceiras. 

Comunidade 
Escolar 

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

Ao longo do 
ano letivo 

Erasmus + - Inseridos no Quadro Estratégico para a 
cooperação europeia no domínio da educação e da 
formação 2020 (EF 2020), incluindo os 
correspondentes aos critérios de referência. 

Prof. Jorge 
Santos 

Alunos dos 
Cursos 
Profissionais do 
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educação para o ambiente e 
património; 
- Melhorar os resultados escolares, 
promovendo a qualidade das 
aprendizagens. 
 

Agrupamento 

- Fomentar a autoavaliação e a 
melhoria da ação 
 

Ao longo do 
ano letivo 

Aplicação de 
questionários de 
satisfação à comunidade 

- Medir o grau de satisfação da comunidade; 

- Divulgar os resultados; 

- Permitir a reflexão com vista à melhoria. 

EAA Comunidade 
Educativa 

 

- 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  

Alunos do Pré-
Escolar  

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

Ao longo do 
ano 
 

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

- Aprofundar hábitos de leitura em/com a família; 
- Explorar, em família, obras literárias para a infância 
em suporte digital, disponibilizadas pelas docentes. 
- 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 
 

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 
 

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/trimestral 
 

Projeto: Newton, gostava 
de ler! 

- Promover o gosto pela leitura; 
- Desenvolver nas crianças capacidades de 
observação, experimentação e investigação. 

Biblioteca Escolar 
 Biblioteca 
Municipal 

Alunos do Pré-
Escolar 

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

Ao longo do 
ano/trimestral 
 

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 
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B1 - ATIVIDADES A DESENVOLVER - 1º PERÍODO 
 

Setembro 2021 

Objetivos do Projeto Educativo Data Prevista Atividade Objetivos Específicos Dinamizadores Destinatários 

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

16 de setembro Receção aos 
Encarregados de 
Educação dos 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; 
 

Pais/E.E. 
 

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

16 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. 
 

17 de setembro Receção aos alunos: 
1º ciclo e do 5º 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. 17 de setembro Dia do Diploma: 
Cerimónia de Mérito dos 
Alunos – Ano Letivo 
2020/2021 

- 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 
 

Alunos de 12º ano 

- Contribuir para a formação integral, 
desenvolvendo o espírito de 
cidadania; 
 - Promover a qualidade no processo 
de ensino e aprendizagem. 
 

21 de setembro “Dia Internacional da Não 
Violência e da Paz” 
Trocar votos de paz com a 
comunidade escolar (oferta 
simbólica de uma “pomba 
da Paz”); 
Elaboração de cartaz 
alusivo ao dia 
 

- Sensibilizar e formar a população escolar para a 
problemática da violência; 
 - Alertar a comunidade escolar para a necessidade 
de uma educação para a paz, que promova valores 
como o respeito, a igualdade, a tolerância, a 
solidariedade, a cooperação e a não violência; 
- Fomentar a paz e a amizade. 

Docentes das 
turmas P7 e P8 

Alunos 4.º ano da 
Escola Básica de 
Proença-a-Nova 
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- Contribuir para a formação integral, 
desenvolvendo o espírito de 
cidadania 

26 de setembro Comemoração do Dia 
Europeu das Línguas 
nas aulas de Línguas e 
através de cartazes 
expostos . 

- Sensibilizar os alunos para a importância da 
aprendizagem das Línguas. 
 - Promover a riqueza da diversidade linguística e 
cultural da Europa, que deve ser preservada e 
valorizada.      
 

Departamento de 
Línguas 

Alunos de línguas 
do Ensino Básico 
e Secundário 

 
 
Outubro 2021 

Objetivos do Projeto Educativo Data Prevista Atividade Objetivos Específicos Dinamizadores Destinatários 

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

Ao longo do 
mês de outubro 

Comemoração do dia da 
Hispanidade (12); 
*Un paseo por el arte 
Recriação de obras de arte 
de artistas espanhóis: 
7.º ano: Joan Miró 
8.º ano: Antoní Gaudí 
9.º ano: Pablo Picasso 
10.º ano: biografias dos 
artistas  
* Atividade enquadrada em 

Domínios de Autonomia 
Curricular, conforme 
planificação elaborada em 
equipa educativa, nos 7.º, 8.º e 
9.º anos (espanhol, educação 
visual, história, matemática, 
português) 

 

- Alargar conhecimentos acerca da cultura hispânica; 
- Conhecer a diversidade dos países que falam 
oficialmente espanhol; 
- Diversificar conhecimentos no âmbito da língua e 
cultura espanhola; 
- Refletir sobre as manifestações culturais do 
património global (obras e artefactos de arte – 
pintura e escultura); 
- Reconhecer a importância das imagens como 
meios de comunicação de massas, capazes de 
veicular diferentes significados; 
- Enquadrar os objetos artísticos de diferentes 
culturas e períodos históricos, tendo como referência 
os saberes da História de Arte (estilos, movimentos e 
intencionalidades); 
- Manifestar expressividade nos trabalhos, 
selecionando, de forma intencional, conceitos, 
temáticas, materiais, suportes e técnicas; 
- Selecionar, de forma autónoma, processos de 
trabalho e de registo de ideias que envolvam a 
pesquisa, investigação e experimentação. 
 

Disciplina de 
espanhol, 
Professora Ana 
Rita Ruivo 

Disciplina de 
educação visual, 
Professor Pedro 
Antunes  

 

Alunos de 
espanhol.(7.ºC, 
8.º B, 9.º B e 10.º 
A) 

- Fomentar a autoavaliação e a 
melhoria da ação; 
 
 
- Desenvolver práticas de supervisão 
pedagógica 
 
 
 
 
 

Outubro 2021 Divulgação do relatório de 
monitorização do Plano 
E@D 2020/2021 

 

Atualização e divulgação 
da Ação de Melhoria 
“Prática pedagógica: 
Refletir em 

conjunto para melhorar” 

- Comunicar os resultados da monitorização do 
Plano E@D 2020/2021; 

- Promover a reflexão sobre o processo de E@D; 

 

- Melhorar a qualidade do processo de ensino e 
aprendizagem; 

- Promover a reflexão sobre a prática letiva; 

- Estimular a partilha de boas práticas. 

EAA Comunidade 
Educativa 

 

 

Pessoal docente 
e discente 

 

 

- Contribuir para a formação integral, 1 de outubro Comemoração do Dia - Compreender a importância da água;  Docentes das Alunos das 
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desenvolvendo o espírito de 
cidadania, valorizando a dimensão 
artística, promovendo a educação 
para a saúde e para o ambiente e 
património; 
- Melhorar os resultados escolares, 
promovendo a qualidade das 
aprendizagens. 

Nacional da Água 
Elaboração de gotas de 
água com desenhos e 
frases alusivos à poupança 
de água; 
Distribuição das gotas pelas 
salas das outras turmas 

- Incutir hábitos de economizar água, por ser um 
bem que começa a escassear; 
- Reconhecer e valorizar a necessidade básica da 
sua utilização na vida de todos os seres vivos; 
- Preparar para a vida ativa, fomentando atividades e 
experiências que permitam mobilizar saberes e 
aceder a novos conhecimentos. 
 
 

turmas P1 e P2 turmas P1 e P2 

- Promover a qualidade no processo 
de ensino e aprendizagem; 
- Contribuir para a formação integral, 
desenvolvendo o espírito de 
cidadania. 

1 de outubro “Dia Mundial do Sorriso” 
- Decoração da “Árvore dos 
Sorrisos” com frases 
alusivas e vários “sorrisos”; 
- Oferecer um “sorriso” aos 
amigos e à família; 
- Produzir um texto coletivo 
“Sorrio quando…” 
 

- Incentivar os alunos a tornarem-se cidadãos 
responsáveis, solidários, prestáveis, amigos e que 
valorizam o outro. 
 

Professoras 
Turmas P5 e P6 

Alunos 3.º ano 
da Escola Básica 
de Proença-a-
Nova 

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

4 a 8 de outubro Comemoração do Dia 
Mundial do Animal 
 
Realização de um cartaz 
com fotos dos animais de 
cada aluno da turma e 
frases alusivas 
 

- Sensibilizar as crianças para a necessidade de 
proteger os animais e a preservação de todas as 
espécies; 
- Mostrar a importância dos animais na vida das 
pessoas; 
 

Docentes das 
turmas P1 e P2 

Alunos das 
turmas P1 e P2 

6 de outubro 
 

- Parcerias com os agentes da comunidade, de 
modo a potenciar o processo de transição para a 
vida pós-escolar;  
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; 
- 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. 
 

Professores e 
alunos da sala de 
apoio aos PE. 
 

Professores e 
alunos da sala 
de apoio aos PE. 
Professores 
afetos à SB4 
Assistente 
operacional 

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

7 de Outubro “Extração de DNA em 
células vegetais do kiwi e 
medronho” 

- Incentivar o gosto pela ciência; 
- Desenvolver o espírito crítico; 
- Observar o DNA de células vegetais; 
- Reconhecer a molécula de DNA como transmissora 

Professora do 
grupo 520- 
Madalena 
Catarino, em 

Alunos do  
11ºA/B (Bio/Geo) 
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da informação genética em cada espécie. colaboração com 
o CCV da 
Floresta. 

- 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. 
 

7 de outubro 
 

Nutrientes nos alimentos 
(noz, arroz, batata…). 

- Relacionar a existência dos nutrientes com a 
função que desempenham no corpo humano, 
partindo da análise de documentos diversificados e 
valorizando a interdisciplinaridade. 

Professores do 
Grupo 230 em 
colaboração com 
o CCV Floresta . 
 
 
 

Alunos do 6º Ano 
de Escolaridade 
 

08 de outubro 
 

Alunos do 6º Ano 
de Escolaridade 

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

11 a15 de 
outubro 

Comemoração do Dia 
Mundial da Alimentação:  
Atividades lúdicas; 
Pedi-paper da alimentação 
 

- Incutir nos alunos a necessidade de ter uma 
alimentação saudável e equilibrada; 
- Conhecer a importância dos alimentos saudáveis 
para a manutenção da saúde; 
- Encorajar as crianças a orgulharem-se de praticar 
um estilo de vida saudável. 
 
 
 

Docentes do 
grupo 110 
 

Alunos do 1º 
ciclo   

- 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. 
 

12 de outubro e 
14 de outubro 
 

Como funciona… o solo. - Explicar a importância dos agentes biológicos e 
atmosféricos na génese do solo, indicando os seus 
constituintes, propriedades e funções. 

Professores do 
Grupo 230 em 
colaboração com 
o CCV Floresta . 

Alunos do 5º Ano 
de Escolaridade 

- Melhorar os resultados escolares, 
promovendo a qualidade das 
aprendizagens 

 

27 de outubro Canguru Matemático 2021 - Incentivar e desenvolver o gosto pela Matemática; 
- Desenvolver o raciocínio. 

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

Alunos do 3º 
ciclo e ensino 
secundário 

- 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 
 

13 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 das 
capacidades motoras, nomeadamente a velocidade; 

- Selecionar alunos para representarem a nossa - 

Grupo de 
Educação Física 

Alunos do 4º ao 
12º ano 
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Fase Regional: Fase CAE Castelo Branco 
 

- Promover o sucesso escolar dos 
alunos com NEE; 
- 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.  
 

16 de outubro  
 

Comemorações de datas 
festivas: 

Dia Mundial da 
Alimentação, 16 outubro 

XIª Oficina: As Plantas 
Aromáticas e Medicinais 
na Alimentação 
Sustentável 
 

- 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 PE. 

CCVF 

Chefe Rui Lopes 
Escola Superior 
Agrária de 
Castelo Branco 

Comunidade 
Educativa  

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

25 de outubro Comemoração do Dia da 
Biblioteca Escolar: 
Visita à biblioteca com 
exploração de um livro 
 
 

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

Docentes das 
turmas P1 e P2 

Alunos das 
turmas P1 e P2 

- 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. 

27 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 1º ao 
12º ano 
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- 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 

28 de outubro 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 do Projeto 
BioAromas 

Comunidade 
educativa 

 

 

 

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

31 de outubro Celebração do Halloween 
– Construção de 
máscaras 
 
Exposição de trabalhos 
alusivos ao tema “Witches’ 
shoes” 

- 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. 
- Desenvolver a consciência do seu universo 
sociocultural e como este se relaciona com os 
universos culturais dos outros; 
- Relacionar a sua cultura de origem com outras 
culturas; 
 

Departamento de 
línguas – grupo 
120 

Alunos do 1º 
ciclo 
Comunidade 
Educativa 

 
 

Novembro 2021 

Objetivos do Projeto Educativo Data Prevista Atividade Objetivos Específicos Dinamizadores Destinatários 

- Contribuir para a formação integral, 
desenvolvendo o espírito de 
cidadania, valorizando a dimensão 
educação para a saúde e reforçando 
a consciência ambiental.  
 

5 de novembro 
11h05 

A TERRA TREME 

Exercício Público de âmbito 
nacional de sensibilização 
para o Risco Sísmico 

- BAIXAR, PROTEGER e AGUARDAR  

- Dar a conhecer aos cidadãos as medidas 

preventivas e os comportamentos de autoproteção a 

adotar ANTES, DURANTE e DEPOIS de um sismo. 

 - Contribuir para o incremento de uma sociedade 

mais segura e resiliente às catástrofes. 

Autoridade 
Nacional de 
Emergência e 
Proteção Civil 

 

Comunidade 
escolar 
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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. 
 

10 de novembro Mega-KM e Mega-Salto 

(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) e força explosiva dos membros 
inferiores; 
- Selecionar alunos para representarem a nossa 
escola no Mega-Sprinter - Fase Regional: Fase CAE 
Castelo Branco. 
 

Grupo de 
Educação Física 

Alunos do 4º ao 
12º ano 

- Melhorar os resultados escolares, 
promovendo a qualidade das 
aprendizagens 

 

10 de novembro 1º Eliminatória das 
Olimpíadas nacionais de 
Matemática 

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

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

Alunos do 3º 
ciclo e ensino 
secundário 

- Contribuir para a formação integral, 
desenvolvendo o espírito de 
cidadania, valorizando a dimensão 
artística, a educação para a saúde e 
para o ambiente; 
- Promover a valorização da escola 
enquanto principal veículo e motor da 
Educação nos diferentes domínios; 
- Promover a qualidade no processo 
de ensino e aprendizagem; 
- Melhorar os espaços escolares. 
 

11 novembro Dia Mundial do Origami 
- Origem dos origamis 
- Construção de origamis 
- Decoração de uma “árvore 
de origamis” e exposição na 
escola 
- Exploração de uma 
história 

- Desenvolver a leitura e a escrita; 
- Trabalhar a expressão oral; 
- Estimular a memória auditiva; 
- Desenvolver a atenção e a concentração; 
- Estimular a concentração; 
- Desenvolver habilidades ao nível da motricidade 
fina; 
- Criar o gosto por realizar origamis; 
- Contribuir para a satisfação emocional; 
- Estimular o esforço e o trabalho. 

Professoras 
Turmas P5 e P6 

Alunos 3.º ano 
da Escola Básica 
de Proença-a-
Nova 

- 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. 
 

11 de novembro Magusto em 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 

12 de novembro 
 

Magusto em Proença-a-
Nova  
 

- 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. 

16 de novembro 
 
 
 
19 de novembro 
 

“Como funciona a água” 
propriedades da água  

- Identificar as propriedades da água, relacionando-
as com a função da água nos seres vivos. 

 

 

Professores do 
Grupo 230 em 
colaboração com 
o CCV Floresta . 

Alunos do 5º Ano 
de Escolaridade 

https://br.guiainfantil.com/materias/educacao/autonomia/como-incentivar-o-esforco-e-trabalho-nas-criancas/
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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; 
- Melhorar os resultados escolares, 
promovendo a qualidade das 
aprendizagens. 
 

22 de novembro Dia Internacional dos 
Direitos da Criança 

- Sensibilizar para o cumprimento dos Direitos da 
Criança; 
- Conhecer, respeitar e celebrar os Direitos da 
Criança. 

Docentes das 
turmas P1 e P2 

Alunos das 
turmas P1 e P2 

- 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. 
 

23 de novembro Comemoração do “Dia da 
Floresta Autóctone”. 
“Plantar um sobreiro e um 
carvalho negral”. 

-Reconhecer a importância da nossa floresta 
autóctone; 

- Alertar e ajudar a preservar o património florestal 
existente no Concelho; 

-Envolvimento dos jovens como forma de contribuir 
para uma maior consciencialização e sensibilização 
face à preservação da floresta autóctone. 

Professores do 
grupo 520  
e Eco Escolas 
 
Profª Madalena 
Catarino 

Alunos do 9ºB 
 

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

24 de novembro Comemoração do Dia 
Nacional da Cultura 
Científica 
Oficina de Estudo do Meio: 
“O ciclo da água” e 
“Circuitos elétricos” 

- Compreender o ciclo da água; 
- Adquirir saberes multidisciplinares de forma lúdica; 
- Desenvolver competências de análise e o sentido 
crítico; 
- Despertar no aluno o interesse pela descoberta e 
pelo conhecimento científico, técnico e tecnológico. 
 

Professores do 
Grupo 510 

Alunos do 4.º 
ano (P7 e P8) 

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

24 de novembro Exposição de maquetes 
com materiais recicláveis 
“Ácidos Nucleicos” 

- Revalorizar materiais recicláveis; 
- Converter desperdício em materiais ou produtos de 
potencial utilidade; 
- Identificar os diferentes tipos de Ácidos Nucleicos; 
- Compreender a importância dos Ácidos Nucleicos  
na continuidade das espécies; 
- Compreender a morfologia do DNA e dos 
diferentes tipos de RNAs. 
 

Professores do 
grupo 520 em 
colaboração com 
a Biblioteca 
Escolar 
Profª Madalena 
Catarino 

Alunos do 
11ºA/B 
Bio/Geo 

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

24 de novembro Atividade experimental 
com a colaboração do 
CCV no âmbito do Dia 
Mundial da Ciência 

- Desenvolver nos alunos o prazer de aprender, 
experimentar e descobrir, estimulando desde cedo o 
contacto das crianças com a ciência; 
- Criar o hábito da experimentação científica para 
tecer conclusões válidas; 
- Contactar com materiais laboratoriais em situações 
concretas e controladas; 
- Enriquecer a cultura científica dos alunos pelo 
lançamento de hipóteses, experimentação e 
conclusão com base na observação e 

Docentes das 
turmas P7 e P8 
CCV da Floresta. 

Alunos do 4º ano 
da Escola 
Básica  de 
Proença-a-
Nova  
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experimentação. 

- 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. 
 

24 de novembro 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 

- Melhorar os resultados escolares, 
promovendo a qualidade das 
aprendizagens 
 

25 de novembro Assinalar o Thanksgiving 
Day: 
Ementa da cantina alusiva 
ao dia; 
Mensagens de 
agradecimento; 
Mural com mensagens de 
agradecimento (bloco A e 
digital); 
Atividades em sala de aula 
alusivas ao dia. 

- Incentivar o gosto pela aprendizagem da Língua 
Inglesa e respetiva cultura e tradições; 
- Desenvolver a consciência do seu universo 
sociocultural e como este se relaciona com os 
universos culturais dos outros; 
- Relacionar a sua cultura de origem com outras 
culturas; 
- Participar de forma consciente na construção de 
uma competência plurilingue e pluricultural; 
- Dinamizar o espaço escolar. 
 
 

Departamento de 
Línguas -  Grupos 
120, 220 e 330 

Alunos do 1.º, 2.º 
3.º ciclos e 
secundário 

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

30 de novembro Comemoração do Dia 
Nacional da Cultura 
Científica 
Palestra “Química?! Nas 
coisas comuns e incomuns, 
num Mundo mais 
sustentável”, pelo Dr. 
Sérgio Rodrigues (FCTUC), 
integrada no PIICIE; 
Ação de Divulgação dos 
Cursos da FCTUC, 
integrada no PIICIE. 
 

- Adquirir saberes multidisciplinares de forma lúdica; 
- Despertar no aluno o interesse pela descoberta e 
pelo conhecimento científico, técnico e tecnológico; 
- Desenvolver ações de divulgação da oferta de 
cursos do ensino superior, apoiando o processo de 
escolha e o planeamento de carreiras; 

Professores do 
Grupo 510; 
Centro de Ciência 
Viva da Floresta 

Alunos do 11ºA e 
12ºA (Ciências e 
Tecnologias) 

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

A partir de 23 
de Novembro 

Exposição de Maquetes 
com materiais recicláveis 
"Conhecer os Ácidos 
Nucleicos”. 

- Incentivar o gosto pela ciência; 
- Desenvolver o espírito crítico; 
- Identificar as diferenças entre os vários tipos de 
Ácidos Nucleicos; 
- Compreender a importância dos Ácidos Nucleicos 
na vida dos seres vivos.  
 

Professora do 
grupo 520- 
Madalena 
Catarino, em 
colaboração com 
a Biblioteca 
Escolar 
 

Alunos do 
11ºA/B (Bio/Geo) 

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

Última semana 
de novembro 

“Continentes à Deriva” -Identificar os movimentos relativos das placas 
litosféricas; 
- Compreender o ciclo contínuo de destruição e 
formação de nova litosfera; 
- Realizar atividades práticas para simular a 

Centro Ciência 
Viva 
Professora do 
Grupo 520-Paula 
Lopes 

Alunos de 7º ano 
(A, B e C) 
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cidadania. 
 
 

mobilidade das placas tectónicas; 
-Explorar acontecimentos atuais, que documentem a 
natureza do conhecimento científico. 
 

 

- 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.  
 

Novembro e 
Dezembro 
 

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 do Projeto 
BioAromas 
Diretores de turma 
e alunos das 
turmas 

Comunidade 

- 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.  
 

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; 
- Fomentar a participação dos Pais /E.E. no 
acompanhamento do processo de aprendizagem do 
seu educando.  
  

Professores e 
alunos da sala de 
apoio aos PE. 

 

 

Professores e 
alunos da sala 
de apoio aos PE 
e comunidade. 

 

 

 

 
Dezembro 2021 
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Objetivos do Projeto Educativo Data Prevista Atividade Objetivos Específicos Dinamizadores Destinatários 

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

2 de dezembro Comemoração do Dia 
Nacional da Cultura 
Científica 
Atividade “Ciência ou 
Magia”, integrada no PIICIE 

- Adquirir saberes multidisciplinares de forma 
lúdica; 
- Desenvolver competências de análise e o sentido 
crítico; 
- Despertar no aluno o interesse pela descoberta e 
pelo conhecimento científico, técnico e tecnológico. 
 

Professores do 
Grupo 510; 
Centro de Ciência 
Viva da Floresta 

Alunos do 8ºA e 
8ºB 

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

3 de dezembro  Assinalar o Dia 
Internacional das Pessoas 
com Deficiência 
Concurso Fotografia: tema: 
Inclusão 
Atividades Desportivas 
Palestra para entidades 
empregadoras locais sobre 
incentivos à contratação  
 

- 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. 
 

Departamento de 
Expressões 
SPO  
SIS 

Professores e 
alunos 
Comunidade 
 

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

7 de dezembro Palestra “Alimentação 
Saudável e a Diabetes” 

- Promover hábitos de vida saudáveis; 
- Promover a importância da Dieta Mediterrânica 
na alimentação saudável e sustentável;  
- Sensibilizar toda a comunidade escolar para a 
importância das boas práticas alimentares; 
- Sensibilizar para a importância de uma 
alimentação saudável  para prevenir doenças como 
a diabetes. 
 

Professores do 
Grupo 520; 
Eco Escolas; 
Centro de Ciência 
Viva da Floresta 

Alunos do 9ºA e 
9ºB 

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

7 dezembro Atividade: “ Ecossistemas 
sob investigação” 

-Caracterizar um ecossistema na zona envolvente 
da escola a partir de dados recolhidos no campo; 
-Relacionar os fatores abióticos, com a sua 
influência nos ecossistemas; 
-Promover o pensamento crítico e analítico dos 
alunos. 

Professora do 
grupo 520- 
Rosário Cristóvão; 
CCV da Floresta 

Alunos do 8.ºA 

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

16 de dezembro Concerto de Natal na 
Igreja Matriz 
(tema a definir) 
 

- 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 e 3º 
Ciclo. 

Comunidade 
escolar e local 
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- 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.  

17 de dezembro 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 do Projeto 
BioAromas 
 
Diretores de 
turma e alunos 
das turmas 

Comunidade 

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

20 ou 21 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 

- 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. 

 

Última semana 
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. 

 

- Contribuir para a formação integral, 
desenvolvendo o espírito de 
cidadania; 
- Promover a qualidade no processo 
de ensino e aprendizagem. 
 

Dezembro História/fantoches “Natal 
nas asas do arco-íris” 
- Apresentação da história 
aos alunos do 1.º e 3.º anos 

- Criar o hábito de escutar histórias; 
- Estimular o gosto pela leitura; 
- Favorecer momentos de prazer em grupo; 
- Enriquecer o imaginário infantil; 
- Favorecer o contacto com textos de qualidade 
literária; 
- Valorizar o livro como fonte de entretenimento e 
conhecimento; 
- Estimular as emoções e os valores morais. 
 

Professoras  
Turmas P5 e P6 

Alunos 1.º e 
3.ºanos Escola 
Básica Proença-
a-Nova 

- Melhorar os resultados escolares, 
promovendo a qualidade das 

Final do 1.º 
Período 

Cantar em Português e 
Francês o tema Noite feliz, 

- Diversificar conhecimentos no âmbito das línguas 
e cultura portuguesa e estrangeiras; 

Professores de 
Português, 

Comunidade 
educativa 
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aprendizagens; 
- Contribuir para a formação integral, 
desenvolvendo o espírito de 
cidadania. 

  

para a comunidade 
educativa, incluindo a língua 
gestual portuguesa; 
 
Cantar outros temas de 
Natal em Inglês e Espanhol. 
 
* Atividade enquadrada em 
Domínios de Autonomia 
Curricular, conforme 
planificação elaborada em 
Equipa Educativa, no 7.º ano 
(português, francês, 
espanhol, inglês e educação 
musical) 
 

- Conhecer e executar música portuguesa e do 
mundo (vocal e gestual) 

Francês, 
Espanhol, Inglês: 
Margarida Rafael; 
Rosa Roque; Ana 
Rita Ruivo; Rosa 
Oliveira; Susana 
Senos e com a 
colaboração do 
professor 
Educação Musical 
do 7-º ano, Mário 
Cardoso,  e  do 
Professor Luís 
Coelho, na 
produção do 
vídeo.  

 
 

Ao longo do 1º período 

Objetivos do Projeto Educativo Data Prevista Atividade Objetivos Específicos Dinamizadores Destinatários 

- Melhorar os resultados escolares.  

 

1º Período Programa “Estudo, logo 
consigo!”  

- Aumentar a capacidade de autorregulação dos 
alunos. 

Serviço de 
Psicologia e 
Orientação 

Docente de 
História e/ou 
Biologia/geologia. 
 

Alunos do 10º 
ano. 

- Desenvolver um dispositivo de 
formação no Agrupamento. 

1º Período Formação “Medidas de 
suporte à aprendizagem e 
inclusão” 

- Contribuir para a inclusão das crianças com 
medidas de suporte à aprendizagem e inclusão; 
- Adequar o processo de ensino-aprendizagem às 
características individuais das crianças. 
 

EMAEI. Equipa educativa 
do 7º ano. 

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

1.º Período Participação no projeto 
etwinning Our travelling 
notebook 
 
 

- Desenvolver a consciência do seu universo 
sociocultural e como este se relaciona com os 
universos culturais dos outros; 
- Relacionar a sua cultura de origem com outras 
culturas; 
- Participar de forma consciente na construção de 
uma competência plurilingue e pluricultural; 
- Promover o desenvolvimento das competências 
digitais dos alunos 
- Restabelecer competências de 
trabalho de grupo, de partilha, de comunicação, de 
responsabilidade 

Professoras de 
Inglês do 7.º ano  
Alunos das turmas 
do 7.º ano 
 

Alunos do 7.º 
ano 
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pelo trabalho comum 
- Conhecer factos sobre os Países envolvidos; 
- Promover a colaboração entre jovens de vários 
Países; 
- Promover respeito pela diversidade e pelo Outro; 
- Desenvolver competências de comunicação 
escrita. 
 

 
 
 

C1 - VISITAS DE ESTUDO - 1º PERIODO 
 

Outubro 2021 

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, incentivando a prática 
desportiva e a educação para a 
saúde e reforçando a consciência 
ambiental.  
 

6 de outubro 

 

Visita de estudo “Dia do 
Animal” - Visita ao Fluviário 
do Zêzere e Borboletário 
Tropical - Parque Ambiental 
Stª. Margarida, em 
Constância 

- Parcerias com os agentes da comunidade, de 
modo a potenciar o processo de transição para a 
vida pós-escolar;  
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; 
- 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. 
 

Professores e 
alunos da sala de 
apoio aos PE. 

 

Professores e 
alunos da sala 
de apoio aos PE. 
Professores 
afetos à SB4 
Assistente 
operacional 

 
 

Novembro 2021 

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 

3 novembro Visita “Origens do Vinho 
do Porto” 
Visita ás caves, Museu do 
pão; almoço douriense e 
passeio de barco pelo Douro 

- Associar conceitos diferenciadores na criação de 
um produto turístico diferenciador; 
- Preservar e promover os produtos genuínos e 
autênticos em conceitos inovadores do turismo; 
 - Dar a conhecer as origens de um produto turístico 

Prof. Luís Santos 
e Prof. Ana 
Caninhas 

Alunos do 1º ano 
das turmas de 
Curso 
Profissional de 
Técnico de 
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património; 
- Melhorar os resultados escolares, 
promovendo a qualidade das 
aprendizagens. 

de excelência nacional e internacional. Restaurante Bar 
e de Técnico de 
Informática – 
Instalação e 
Gestão de 
Redes. 

 
 
 

B2 - ATIVIDADES A DESENVOLVER - 2º PERIODO 
 

Janeiro 2022 

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, incentivando a prática 
desportiva e a educação para a 
saúde e reforçando a consciência 
ambiental.  
 

5 de janeiro 
 

Comemorações de datas 
festivas: 
Dia de Reis – 6 de 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 PE; 

Prof. de Espanhol 

Clube de Música 

 

Professores e 
alunos da sala de 
apoio aos PE 
Alunos de 
Espanhol e 
comunidade 
educativa. 

 

 

 

 

- Contribuir para a formação integral, 
desenvolvendo o espírito de 
cidadania; 
- Promover a valorização da escola 
enquanto principal veículo e motor 
da Educação nos diferentes 
domínios; 
- Promover a qualidade no processo 
de ensino e aprendizagem; 
- Melhorar os espaços escolares; 

11 janeiro Dia Internacional do 
Obrigado” 
Elaboração e partilha de 
cartões com mensagens de 
agradecimento;  
Construção da “árvore dos 
agradecimentos”, com 
mensagens que os alunos 
da escola poderão partilhar; 
Pesquisa da palavra 

- Promover a valorização de atitudes positivas, de 
respeito, consideração e reconhecimento; 
- Reconhecer a importância de agradecer a todos 
aqueles que fazem parte da vida das pessoas e 
que as ajudam e alegram, só por existirem; 
- Consciencializar-se da importância de dizer 
“obrigado” às pessoas das quais se gosta; 
- Definir formas de demonstrar esse mesmo 
obrigado por gestos. 
 

Professoras das 
turmas P1, P2, P5 
e P6 

Alunos das 
turmas P1, P2, 
P5 e P6 
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- Promover a disciplina, o respeito 
mútuo e as boas relações dentro e 
fora das salas de aula como forma 
de gerar ambientes de 
aprendizagem estimulantes e 
contribuir para a formação integral 
dos alunos. 
 

“obrigado” em diferentes 
línguas. 

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

12 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. 
 

Profs. de 
Educação Musical 
Departamento de 
Expressões 
Alunos do 3º Ciclo 
e Atelier de 
música 
 

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

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

De 27de janeiro 
a 4 de fevereiro 
 
 
 
 

Evocação do Dia 
Internacional em Memória 
das Vítimas do 
Holocausto: um olhar 
sobre os Direitos 
Humanos : 
Exposição “Galeria de 
Memória”, na Biblioteca 
Escolar Pedro da Fonseca, 
com visita guiada pela 
Turma 3º ASC. 
Conversa online com o 
escritor Richard Zimler (O 
Holocausto na obra do 
escritor) 
 

- Sensibilizar os alunos para a importância da 
memória e da identidade. 
- Desenvolver atitudes de respeito; 
Promover o aprofundamento de aprendizagens; 
- Reconhecer a necessidade de defesa de valores 
democráticos. 
 

Professores: 
Elsa Neves 
(Grupo 400); 
Isabel Garcia 
(Grupo 400). 
 

Alunos do 9º ano 
(Turmas A e B) 

Participação 
específica da 
turma 3º ASC; 

Alunos do 9º ano 
e 12º B ; outros 

convidados 

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

31 de janeiro a 
25 de fevereiro 

Participação no projeto 
etwinning Love letters 2 
Apresentação dos alunos, 
professores e escolas em 
padlet; 

Partilha de canções de amor 
e de opinião sobre as 
mesmas; 

Partilha de poemas de amor 
em português e tradução 
dos mesmos em inglês; 

Partilha de animes; 

Tradições sobre o Dia de S. 

- Desenvolver a escrita criativa; 
- Promover a comunicação intercultural; 
- Desenvolver a comunicação em língua inglesa; 
- Adquirir conhecimentos relativamente a tradições 
associadas à celebração do dia de S. Valentim 
noutros países; 
- Conhecer e comunicar com alunos de outros 
países. 

Docente do grupo 
330 em 
articulação com 
docentes de 
outros 
Agrupamentos  
e de outros países 

Alunos das 
turmas A e B do 
10.º ano 
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Valentim; 

Debate em inglês sobre 
relações abusivas; 

Participação em sessões 
online com os diferentes 
participantes do projeto. 

 
 

Fevereiro 2022 

Objetivos do Projeto Educativo Data Prevista Atividade Objetivos Específicos Dinamizadores Destinatários 

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

Semana de 1 a 
4 de fevereiro 

Celebração de La 
Chandeleur 

- Divulgar tradições da cultura francesa, com a 
confeção e degustação de crepes; 
- Envolver os alunos no estudo da língua francesa e 
no conhecimento das tradições da cultura francesa. 
 

Professoras de 
Francês 

Alunos de 
francês dp 3º 
ciclo 

- 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 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; 
- 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. 
 

Professores e 
alunos da sala de 
apoio aos PE 

 

 

Professores e 
alunos da sala 
de apoio aos PE 

 

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

23 de fevereiro Concurso Nacional de 
Leitura (CNL), do PNL- fase 
local 

- Fomentar o gosto pela leitura e pela escrita; 
- Promover o espírito crítico e a criatividade dos 
alunos; 
- Promover o espírito de cidadania. 

Professores de 
português dos 
diferentes ciclos e 
professora 
Bibliotecária 

Alunos dos 2º, 3º 
ciclos e do 
secundário 

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

28 de fevereiro Espetáculo de Carnaval - Comemorar o Carnaval Município de 
Proença-a-Nova 

Alunos do 1º 
ciclo 
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desportiva e a educação para a 
saúde e reforçando a consciência 
ambiental. 
 

- 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 
 

Fevereiro 2022 
 

Concurso/Exposição Rosa 
dos Ventos 

- Consolidar conhecimentos sobre localização 
relativa; 
- Reconhecer os pontos cardeais e colaterais; 
- Utilizar diferentes técnicas de expressão gráfica; 
- Promover a criatividade, o sentido estético e 
artístico. 

Odete Bernardino Alunos do 3º 
ciclo e 
Comunidade 
escolar 

 
 

Março 2022 

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

5 de março Festivart – Festival de 
Artes e Teatro 

- Contribuir para a preservação e conservação das 
artes e do teatro; 
- Dar a conhecer novos talentos á sociedade em 
geral; 
- Motivar as pessoas a voltar a assistir a 
espetáculos; 
- Contribuir para a recuperação e a motivação dos 
artistas; 
- Dinamizar o espetáculo de modo a dar uma nova 
experiência aos espectadores. 
 

Ana Marques – 
aluna finalista do 
Curso Profissional 
de Animador 
Sociocultural 

População em 
geral  

- 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. 

8 de março 
 

Comemorações de datas 
festivas: 
Dia da Mulher 

- 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 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… 
 

Professores e 
alunos da sala de 
apoio aos PE 

Alunos da sala 
de apoio aos PE 
e seus D.T./ 
mães 

- Contribuir para a formação integral, 14 de março “Dia Internacional da - Desenvolver conceitos matemáticos através da Docentes das Alunos das 



 

32 

 

desenvolvendo o espírito lúdico 
valorizando a dimensão matemática; 
- Promover a qualidade no processo 
de ensino e aprendizagem. 

Matemática” 
Tarde de jogos matemáticos; 
A matemática e a arte com 
pintura de mandalas de 
formas geométricas; 
Exposição dos trabalhos 
realizados 

realização de jogos;  
- Contribuir e enriquecer o desenvolvimento 
intelectual e social dos alunos; 
- Melhorar os resultados escolares, promovendo a 
qualidade das aprendizagens; 
- Desenvolver os aspetos lúdicos da Matemática; 
- Promover o gosto pela arte;  
- Desenvolver a perceção visual, despertando para 
a criatividade, imaginação, sensibilidade 
favorecendo ampliação do conhecimento em 
diversas áreas. 
 

turmas P3, P7 e 
P8 

turmas P3, P7 e 
P8  

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

14 de março Comemoração do Dia da 
Matemática e do Pi 

- Incentivar e desenvolver o gosto pela Matemática Professores do 
Grupo 500, em 
colaboração com 
o CT 

Alunos do 3º 
ciclo  

- 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.  

18 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; 
- 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… 
 

Professores e 
alunos do Projeto 
BioAromas 

 

 

Alunos do 
Projeto 
BioAromas e 
seus pais 

- Contribuir para a formação integral, 
desenvolvendo o espírito de 
cidadania, valorizando a dimensão 
artística, a educação para a saúde e 
para o ambiente; 
- Educar para a inovação e 
criatividade. 
 

21 de março 
 

Comemoração do Dia 
Mundial da Árvore e da 
Poesia 
Sessões de declamação de 
poesia; 
Escrever poemas sobre o 
que se sente; 
Contar a história "A árvore 
que não queria morrer"; 
Incentivar as crianças a 
dramatizarem a história; 
Explorar as letras da palavra 
"ÁRVORE" e incentivar à 

- Desenvolver atitudes de respeito pela natureza. 

- Reconhecer a importância da floresta; 
- Promover o desenvolvimento sustentável. 
- Promover atitudes, comportamentos e condutas   
para a preservação das árvores, da floresta e da 
Natureza. 
- Sensibilizar os alunos para a importância da 
leitura; 
- Promover o gosto pela poesia como fonte de 
cultura, de lazer e de prazer; 
- Incentivar os alunos para a leitura de poesia.  
- Criar o gosto pelo género literário.  

Professores das 
turmas P1 e P3 

Alunos das 
turmas P1 e P3 
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construção de um acróstico; 
Confecionar uma máscara 
de uma árvore e cantar 
canções relacionadas com a 
árvore fazendo uso de suas 
máscaras 
 

- Conhecer e divulgar obras poéticas e autores. 
- Promover e incentivar a escrita de textos poéticos 
 

Estudo prático das 

características do sobreiro 

do pátio da Escola – nome 

cientifico, diâmetro, 

longevidade, frutos, 

utilidade, cortiça, …..; 

Pequeno colóquio dado por 
um técnico especializado 
 

Professores e 
educadores da 
Escola Básica de 
Sobreira Formosa 

Alunos JI, S1 e 
S2. 

- Contribuir para a formação integral, 
desenvolvendo o espírito de 
cidadania, valorizando a dimensão 
artística, a educação para a saúde e 
para o ambiente; 
- Educar para a inovação e 
criatividade. 
 

21 de março 
 

Comemoração do Dia 

Mundial da Árvore 

- Lançamento de Balão 

(Subida em Balaão de Ar 

Quente) 

 Comunidade 
Intermunicipal da 
Beira Baixa 
(CIMBB) 
CCV da Floresta 
Câmara Municipal 
de Proença-a-
Nova 
Direção 
Agrupamento 
 

Alunos do 4º, 5º 
e 6º anos 

- Contribuir para a formação integral, 
desenvolvendo o espírito de 
cidadania, valorizando a dimensão 
artística e a educação para a saúde 
e para o ambiente; 
- Promover a qualidade no processo 
de ensino e aprendizagem 
 

22 março Dia Mundial da Água 
Elaboração de folhetos 
alusivos ao tema “Lixo no 
esgoto, NÃO!”; e distribuição 
pela comunidade 
 
 

- Despertar a consciência para as questões da 
sustentabilidade ambiental; 
- Sensibilizar para a problemática da poluição dos 
mares causada pelos plásticos; 
- Incentivar a redução da utilização de plásticos; 
- Sensibilizar para a urgente necessidade de 
adoção de pequenos gestos que contribuem para 
ajudar os oceanos; 
- Sensibilizar a comunidade para não colocar 
determinados resíduos nos esgotos; 
- Melhorar a escrita criativa. 
 

Professoras 
Turmas P5 e P6 

Alunos 3.º ano 
da Escola Básica 
de Proença-a-
Nova 

Diálogo com os alunos sobre 

a importância da água; 

Produção de textos para 
participação no concurso da 
Ajudaris. 
 

Professores e 
educadores da 
Escola Básica de 
Sobreira Formosa 

Alunos JI, S1 e 
S2 

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

22 de março Parlamento dos Jovens 

Tema: O impacto da 

desinformação na 

- Incentivar o interesse dos jovens pela participação 
cívica e política;  
- Proporcionar a troca de experiências com alunos 

Grupo 410 Alunos do 
Ensino 
Secundário 
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- Melhorar os resultados escolares, 
promovendo a qualidade das 
aprendizagens. 
 

democracia. de outras escolas;  
- Promover o debate democrático, a diversidade de 
opiniões e tomadas de decisão, no respeito pelos 
valores da tolerância; 
 - Incentivar as capacidades argumentativas na 
reflexão, debate e defesa de um tema;  
- Alertar os alunos para a resolução de questões 
que afetam o seu presente e o seu futuro individual 
e coletivo, fazendo ouvir as suas propostas junto 
dos órgãos. 
 

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

23 de março 
(10:45h) 
 

Comemoração do “Dia 
Mundial da Árvore ou da 
Floresta” e da 
Biodiversidade- Inauguração 
de Murais; 
Leitura de textos 
elaborados/poesia por 
alguns alunos do 
agrupamento. 
Distribuição de uma  bebida 
pelo BioAromas. 

Hastear da bandeira Eco 
Escolas. 

- Conhecer a Floresta autóctone e a biodiversidade 
da região e do recinto escolar; 
- Consciencializar para importância da proteção da 
Floresta e da Biodiversidade; 
- Promover o gosto pelo embelezamento do recinto 
escolar, com recurso a materiais reutilizáveis; 
- Promover a recuperação de espaços degradados; 
- Promover o gosto pelos jogos tradicionais; 
- Incentivar o gosto pela escrita e pela leitura. 
- Criar na comunidade o gosto pela preservação 
ambiental. 

Coordenadores  
Eco Escolas; 
Dinamizadores do 
Eco Escolas; 
Grupo 300; 
Projeto 
BioAromas; 
Associação de 
Estudantes. 
 

Comunidade 
Escolar; 
Câmara 
Municipal; 
Centro Ciência; 
Jornal da 
Paróquia; 
Escuteiros: 
Junta de 
Freguesia; 
Associação de 
Estudantes; 
Associação de 
Pais e EE. 
 

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

23 de março Canguru Matemático 2022 - Incentivar e desenvolver o gosto pela Matemática; 
- Desenvolver o raciocínio. 
 

Professores do 
Grupo 110, 230, 
500, em 
colaboração com 
a SPM (Sociedade 
Portuguesa de 
Matemática). 
 

Alunos do 1º, 2º, 
3º ciclos e ensino 
secundário 

- Contribuir para a formação integral, 
desenvolvendo o espírito de 
cidadania, promovendo a educação 
para a saúde; 
- Desenvolver um dispositivo de 
formação no Agrupamento. 

24 de março Oficinas para Pais - 
Palestra Parentalidade – 
ação 1.15 – Academia da 
Parentalidade do PIICIE 2.0 
  

- Promover uma relação positiva entre pais e filhos, 
melhorando as interações e a sua comunicação; 
- Capacitar as famílias para o exercício de uma 
parentalidade mais responsável, tolerante e 
ajustável à mudança;  
- Realçar a importância de uma boa autoestima no 
processo de valorização dos jovens e na construção 
do seu percurso pessoal/ escolar. 
 
 

SIS 
Município - PIICIE 
2.0 

Pais e 
Encarregados de 
educação dos 
alunos do 
agrupamento 

- Contribuir para a formação integral 
do aluno, desenvolvendo o espírito 

26 março Sarau Cultural – O ensino 
profissional e a Animação 

- Promover a música e a dança como forma de 
expressão artística e cultural; 

Marisa Maurício e 
Filipa Cardoso – 

População em 
geral  
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de cidadania, valorizando a 
dimensão artística, promovendo a 
educação para o ambiente e 
património; 
- Melhorar os resultados escolares, 
promovendo a qualidade das 
aprendizagens; 
- Promover o mérito e a excelência 
 
 

Sociocultural  - Incentivar os diferentes tipos de gerações a 
expressar se através da música e da dança; 
 - Demonstrar a qualidade do ensino profissional em 
animação sociocultural; 
 - Contribuir para a preservação da música e da 
dança, enquanto expressão artística e cultural; 
 - Sensibilizar o público alvo para a manutenção da 
cultura, através da dança a da música. 
 

alunas finalistas 
do Curso 
Profissional de 
Animador 
Sociocultural 

Pelos recantos e encantos 
dos Montes da Senhora 

- Promover e divulgar a cultura local; 
- Divulgar o potencial do território do concelho de 
Proença a Nova; 
- Potencializar a animação turística como forma de 
dinamização dos territórios rurais; 
- Divulgar os agentes locais como dinamizadores 
dos territórios de baixa densidade. 

 
 

Catarina Alves – 
aluna finalista do 
Curso Profissional 
de Animador 
Sociocultural 

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

 

Semana de 22 a 
26 de março 

Comemoração do Dia da 
árvore/Floresta - Exposição 
virtual “As árvores/floresta 
que vejo de uma das janelas 
de minha casa…”;  
texto(s)alusivo (s) ao tema. 
Comemoração do Dia 
Mundial da água –vídeo 
alusivo à importância da 
água para os seres vivos; 
texto(s)alusivo (s) ao tema. 
 

- Fomentar o gosto pela Natureza; 
- Despertar para a valorização da floresta/água na 
vida do planeta Terra; 
- Compreender a importância da Floresta; 
- Compreender a importância da água; 
- Incutir hábitos de poupança de água; 
- Incutir hábitos de preservação da floresta 
 

Equipa Eco 
Escolas 
Grupo 520 

Comunidade 
Escolar 

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

28 e 30 de 
março 

“V Mostra das Profissões: 
Nós mostramos, tu decides!” 
(inserida no programa de 
Orientação Vocacional 9.º 
ano) 

- Promover atividades específicas de informação 
escolar e profissional, suscetíveis de ajudar os 
alunos a situarem-se perante as oportunidades 
disponíveis, no domínio dos estudos e das 
atividades profissionais; 
- Contribuir para a identificação dos interesses, 
aptidões e valores dos alunos; 
- 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 
formações como no das atividades profissionais, 
favorecendo a indispensável articulação entre a 
escola e o mundo do trabalho; 
- Apoiar o processo de tomada de decisão e de 
construção da carreira. 

Serviço de 
Psicologia e 
Orientação 

Coordenação 
Cursos 
Profissionais 

Direção 
Diretores de 
Turma 

Alunos do 9.º 
ano (Turmas A e 
B) 
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Abril 2022 

Objetivos do Projeto Educativo Data Prevista Atividade Objetivos Específicos Dinamizadores Destinatários 

- Melhorar os resultados escolares, 
promovendo a qualidade das 
aprendizagens 

1 de abril Espetáculo “A minha 
bicicleta calcula áreas”* 
*Esta atividade está 
abrangida pelo PIICIE 

- Desenvolver os aspetos lúdicos da matemática; 
- Dar a conhecer a matemática de forma divertida; 
- Incentivar e desenvolver o gosto pela Matemática. 

Matemático 
Rogério Martins 
- Professores do 
grupo 230 e 500 
 

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, valorizando a dimensão 
artística, incentivando a prática 
desportiva e a educação para a 
saúde e reforçando a consciência 
ambiental. 
 

2 de abril Dia Internacional do Livro 
Infantil 
Leitura entre turmas; 
Confecionar um “marcador 
páginas” divertido que os 
alunos podem decorar, 
criando animais ou 
personagens que preferirem 

- Ouvir, recontar e dramatizar histórias; 

- Identificar no livro: títulos, ilustradores, autores, 

personagens; 

- Criar hábitos de leituras através do reconto das 

histórias; 

- Sensibilizar os alunos quanto à valorização e a 
importância da leitura. 

Professores  
Turmas P1, P3 

Alunos das 
Turmas P1 e 
P3 

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

4 de abril Dinamização de atividades 
associadas à literatura 
infantil, com a escritora 
Joana Lopes 

 - Promover atividades de literatura infantil, no 
âmbito da UFCD “Animação de Bibliotecas”; 
 - Preparar os alunos para dinamização de 
atividades junto de outros locais de trabalho; 
 - Preparar os alunos para o mercado de  trabalho 

com diferentes públicos alvo 

Alunos do Curso 
Profissional de 
Animação 
Sociocultural 

Alunos do pré 
escolar do 
agrupamento 

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

5 de abril Dia Mundial da Atividade 
Física  
“Pistas na Natureza”  
Realizar um percurso pela 
Natureza, seguindo pistas 
(combinando variadas 
habilidades: correr, marchar, 
transpor obstáculos, trepar, 
etc.) 
 

- Incentivar os alunos a tornarem-se agentes ativos 
na conservação da natureza, através do 
conhecimento e valorização do património natural 
que os rodeia, levando-as a conhecer e viver a 
natureza, através de saídas de campo; 
- Incentivar os alunos para a exploração dos 
espaços naturais existentes no seu meio envolvente 
e para a reflexão de como estes devem ser 
preservados, contribuindo, assim, para a formação 
de cidadãos conscientes do seu papel na proteção 
do meio ambiente; 
- Promover a atividade física e os hábitos de vida 
saudável; 
- Melhorar o comportamento dos alunos dentro e 

Professoras das  
turmas P1, P3, P5 
e P6 

Alunos das 
turmas P1, P3, 
P5 e P6 
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fora da sala de aula; 
- Cooperar com os companheiros na procura do 
êxito pessoal e do grupo. 
 

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

6 de abril 2ª edição do Concurso 
Original de Bebidas 
“Overpower Drinks” – 
concurso de bebidas 
originais 

 - Proceder a criação de um produto turístico 
diferenciador para a região; 
  - Associar conceitos diferenciadores na criação de 
um produto turístico diferenciador; 
 - Preservar e promover os produtos genuínos e 
autênticos em conceitos inovadores do turismo. 

Prof. Luís Santos 
e Prof. Jorge 
Santos 

Alunos do 1º ano 
do Curso 
Profissional de 
Técnico de 
Restaurante Bar; 

Alunos de áreas 
afins ao curso, 
com interesse no 
ramo em causa. 

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

7 de abril XX 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. 
 

Professor: 
Eduardo Miguel e 
Instituto Português 
do Sangue e 
Transplantação 
 

Comunidade 

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

7 de abril Cidadania: aqui, agora e 
sempre 
Atividades no âmbito dos 
projetos de Cidadania e 
Desenvolvimento dos alunos 
do Ensino Secundário: 
Rastreio aos diabetes; 
Sessão de ioga; 
Atividades de animação do 
recreio 1.º ciclo; 
Divulgação de vídeo sobre 
igualdade de Género;  
Divulgação de vídeo alusivo 
à guerra na Ucrânia e ao 
desrespeito pelos direitos 
humanos; 
À conversa sobre o mundo 
do trabalho. 
 
Outras atividades:  
Colheita de sangue; 
Easter Hat Parade; 
Lançamento de livro: 
Histórias da Ajudaris vol. 4, 
inclui o conto Se eu fosses o 

- Contribuir para a formação de pessoas 
responsáveis, autónomas, solidárias, que 
conhecem e exercem os seus direitos e deveres em 
diálogo e no respeito pelas outras, com espírito 
democrático, pluralista, crítico e criativo, tendo 
como referência os valores dos direitos humanos; 
 

Direção;  
Docentes do AE; 
Alunos do Ensino 
Secundário; 
BE 
SPO 
SIS 
PES 
Parceiros: 
Município 
IPST 
IPCB 
Cáritas 
Ajudaris 

Comunidade 
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vento, escrito pelas alunas 
Dana Deesha (7.º B), 
Margarida Santos (6.º B) 
Sofia Fernandes (7.º C), na 
BE 
Assembleia de delegados de 
turma; Palestra no âmbito da 
Educação Sexual (7.ºs anos).  
 

Easter hat parade 
(Desfile/exposição) 

- Incentivar o gosto pela aprendizagem da Língua 
Inglesa e respetiva cultura e tradições; 
- Desenvolver a consciência do seu universo 
sociocultural e como este se relaciona com os 
universos culturais dos outros; 
- Relacionar a sua cultura de origem com outras 
culturas; 
- Participar de forma consciente na construção de 
uma competência plurilingue e pluricultural; 
- Promover competências de trabalho colaborativo 
- Dinamizar o espaço escolar. 
 

Professores de 
Inglês dos, 1.º, 2.º 
e 3.º CEB 
Professora de ET 
 
 

Alunos dos 1.º, 
2.º e  3.º CEB  

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

8 de abril XV 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 4º 
anos, 2.º, 3.º 
ciclos e ensino 
secundário 

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

19 de abril “Ver a Terra com a 
Geologia; do Ciclo das 
Rochas ao Ciclo Tectónico” 
 
“Ver a Terra com a Física; 
das ondas sísmicas à 
estrutura da Terra”. 

- Interpretar informação relativa ao ciclo das rochas, 
integrando conhecimentos sobre rochas 
sedimentares, magmáticas e metamórficas e 
relacionando-os com as dinâmicas interna e externa 
da Terra; 
- Explicar a distribuição dos sismos e dos vulcões 
no planeta Terra, tendo em conta os limites das 
placas tectónicas; 
- Relacionar os fenómenos vulcânicos e sísmicos 
com os métodos diretos e indiretos e com a sua 
importância para o conhecimento da estrutura 
interna da Terra, explicitando os contributos da 
ciência e da tecnologia para esse conhecimento. 

 

Professora do 
Grupo 520 -  
Paula Lopes; 
Centro de Ciência 
Viva da Floresta; 
CCV de Estremoz 
 

Alunos do 7ºA, 
7ºB  e 7ºC 
 

- Manter o bom relacionamento entre 
a comunidade; 

12 de abril Thea Party de las Línguas - Divulgar acepipes da gastronomia dos países 
cujas línguas são estudadas no Agrupamento; 

Departamento das 
Línguas 

Comunidade 
Educativa 
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 - Promover o convívio entre os docentes. 
 

- Contribuir para a formação integral, 
desenvolvendo o espírito de 
cidadania, valorizando a dimensão 
histórica; 
- Promover a qualidade no processo 
de ensino e aprendizagem. 
 

Final de 2º 
Período 

Exposição de trabalhos 
sobre a História de 
Portugal. 

- Conhecer factos históricos relevantes na História 
de Portugal; 
- Melhorar os resultados escolares, promovendo a 
qualidade das aprendizagens. 
 

Docentes das 
turmas P7 e P8 

Alunos 4.º ano 
da Escola Básica 
de Proença-a- 
Nova 

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

Final do 2º 
Período 

Exposição de objetos 
“Povos e Culturas do 
Mundo”. 

- Ampliar conhecimentos sobre diferentes culturas. 
- Contribuir para um aprofundamento da cultura 
geral dos alunos; 
- Promover atividades de grupo/individual que 
favoreçam o respeito pelos outros, a aceitação das 
diferenças e a cooperação na escola. 

Odete Bernardino 
(Cidadania e 
Desenvolvimento) 

Alunos do 7º ano 
e comunidade 

escolar 

 
 

Ao longo do 2º período 

Objetivos do Projeto Educativo Data Prevista Atividade Objetivos Específicos Dinamizadores Destinatários 

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

1º período e 2º 
período 

Projeto DAC: Dia Europeu 
da alimentação e cozinha 
saudáveis 

- Construir e apresentar um 
menu de um restaurante 
com comida saudável – 
Inglês; 
- Elaborar cartazes sobre a 
alimentação ao longo da 
história – HGP; 
- Construir frutos e legumes 
em materiais diversos; 
- Redimensionar imagens; 
- Utilizar ferramentas digitais. 
 

- Reconhecer a importância de uma alimentação 
variada e saudável; 
- Divulgar à comunidade a importância de uma 
cozinha e alimentação saudáveis; 
 

Disciplinas: 
Cidadania e 
Desenvolvimento; 
Inglês; Educação 
Tecnológica; 
Educação Visual; 
Educação 
Musical; 
Português; HGP e 
TIC 

Alunos do 6º ano 

- Melhorar os espaços e 
equipamentos escolares 
- Contribuir para a formação integral, 
desenvolvendo o espírito de 
cidadania, valorizando a dimensão 
artística, promovendo a prática 
desportiva, a educação para a saúde 

2º e 3º Período “O Nosso Jardim” 
Construção e manutenção 
de canteiros utilizando 
materiais recicláveis 

- Estimular a consciência e responsabilidade 
ambiental e social; 
- Desenvolver o pensamento crítico e criativo; 
- Promoção de um ambiente positivo e de interajuda 
na escola. 

SIS 
Município; 
Coordenação do 
1º Ciclo e pré-
escolar; Eco 
Escolas. 

Alunos do pré-
escolar e 1º Ciclo 
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e para o ambiente e património. 
 

- Melhorar os resultados escolares, 
promovendo a qualidade das 
aprendizagens; 
- Promover a valorização da escola 
enquanto principal veículo e motor 
da Educação nos seus diferentes 
domínios.  

2.º e 3.º 
períodos 

Participação no Concurso 
Supertmatik (vocabulário 
inglês) 

- Fomentar o interesse pela aprendizagem; 
- Contribuir para a aquisição, consolidação e 
ampliação de competências e conhecimentos; 
- Reforçar a componente lúdica no processo de 
ensino-aprendizagem; 
- Fomentar processos de recuperação das 
aprendizagens. 
 

Professoras de 
Inglês do 3.º CEB 
 

Alunos do 3.º 
CEB  

 
 
 
 

C2 - VISITAS DE ESTUDO - 2º PERIODO 
 

Janeiro 2022 

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 e património. 

Janeiro Visita ao museu Isilda 
Martins 

- Conhecer os valores tradicionais da região. 
 

Professores  
Turmas P5, P6, 
S2 

Alunos das 
turmas P5, P6 e 
S2 

 
 
Fevereiro 2022 

Objetivos do Projeto Educativo Data Prevista Atividade Objetivos Específicos Dinamizadores Destinatários 

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

16 de fevereiro  

Partida: 8h30; 

Visita agendada 
para as 11.30h; 

Almoço; 

Chegada:17h30/ 
18h 

Visita ao Museu GEAL da 
Lourinhã:  

visita guiada à exposição 
etnográfica alusiva ao tema 
das “Profissões” 

 

- A visita à exposição etnográfica tem o principal 
objetivo de apresentar, educar e consciencializar os 
alunos para os vários tipos de profissões e áreas de 
trabalho presentes no nosso país e estabelecer uma 
cronologia entre as “profissões do passado” e 
“profissões de futuro”; 
- No âmbito dos módulos de ambas as disciplinas, 
as professoras querem promover o conhecimento, a 
reflexão e a divulgação  acerca das escolhas 
profissionais e das competências necessárias para 
cada tipo/área de trabalho, em particular à turma e 
por extensão  aos seus pares  que frequentam o 
12.ºano, em interdisciplinaridade com as disciplinas 
de Português e de Cidadania e Desenvolvimento 
(DAC), proporcionando a apresentação de uma 
fotorreportagem da visita,,  posteriormente 

Professoras de 
Inglês – Glória 
Martins e 
Português – Sónia 
Ribeiro. 

Alunos do 3ª ano 
dos Cursos 
Técnico de 
Animação 
Sociocultural e 
Técnico de 
Informática de 
Sistemas. 
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divulgada a essas turmas na sala de aula e a toda a 
comunidade escolar através do Jornal da escola.  
- Promover a discussão acerca de futuras(os) 
carreiras/percursos profissionais e estabelecer 
diferenças e semelhanças entre o “antes/passado” e 
o “depois/futuro”; 
- Promover contextos de aprendizagem exteriores à 
sala de aula promovendo o contacto dos alunos 
com outros contextos educativos. 

 
 

Março 2022 

Objetivos do Projeto Educativo Data Prevista Atividade Objetivos Específicos Dinamizadores Destinatários 

- Primeiro impacto com o 

mercado de trabalho na área 

do software 

2 de março Visita de Estudo à Critical 
Software em Coimbra 

- Desenvolver o espírito de autonomia, 

socialização e responsabilidade dos 

alunos; 

- Conhecer as várias vertentes que existem 

na concretização de um projeto a nível de software. 

 

Luís Coelho 

Ana Reino 

Fátima Morais 

1º Ano TIGR 

3º Ano TIS 

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

9 de março 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Visita de Estudo a Pombal 
“Pelos traços da arte e pelas 
histórias do Marquês de 
Pombal” 
 
Atividade a decorrer nos 
Museu da Arte popular 
portuguesa, Museu Marques 
de Pombal e na Rota 
Pombalina 
 

 - Promover o conhecimento de diferentes artes 
materiais e humanas de vários pontos do país; 
 - Dar a conhecer aos alunos um centro de 
promoção de artesanato e das artes ancestrais; 
 - Identificar diferentes formas de animação 
associado a um espaço museológico; 
- Criação de um registo em formato de vídeo do 
percurso/locais a visitar, 
 - Aplicar a linguagem audiovisual ao trabalho de 
animação sociocultural. 
 

Prof. Jorge Santos 
e Pedro Antunes 
 
 
 
 

Alunos do Curso 
Profissional de 
Técnico de 
Animador 
Sociocultural 

 

 

- 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 prática 
desportiva, a educação para a saúde 
e para o ambiente e património. 
 
 

25 de março Visita de estudo ao Porto 

• “Leandro, Rei da Helíria” 
no Teatro Sá da Bandeira; 

• Foz do rio Douro 

• Planetário do Porto "Do 
Sol aos confins do 
Universo". 

Atividade integrada no 
PIICIE 2.0,  medida 1.12, 
Conhecer +".  

Português: 

Assistir à representação de “Leandro, Rei da 
Helíria” de Alice Vieira; 

Adquirir saberes relacionados com a representação 
teatral. 

Geografia: 

- Desenvolver a sensibilidade para a observação 
dos vários elementos das paisagens; 
- Verificar a interdependência entre os elementos 
humanos e naturais da paisagem; 
- Identificar “in loco” algumas formas de relevo 
fluvial e do litoral (Foz do Rio Douro); 
- Sensibilizar para os conteúdos da disciplina no 8º 

Professoras de 
Português, 
Geografia e 
Físico-Química 

Alunos dos 7ºA, 
7ºB e 7ºC 
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ano de escolaridade (Áreas urbanas). 

Físico-Química: 
- Promover a experimentação como ferramenta de 
construção do conhecimento científico. 
- Mobilizar e consolidar conhecimentos científicos 
dos alunos, enquadrados na Astronomia, conteúdo 
programático da disciplina de Físico-Química. 
 

- 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. 
 
- Reforçar os processos de 
comunicação externos. 

31 de março Visita de estudo à Futurália 
(atividade de exploração 
vocacional) 

- 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 
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 tomada de decisão relativamente ao 
seu futuro pessoal e profissional (ao nível da 
escolha e planeamento de carreira); 
- Encaminhar alunos para ofertas educativas mais 
ajustada ao seu perfil; 
- Prestar informação, aconselhamento e orientação 
escolar e profissional de forma a que os alunos 
tenham consciência das alternativas de futuro e 
lhes seja formulado um plano de ação para 
alcançá-lo. 

 

Serviço de 
Psicologia e 
Orientação 

Direção 

PIIICIE 2.0 – Lab 
ProFuture, Medida 
1.11 

 
 

12.º A, 12.º B e 
3.º ASC TIS 

- 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. 

 

Data a definir Visita de estudo à ETA 
(Corgas) 

- Promover o envolvimento das crianças e a sua 
responsabilização para a tomada de atitudes e 
mudança de comportamentos em prol de uma 
melhoria da eficiência no consumo de água na 
escola e em casa. 
- Manifestar uma atitude responsável face à 
preservação da água. 
- Conhecer alguns processos de tratamento da 
água. 
 

Professores da 
turma P1 e P2 

Alunos das 
turmas P1 e P2 
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Abril 2022 

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: 
 
 

De 1 a 5 de abril  Visita de estudo a Paris 
 
 

-  Consolidar as aprendizagens essenciais, no 
domínio da Educação Literária, com a 
contextualização de textos literários portugueses 
entre os séculos XVII-XX, em função de grandes 
marcos históricos e culturais e artísticos, emanados 
de França, no ambiente parisiense (Barroco, 
Romantismo, Realismo- Naturalismo, Modernismo); 
- Usufruir e participar de atividades interdisciplinares 
em que o mesmo conteúdo seja explorado 
concomitantemente entre Português, História e 
Sociologia; 
- Praticar a interculturalidade, identificando a 
homogeneidade e a diversidade das duas culturas, 
na perspetiva do respeito, diálogo e tolerância; 
- Contribuir para o desenvolvimento do 
relacionamento interpessoal e pessoal dos alunos, 
fomentando a sua participação e colaboração, bem 
como o respeito pelos outros; 
- Proporcionar o contacto direto com os estilos 
arquitetónicos, escultóricos e pictóricos dos locais a 
visitar; 
- Desenvolver a capacidade de observação, análise 
crítica e comunicação dos alunos; 
 - Sensibilizar para a preservação do património 
histórico-cultural. 
 

Professora de 
História, Elsa 
Neves, professora 
de Português, 
Sónia Ribeiro e 
professor de 
Sociologia, Paulo 
Antunes. 

Alunos do 12.ºB 

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

1 de abril 
 

Visita de estudo a Lisboa, 
no âmbito das disciplinas de 
Inglês e Português, com o 
intuito de assistir à 
representação teatral em 
inglês Frankenstein’s 
Pandemonium e recriação 
dos percursos de algumas 
personagens e dos espaços 
físicos e sociais retratados 
na obra de Eça Queirós, Os 
Maias. 
 

- Contribuir para o desenvolvimento do 
relacionamento interpessoal e pessoal dos alunos, 
fomentado a sua participação e colaboração, bem 
como o respeito pelos outros; 
- Desenvolver competências comunicativas em 
inglês, no âmbito da compreensão e interação oral; 
- Proporcionar a fruição das obras, estimulando o 
pensamento crítico e a sensibilidade estética e 
artística; 
- Promover o interesse pela leitura integral do 
romance realista Os Maias de Eça de Queirós; 
- Promover a articulação de saberes teóricos, 
adquiridos no âmbito dos conteúdos lecionados, no 
domínio da Educação Literária, e a sua aplicação 
prática (texto narrativo e as suas categorias: 
personagens, narrador, espaço físico e social, 
tempo, etc…); 

Professoras de 
Inglês (grupo 330) 
e Português 
(grupo 300) 

Alunos dos 11.º 
anos - Turmas A, 
curso de 
Ciências e 
Tecnologias e B, 
curso de Línguas 
e Humanidades. 
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 - Fomentar o interesse pelos espaços visitados e 
pela aplicação dos conhecimentos adquiridos, 
através da mobilização de informação, de forma 
crítica e autónoma, na redação de apreciações, 
notícias sobre a visita realizada para integrar Padlet 
e JE; 
- Consolidar e aprofundar as competências 
adquiridas no domínio da leitura e da escrita;  
- Usar tecnologias da informação para a produção, 
revisão e edição de textos. 
 

 
 
 
 

B3 - ATIVIDADES A DESENVOLVER - 3º PERIODO 
 

Abril 2022 

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 e a educação para a saúde e 
para o ambiente; - Promover a 
qualidade no processo de ensino e 
aprendizagem 

22 de abril Dia da Terra 

 - Alterações climáticas; 

- Elaboração de um 
desdobrável com 
conselhos/recomendações 
para evitar incêndios. 

- Sensibilizar para a urgente necessidade 

de adoção de pequenos gestos que 

contribuem para ajudar os oceanos; 

- Despertar a consciência para as questões 

da sustentabilidade ambiental; 

- Despertar a consciência para as consequências 
dos incêndios. 
 

Professores e 
educadores da 
Escola Básica de 
Sobreira Formosa 

Alunos JI, S1 e 
S2 

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

29 de abril Comemoração do “Dia 
Mundial da Dança” 
Realização de uma 
coreografia 

- Contribuir para o aprimoramento das habilidades 
básicas e padrões fundamentais do movimento; 
- Possibilitar aos alunos novas formas de expressão 
e comunicação, levando-os à descoberta da sua 
linguagem corporal, contribuindo para o processo 
ensino aprendizagem; 
- Proporcionar o contacto com diferentes tipos de 
arte; 
- Realizar atividades do currículo de forma lúdica; 
- Promover esta arte como uma linguagem 
universal, promotora de ideais como a liberdade de 
expressão e a igualdade de direitos; 
- Aumentar a atenção pela importância da dança; 
- Promover um momento de dança para todos os 
alunos como forma de sensibilização e 
experimentação desta atividade tão fascinante e 

Docentes das 
turmas P1, P3, P7 
e P8 

Alunos das 
turmas P1, P3, 
P7 e P8 
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enriquecedora. 

 
 

Maio 2022 

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, incentivando a prática 
desportiva e a educação para a 
saúde e reforçando a consciência 
ambiental.  
 

4 de maio Comemorações de datas 
festivas: 

Dia da Mãe: 8 de maio 
domingo 
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 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… 

Professores e 
alunos da sala de 
apoio aos PE 
 

Alunos, 
Professores da 
sala de apoio aos 
PE e suas mães 
 

- Melhorar os resultados escolares, 

promovendo a qualidade das 

aprendizagens; 

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

 4 de maio  Dia Internacional do 
Bombeiro: 
Visita ao quartel dos 
Bombeiros de Proença a 
Nova. 

- Sensibilizar para a importância dos Bombeiros na 
sociedade e a necessidade de os respeitar e 
valorizar; 
- Contribuir para o conhecimento na adoção de 
comportamentos preventivos e na minimização de 
situações de risco. 

Professores 
Turmas P1, P2 e 
P3 
Professores e 
educadores da 
Escola Básica de 
Sobreira Formosa 

Alunos das 
Turmas P1, P2 e 
P3 
Alunos JI, S1 e 
S2 

- 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 
- Melhorar os resultados escolares, 

promovendo a qualidade das 

aprendizagens. 

 

9 de maio Exposição/Comemoração 
dia da U.E. 

- Ampliar conhecimentos sobre os países-membros 
da União Europeia. 
- Contribuir para um aprofundamento da cultura 
geral dos alunos. 
- Promover atividades de grupo/individual que 
favoreçam o respeito pelos outros, a aceitação das 
diferenças e a cooperação na escola. 

Odete Bernardino 
(Geog) 

Alunos do 7º ano 

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

11 de maio 
16H00 
 

Ação de Curta Duração 
 
“Educação Inclusiva: do 
Dec. Lei n.º 54/2018 á sala 
de aula” 
 
 

- Realização de ações de formação para pessoal 
docente e não docente no Agrupamento;  
- Criar respostas multifacetadas, integradas e 
articuladas evitando o mais possível, respostas 
únicas, rotuladas, marginalizadas ou 
institucionalizadas; 
- 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;  
 

EMAEI Docentes 

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

12 Maio  Conferência “Os impactos 
do covid no turismo e na 
restauração” 

 - Proceder a análise por base dos empresários 
locais dos problemas deixados pela situação da 
pandemia; 
 - Dar a conhecer os financiamentos na área do 
turismo; 
 - Sensibilizar os participantes para a importância 
do turismo e da restauração nas áreas de baixa 
densidade populacional. 
 

Prof. Jorge 
Santos e alunos 
do 1º ano do 
Curso Profissional 
de Técnico de 
Restaurante Bar 

Alunos do 1º ano 
do Curso 
Profissional de 
Técnico de 
Restaurante Bar 

Alunos de áreas 
afins ao curso, 
com interesse no 
ramo em causa. 

Concurso “Pastelaria e os 
sabores de Proença a 
Nova” 

 - Promover a divulgação dos produtos regionais do 
Concelho de Proença a Nova 
- Promover e reforçar as relações entre a 
comunidade educativa. 

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

13 de maio “Parentalidade Positiva” 
Palestra para pais e 
encarregados de Educação 
18h30 – Auditório Municipal 
de Proença-a-Nova 

 CPCJ 
Prof. Jorge Rio 
Cardoso 

Comunidade 

“Métodos e técnicas de 
Estudo” 
Palestra 

Alunos de 5º e 6º 
ano 

- Contribuir para a formação integral, 
desenvolvendo o espírito de 
cidadania, valorizando a dimensão 
artística e a educação para a saúde 
e para o ambiente; 
- Promover a qualidade no processo 
de ensino e aprendizagem 

20 de maio Dia Europeu do Mar 
Teatro/fantoches “A menina 
do mar”; 
Realização de atividades de 
expressão plástica e uma 
sessão de yoga; 
Entoação de canções 

- 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; 
- Promover a expressão dramática e musical; 
-Sensibilizar para a importância de proteger os 
mares e oceanos; 

Professoras das 
turmas P1, P3, P5 
e P6 

Alunos das 
turmas P1, P3, 
P5 e P6 
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 alusivas ao mar; 
Ao som de música relaxante 
alusiva ao mar, as crianças 
representam movimentos e 
posturas de animais 
marinhos. 
 

- Refletir sobre atuações a implementar no dia-a-dia 
que contribuam para a não poluição da água; 
- Refletir e descobrir a biodiversidade marinha 
através das personagens da história; 
- Desenvolver a criatividade, o sentido estético e o 
espirito de cooperação. 
 

Pintura das paredes dos 
canteiros do pátio da Escola, 
com cenas alusivas ao mar. 

Professores e 
educadores da 
Escola Básica de 
Sobreira Formosa 
 

Alunos JI, S1 e 
S2 

- Contribuir para a formação integral, 
desenvolvendo o espírito de 
cidadania, valorizando a dimensão 
artística e a educação para a saúde 
e para o ambiente; 
- Promover a qualidade no processo 
de ensino e aprendizagem 
 

23 de maio Almoço Sensorial para 
professores 
 

 Alunos do 1º TRB 
Prof. Luís Santos 

Professores do 
agrupamento 

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

25 de maio “Violência no Namoro” 
Ação de sensibilização 
realizada pela Associação 
Amato Lusitano 
10h00 

 CPCJ 
Associação 
Amato Lusitano 
de Castelo Branco 

Alunos do Ensino 
Secundário 

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

25 de maio Palestra sobre o tema 
“Riscos” e Proteção Civil 

- Saber as medidas a adotar consoante as 
diferentes catástrofes; 
- Desenvolver atitudes de respeito pelo ambiente. 
 - Conhecer o papel da Proteção Civil na 

prevenção/diminuição dos riscos em caso de catástrofes. 

Odete Bernardino 
(Cidadania e 
Desenvolvimento) 

Alunos do 7º ano 

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

Mês de maio Concurso de ideias 
promovido pela Águas do 
Vale do Tejo  
Atividade:  “Não vás ao 
ENGANO! Lixo não é no 
CANO!”  
 

 

 

 

Docente do grupo 
230 – Deolinda 
Cardoso (Ciências 
Naturais) 

Alunos do 5.º ano 
de escolaridade  
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Junho 2022 

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 e a educação para a saúde e 
para o ambiente; 
 

1 de junho Dia Mundial da Criança 
 
 
 

- Comemorar o dia Mundial da Criança Município de 
Proença-a-Nova 

Alunos do Pré-
escolar e 1º ciclo 

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

5 de junho Dia Mundial do Ambiente 
 
Elaboração de posters 
científicos/Exposição 

- Identificar e explicar os principais problemas 
ambientais a nível mundial, nacional e local; 
- Evidenciar a crescente necessidade de 
desenvolver esforços comuns na preservação e na 
gestão do ambiente; 
- Referir soluções técnico-científicas que contribuam 
para reduzir o impacte ambiental das atividades 
humanas. 
 

Professora: Cilena 
Santos (Grupo 
420 - Geografia) 

Alunos 9º ano 
 

Piquenique na Serra das 
Talhadas, junto à Torre de 
vigia do arquiteto Siza Vieira 
 

- Identificar e explicar alguns dos principais 

problemas ambientais;  

 - Identificar e praticar soluções que contribuam para 

reduzir o impacte ambiental das atividades 

humanas; 

- Desenvolver o espirito de equipa e entre ajuda 

através da realização de jogos; 

- Desenvolver o espirito de observação. 
 

Professores e 
educadores da 
Escola Básica de 
Sobreira Formosa 

Alunos JI, S1 e 
S2 

6 de junho Caminhada pela natureza - Melhorar a condição física e possibilitar a 
observação do meio envolvente: fauna e flora; 
-Sensibilizar para a necessidade de preservar e 
salvar o ambiente; 
- Tomar consciência da importância do património 
natural que nos rodeia. 
 

Docentes das 
turmas P7 e P8 

Alunos 4.ºano 
da Escola Básica 
de Proença-a- 
Nova 

- 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. 
 

7 de junho 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

Alunos; 
Pessoal docente 
e não docente; 
Comunidade 
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- Melhorar os resultados escolares, 
promovendo a qualidade das 
aprendizagens; 
- Contribuir para a formação integral, 
desenvolvendo a comunicação, 
raciocínio lógico e matemático. 

7 de junho “Pequenos Criadores” - Conhecer estratégias e ferramentas de apoio à 
criatividade; 

- Explorar ideias e desenvolver o pensamento 
computacional produzindo artefatos digitais 
criativos. 

 

Professor 550 
(Patrícia Aleixo) e 
alunos do 5º ano 
 
 
 
 
 

Alunos do 1º 
ciclo (4ºano), 2º 
ciclo  

Líderes Digitais - “Navegar 
sem vacilar!”  

- Dotar o aluno de uma atitude crítica, reflexiva e 
responsável no uso de tecnologias, ambientes e 
serviços digitais. 

Alunos 2º ciclo e 
3º ciclo. 
Comunidade 
escolar no geral. 
 

- Contribuir para a formação integral, 
desenvolvendo o espírito de 
cidadania, valorizando a dimensão 
artística e a educação para a saúde e 
para o ambiente; 
- Promover a qualidade no processo 
de ensino e aprendizagem. 
 

8 junho Dia Mundial dos Oceanos 
Criação de painéis digitais 
com pesquisas realizadas; 
Recolha de imagens que 
representem atentados à 
vida marinha; 
Elaboração de folhetos e 
distribuição pela 
comunidade: “O mar 
começa aqui, sem plástico e 
sem lixo…!” 

- Tomar consciência que o que atiramos para o 
chão poderá acabar nos meios aquáticos; 
- Reconhecer que o percurso das águas pluviais 
passa por sarjetas de passeio e sumidouros antes 
de chegar às redes de drenagem e que, por isso, é 
importante manter estes espaços limpos;  
- Alertar para a importância da água e passar a 
mensagem de que “Tudo o que cai no chão, vai 
parar ao mar”; 
- Reconhecer que as espécies marinhas correm um 
enorme perigo devido à poluição galopante dos 
mares (oceanos) e que um dos maiores perigos é a 
quantidade imensa de plásticos que diariamente vai 
parar ao mar;  
- Contribuir para a alteração de comportamentos! 
 

Professoras das 
turmas P5 e P6 

Alunos 3.º ano 
da Escola Básica 
de Proença-a- 
Nova 

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

9 ou 15 de junho Opereta” Em busca do 
Santo António” 

- Comemorar os Santos Populares (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 E 3º 
Ciclo. 

Comunidade 
escolar e local 

- 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.  
 

10 a 13 junho 
 
 

Stand nas festas do 
Município 
(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 
desenvolvimento pessoal e social dos alunos. 
Promover a escola e dar a conhecer o projeto 

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

Comunidade 
Educativa e 
população em 
geral 
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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 e valorizando a dimensão 
artística promovendo a prática 
desportiva, a educação para o 
ambiente e património.  
 

24 de junho  Realização de uma Marcha 
Popular no Lar 
Distribuição de manjericos 
com quadras populares 
feitas pelos alunos 

- Promover o espírito de solidariedade e o convívio 
intergeracional.  

Professoras das 
turmas P1 e P3 
 

Alunos da turma  
P1 e P3;  
Idosos do lar do  
Montinho  

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

30 de junho “Encerramento do ano 
letivo” 
Festa de Finalistas: entrega 
de diplomas, cartolas e 
lembranças aos finalistas 
 

- Celebrar o final do ano letivo (final de ciclo); 
- Valorizar o trabalho dos intervenientes no 
processo ensino-aprendizagem; 
- Promover o convívio entre os membros da 
comunidade educativa. 

Docentes das 
turmas P7 e P8 
 

Alunos 4.º ano 
da Escola Básica 
de Proença-a-
Nova 

 
 

Ao longo do 3º período 

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

Maio e junho Exposição de Fotografia 
“Rostos Imaginários” 

 - Sensibilizar a prática da fotografia em diferentes 
contextos; 
 - Promover os trabalhos dos alunos feitos em sala 
de aula, para o público exterior; 
 - Promover a criatividade, conjugando a fotografia e 
as diferentes perspetivas. 
 

Alunos do Curso 
Profissional de 
Animação 
Sociocultural 

Público em geral 
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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. 

Ao longo do 3º 
Período 

Torneio Inter-Turmas - 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 de cada 
grupo-equipa 

 

- 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. 

Prof. Carlos 
Salvado 
(Ed. Musical) 
 

Comunidade 
escolar 

 
 

 
 

C3 - VISITAS DE ESTUDO - 3º PERIODO 
 

Abril 2022 

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

22 de abril Passeio Literário sobre o 
Ano da Morte de Ricardo 
Reis 

- Contextualizar textos literários portugueses (José 
Saramago, Ricardo Reis e Fernando Pessoa) em 
função dos grandes marcos históricos e culturais. 
- Reconhecer valores culturais, éticos e estéticos oral 
e por escrito. 
-Mobilizar e consolidar conhecimentos adquiridos 
nas obras literárias, contextualizados a nível social e 
cultural.  
 

Prof. Português, 
Sónia Ribeiro 

Turmas: 12.º A, 
12.º B e 3.º 
ASC/TIS 

Visita ao Museu da 
Farmácia 
 
Visita ao Museu de 
História Natural 
 
Visita ao Jardim Botânico 

- Desenvolver o espírito de autonomia, socialização 
e responsabilidade dos alunos; 
- Promover contextos de aprendizagem exteriores à 
sala de aula promovendo o contacto dos alunos com 
outros contextos educativos; 
- Mobilizar e consolidar conhecimentos científicos 
dos alunos. 
- Reconhecer as coleções de História Natural como 
recursos para o estudo da biodiversidade e da sua 
evolução; 
- Reconhecer a importância da botânica na 
descoberta e desenvolvimento de medicamentos; 
- Reconhecer valores culturais, científicos e 
tecnológicos veiculados no âmbito literário em 

Prof. Física, 
Ana Reino 
Prof. Química, 
Paula Mendonça 
Prof. Biologia, 
Pedro Oliveira 
Prof. Português, 
Sónia Ribeiro 

Turmas: 12.º A e 
3.º ASC/TIS 
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função da relação entre a literatura e a sociedade. 
 

Visita ao Museu do Aljube - Promover a cidadania participativa no respeito 
pelos valores democráticos e pelos direitos 
humanos; 
- Refletir sobre o papel da censura no período do 
Estado Novo; 
- Conhecer a condição de um “preso político” durante 
a ditadura salazarista. 
 

Prof. História A, 
Elsa Neves 

Turmas: 12.º B 

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

29 de abril Visita de estudo ao Porto, 
com o intuito de assistir: 
-  à representação teatral 
da obra O que os olhos 
veem ou o Adamastor; 
adaptada da obra 
homónima de Manuel 
António Pina; 
- à visita guiada ao Palácio 
da Bolsa, 
- visita à emblemática  
Livraria Lello.  
 

- Promover o interesse pela leitura integral do texto 
dramático O que os olhos veem ou o Adamastor; 
-  Contribuir para a compreensão dos textos em 
função do seu modo literário, com base na análise 
da representação dos temas, das experiências e dos 
valores; 
- Consolidar as aprendizagens essenciais, no 
domínio da Educação  
Literária, quanto ao texto dramático (ato, cena, fala e 
indicações cénicas); 
- Proporcionar a fruição da obra tanto como texto 
dramático como texto teatral, estimulando o 
pensamento crítico e a sensibilidade estética e 
artística; 
- Contribuir para o desenvolvimento do 
relacionamento interpessoal e pessoal dos alunos, 
fomentando a sua participação e colaboração, bem 
como o respeito pelos outros; 
- Desenvolver a capacidade de observação, análise 
e comunicação dos alunos;  
- Sensibilizar para a preservação do património 
histórico-cultural; 
- Aprofundar conhecimentos lecionados, a partir da 
análise arquitetónico-artística do século XIX. 
 

Professoras de 
Português e 
História 
 
  

Alunos dos 8.º 
anos (Turmas A 
e B); 
Alunos da turma 
do 12.º ano do 
Curso 
Profissional de 
Animação Socio- 
Cultural. 

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

29, 30 de abril e 
1 e 2 de maio  
 
 
 
 

Visita ao Museu do Aljube - Promover a cidadania participativa no respeito 
pelos valores democráticos e pelos direitos 
humanos; 
- Refletir sobre o papel da censura no período do 
Estado Novo; 
- Conhecer a condição de um “preso político” durante 
a ditadura salazarista. 

Prof. História A, 
Elsa Neves 

Turmas: 12.º B 
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Maio 2022 

Objetivos do Projeto Educativo Data Prevista Atividade Objetivos Específicos Dinamizadores Destinatários 

- Promover a qualidade no processo 
de ensino e aprendizagem; 
- Promover a formação integral do 
indivíduo;  
- Promover os valores de cidadania;  
- Potenciar a qualidade das relações 
humanas. 

 5 de maio Visita à Escola Fixa de 
Trânsito de Castelo 
Branco 
 
 

- Conhecer e compreender a necessidade das 
regras de trânsito para a segurança de toda a 
comunidade; 
- Sensibilizar as crianças para a adoção de 
comportamentos responsáveis e de boas práticas 
rodoviárias; 
- Proporcionar atividades que levem as crianças a 
vivenciar novas experiências. 
 
 

Professora da 
turma P3 

Alunos da turma 
P3 

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

11 de maio 
 

Visita de Estudo a 
Peniche: 
 
- Saída de campo-geologia, 
geografia 
 
- Aula de Surf/Bodyboard 
 

- Conhecer a geologia de Portugal; 
- Realizar atividades geológicas em ambiente 
exterior à sala de aula articuladas com a aplicação 
de conhecimentos e interpretação de processos e 
estruturas geológicas. 
- Conhecer os recursos geológicos e biológicos 
existentes em Peniche;  
- Observar as características geomorfológicas da 
Orla Ocidental. 
- Compreender a ação do mar sobre a linha de 
costa. 
- Reconhecer/observar in loco os acidentes do 
Litoral  (tômbolo de Peniche). 
- Reconhecer o potencial turístico dos recursos 
geomorfológicos do litoral português. 
- Desenvolver o espírito de autonomia, socialização 
e responsabilidade dos alunos; 
- Desenvolver algumas capacidades físicas como a 
coordenação, força, destreza, velocidade e 
resistência; 
- Desenvolver o controlo emocional; 
- Desenvolver o espírito de entreajuda e 
camaradagem entre os alunos; 
- Conhecer na prática e em teoria, no campo, 
atividades realizadas no mar como surf e bodyboard. 
 

Professores: 
 BG: Rosário 
Cristóvão 
Geografia: Odete 
Bernardino 
Ed. Física: 
Marcos Lopes 

Alunos do 10.ºA 
e B 
  

- 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;  

13 de maio 
 
 
 
 

Visita de Estudo a 
Belmonte 
 

- Caracterizar a paisagem natural e humanizada; 
- Contribuir para a tomada de consciência da 
necessidade de valorizar e preservar o património 
natural (biodiversidade e geodiversidade); 
- Reconhecer a importância da proteção ambiental e 
do desenvolvimento sustentável; 

Professores: 
Cilena Santos 
(Grupo 420); 
Rosário Cristóvão  
(grupo 520); 
Elsa Neves  

Alunos do 8º ano 
(Turmas A e B) 
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- Melhorar os resultados escolares, 
promovendo a qualidade das 
aprendizagens 
 

- Promover a criatividade, o espírito crítico e a 
capacidade de análise e de pesquisa. 
- Investigar ecossistemas de seres vivos e 
compreender a influência dos fatores abióticos na 
vida dos seres vivos. 
- Reconhecer a importância dos museus para o 
conhecimento; 
- Promover a articulação de saberes teóricos 
adquiridos no âmbito dos conteúdos lecionados e a 
sua aplicação prática; 
- Desenvolver a capacidade de análise e 
pensamento crítico; 
- Fomentar o interesse pelos espaços visitados e 
pela aplicação dos conhecimentos adquiridos, 
através da mobilização de informação, de forma 
crítica e autónoma, na redação de uma reportagem 
e de breves entrevistas  sobre a visita realizada para 
integrar no Padlet do JE e no jornal; 
- Desenvolver o espírito crítico e criativo; 
- Consolidar e aprofundar as competências 
adquiridas no domínio da leitura e da escrita; 
- Usar tecnologias da informação para a produção, 
revisão e edição de textos. 
 

(grupo 400); 
Rosa Roque/Sónia 
Ribeiro 
(grupo 300) 

- Promover o sucesso escolar dos 
alunos com NEE; 
- 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.  
 
 

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

ALMADA – Casa da Cerca 
– Jardim de Plantas 
Tintureiras e 
Condimentares 

- Cristo Rei 

- Costa da Caparica 
(almoço) 
- Quinta das Faias 

- Parcerias com os agentes da comunidade, de 
modo a potenciar o processo de transição para a 
vida pós-escolar;  
- Manutenção do projeto Escola Bioaromas. 
Participar 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; 
- 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;   

Professores e 
alunos da sala de 
apoio aos PEI 
 

Professores e 
alunos da sala 
de apoio aos 
PEI; 
Parceiros 
BioAromas 
Pais e E.E. 
Técnicos. 
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- 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. 
RECICLAGEM ROUPA - Economia Circular-Defesa 
Ambiente - Sustentabilidade do Planeta; 
- Propiciar situações de aprendizagem conducentes 
à valorização e à preservação da Natureza; 
- Proporcionar o contato com outras realidades. 
 

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

18 de maio Visita de Estudo: 
 
Visita ao “Santarém 
HOTEL”  
 
Visita à fábrica da Cerveja 
Sagres - Vialonga 

- Conhecer a realidade de trabalhar e das secções 
adjacentes do hotel, bem como processos 
informáticos que ligam todas as secções.  
- Ter contacto com os diversos ingredientes e 
processos do fabrico da cerveja e bebidas aliadas à 
cerveja e também todo o processo informático sobre 
a automatização de processos 

Prof. Luís Santos 
e Luís Coelho 
1º TRB 

Alunos do 
TGR/TIC 

- Melhorar os resultados escolares, 
promovendo a qualidade das 
aprendizagens 

19 e 20 de maio  Visita de estudo/ 
intercambio a Madrid 

- IES Barrio de Loranca – 
Fuenlabrada (MADRID) 
- Projeto eTwinning  
Eco Escolas  
 

- Promover a língua espanhola em contexto real; 
- Contactar com um sistema de ensino diferente do 
português; 
- Conhecer a realidade histórica espanhola e os 
seus espaços mais emblemáticos;  
- Contactar com práticas pedagógicas inovadoras.  

Professoras de 
espanhol 
Ana Rita Ruivo; 
Professora de 
ciências naturais 
Madalena 
Catarino; 
Professora do IES 
Barrio de Loranca 
– Fuenlabrada - 
Com a 
colaboração do 
Plano Integrado e 
inovador de 

22 alunos do 
9.ºB  
 



 

56 

 

combate ao 
insucesso escolar 
2.0 
Medida 1.12 – 
Conhecer +   
(CIM BB e 
Câmara Municipal 
de Proença-a-
Nova) 
 

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

19 de maio 
 

Visita de estudo a 
Coimbra (Exploratório e 
Universidade) 

- Aprofundar os conhecimentos relativos à fisiologia 
humana; 
- Desenvolver a cultura científica; 
- Conhecer uma instituição de ensino superior; 
 

Pedro Damasceno 
Rosa Oliveira 
 

Alunos do 9ºA 

 
 

Junho 2022 

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;  
- Melhorar os resultados escolares, 
promovendo a qualidade das   
Aprendizagens. 

6 a 9 de junho Visita de Estudo à Ilha da 
Madeira 

- Desenvolver trabalho individual e cooperativo, 
comunicando adequadamente com os seus pares;  
- Desenvolver o espírito de autonomia, socialização 
e responsabilidade dos alunos;  
- Desenvolver algumas capacidades físicas como a 
coordenação, força e resistência; 
- Compreender a evolução histórica do 
conhecimento científico ligada à evolução da 
eletricidade e a influência do campo elétrico e 
magnético no dia-a-dia, assim como o impacto da 
produção de energia elétrica no ambiente. 

Professores:  
Física: Ana 

Reino  
Educação. Física:  
Natanael Costa 

Alunos do  
12.ºA 

 
 

Sem data prevista 

Objetivos do Projeto Educativo Data Prevista Atividade Objetivos Específicos Dinamizadores Destinatários 

- Contribuir para a formação pessoal 
e social; - Melhorar os resultados 
escolares, promovendo a qualidade 
das aprendizagens;  
- Melhorar os relacionamentos da 
comunidade escolar, 
forçando a sua importância;  

3º Período  
(Data a definir) 

Palestra: “ "O que é uma 
Happy Schools?" Com o 
orador Dr. Jorge Humberto 
Dias. 
Auditório Municipal 

- Sensibilizar os alunos para a importância da 
felicidade e bem estar no meio escolar;  
- Desenvolver atitudes de respeito; - Melhorar os 
relacionamentos de amizade;  
- Promover espírito de equipa, cooperação, 
entreajuda;  
- Promover a felicidade e bem estar na escola;  

Professores: 
Catarina Ribeiro 
(Grupo 410) 

Alunos do ensino 
secundário 
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- Contribuir para uma escola mais 
feliz. 

- Aumentar os níveis de positivismo em relação à 
escola;  
- Melhorar a autoestima. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 

Objetivos do Projeto Educativo Data Prevista Atividade Objetivos Específicos Dinamizadores Destinatários 

      

      

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. 
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E – ANEXOS 
ANO LETIVO 2021/22 

 
 

PLANO DE ATIVIDADES DA BIBLIOTECA ESCOLAR (AGRUPAMENTO) 
 

ANO LETIVO 2021/2022 
 

Finalidades/Objetivos do 

Projeto Educativo 
Data Prevista 

Domínio/Subdomínio/ 

Atividades 
Objetivos Específicos 

 

Regime 

Dinamiza

dores 
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 

 
 
 
Ao longo do ano 
letivo.(agendamento em 
conformidade com a 
génese das atividades) 
 
 
 
 
 
Out./Nov./Dez./Jan./Fev./ 
e restante ano letivo 
 
 
 
 
 
 

 
Domínio A – Currículo, 
literacias e aprendizagens. 
 
A1. Apoio ao currículo e 
intervenção na ação 
pedagógica. 
 
Articulação da BE com as 
estruturas pedagógicas e os 
docentes:  
 
. apoio a exposições/mostras 
de trabalhos de alunos 
(Biologia/Ciências Naturais -
todos os ciclos; Biologia 11º 
e 12º ano; História 9º e 12º 
ano; … ; para a comunidade; 
 
. apoio ao currículo em geral 

 
 
 
 
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; 
 
 
 
Fomentar a utilização efetiva do fundo 

 
 
 
 
Presencial/
misto 
 
 
 
 
 
 
Presencial/
misto 
 
 
 
 
 
Presencial/

 
 
 
 
Equipa BE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Docentes dos 
diferentes 
departamentos. 
 
 
 
 
 
Comunidade 
 
 
 
 
 
 
Docentes/Alunos 
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artística, incentivando a 
prática desportiva e a 
educação para a saúde e 
reforçando a consciência 
ambiental.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 per,/ ao longo do ano; 
4ª semana de cada mês 
com a Ed. Pré-Escolar (a 
partir de outubro) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5 de outubro; 25 de 
outubro; 27 de janeiro, 3 
de fevereiro, outras datas 
a agendar em 
conformidade. 
 
 
É Tempo de Natal na 
Biblioteca! 
 
 
 
 
 
 
2º per./3º per. 
 
 
 

e em particular mediante o 
serviço de referência, 
conforme iniciativas e 
solicitações (Ed.Pré-Escolar; 
1º ciclo; Português, em 
todos os ciclos; HGP; Ed. 
Tecnol.; 1º ciclo; Ed. Pré-
Escolar,  Programa de 
Intervenção Social, SPO, 
CP, OPA, Projeto Oficina 
das Letras, Cidadania e Des. 
2º ciclo, …); 
 
 
Hora de Ler: …com a Ed. 
Pré-Escolar 
 
 
 
Propostas de leitura com o 
1º ciclo (por solicitação do 
Departamento, quando tido 
por conveniente) 
 
 
 
 
. CP de ASC (animação de 
eventos diversos) e com as 
disciplinas de ECD, ASC, 
Português, …,  e História 9º, 
10º e 12º anos em DAC com 
a BE; 
 
BE (com Ed.Tecnol. e Ed. 
Visual 2ºciclo) 
 
 
 
 
 
 
Divulgação de regras de 
utilização e organização dos 
serviços das bibliotecas;  
 

documental nas atividades letivas; 
 
Estimular a interação dos alunos com 
fontes de informação diversificadas; 
Promover a igualdade de 
oportunidades no acesso ao 
conhecimento e ao exercício de 
cidadania; 
 
Estimular o gosto pela leitura, pelas 
artes e pelas ciências; 
 
 
 
Induzir hábitos de leitura autónoma e 
recreativa; 
 
 
Participar em formas de 
desenvolvimento articulado do 
currículo; 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Promover nos utilizadores valores de 
respeito mútuo, solidariedade e partilha 
no contexto de uso da BE. 

 

 

 

 

Divulgar as regras de utilização dos 
diferentes serviços da BE; 

 

misto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Presencial/
misto 
 
 
 
Presencial/
misto 
 
 
 
 
 
 
Presencial/
misto 
 
 
 
 
 
Presencial 
 
 
 
Presencial 
 
 
 
Presencial, 
misto  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Prof.ª Bib.ª 
 
 
 
Prof.ª Bib.ª 
 
 
 
 
 
 
 
 
Prof.ª Bib.ª 
e docentes 
das 
disciplinas 
 
 
 
Prof.ª 
Bib.ª/Equip
a BE 
(docentes 
de ET e 
EV 2º 
ciclo) 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Turmas da 
Educação Pré-
Escolar 
 
 
Turmas do 1º 
ciclo (a selecionar 
com o respetivo 
Departamento, 
por solicitação 
quando tido por 
conveniente) 
 
Turma ASC, 
Turmas dos 9º, 
10, 12º º anos, … 
 
 
 
 
Comunidade 
 
 
 
 
 
 
 
Turmas do 5º ano 
(do 2º ano do 1º 
ciclo, se tido por 
conveniente). 
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Outubro/5/25 Out. 
24 Nov 
10 Dez. (a articular com 
27/01/22)  
27 Jan. 
1 Fev, 
14 Fev. 
1 Março  
Semana da Leitura 
(março, a definir) 
21 de Março 
22 de Março 
23 de Abril (a articular 
com o dia 2 de abril) 
27 de março  
25 de Abril 
1 de Junho 
 
 
 
 
 
 
27 de janeiro 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Março 
 
 
 
Ao longo do ano 
 
 
 
 

 
Atividades MIBE “Contos de 
Fadas e Contos Tradicionais 
do Mundo” (“Ronda de 
Histórias” – podcasts; outras 
atividades, com Programa 
Eco-Escolas, …) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
. Evocação do Dia 
Internacional das Vítimas do 
Holocausto: um olhar pelos 
direitos humanos”, com a 
disciplina de História 3º 
ciclo/ES (Human.) e CP 
ASC:  
Galeria de Memória 
(exposição de trabalhos de 
alunos); sessão online com o 
escritor Richard Zimler, para 
alunos do ES e 9º anos; 
 
 
Semana da Leitura (PNL) -  
(programa conjunto e 
integrado a delinear); 
 
Apoio ao desenvolvimento 
de alunos acompanhados 
pela Equipa Multidisciplinar, 
mediante indicação. 
 
Participação no Projeto 

 
Divulgar e promover efemérides que 
contribuam para a formação de valores 
de cidadania e respeito cultural nos 
alunos (Implantação da República , Dia 
e Mês da Biblioteca Escolar, Dia 
Mundial da Ciência/Dia Nacional da 
Cultura Científica, Dia Mundial dos 
Direitos Humanos e Dia Internacional 
em Memória das Vítimas do 
Holocausto, Dia Mundial da Leitura em 
Voz Alta, Dia de S. Valentim, Dia de 
Carnaval, Semana da Leitura, Dia da 
Árvore e Dia da Floresta/Dia da Poesia, 
Dia da Água, Diua Mundial do Teatro, 
Dia Internacional do Livro Infantil/ Dia 
Mundial do Livro e dos Direitos de 
Autor, Dia Internacional dos Direitos da 
Criança, Dia da Liberdade, Dia 
Internacional dos Direitos da Criança 
…) através de atividades programadas 
ou sinaléticas;  
 
Sensibilizar para a consciência cívica 
pela educação para os direitos 
humanos; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Presencial/
Misto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Presencial/
Misto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Presencial/
Misto 
 
 
 
 
 
 
 

 
Equipa 
BE/outros 
docentes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Prof.ª Bib.ª 
e Grupo 
400 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Equipa 
BE/outros 
docentes 
 
Equipa 
BE/EMAEI 
 
 
 

 
Turmas do ensino 
básico e 
secundário/Comu
nidade 
 
 
 
Turmas do 7º ano. 
Comunidade 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Turmas do 9º e 
ES (Human.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Alunos em geral. 
Comunidade 
 
 
Alunos apoiados 
pela EMAEI, a 
indicar 
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Escola “Stop … Bullying” 
(com o Projeto Oficina das 
Letras). 
 
 
Projeto “Newton Gostava de 
Ler” (articulação com CN, 
Biologia e Geologia, FQ e 
CD). 

Diminuir a frequência de conflitos 
interpessoais e de episódios de 
bullying. 
 
Aumentar a rede de suporte social dos 
alunos com maior fragilidade social. 
 
 
Promover o gosto pela leitura na 
articulação com conteúdos científico-
naturais. 

 
 
 
 
 
 
 
Presencial 

Prof.ª 
Bib.ª/ 
Equipa BE/ 
outros 
docentes 
 
 
Prof.ª 
Bib.ª/BM/C
CV 
Floresta 

Turma 8º A e 
outras 
 
 
 
 
 
Turmas dos 1º, 2º, 
3º ciclos e ES e 
da Educ. Pré-
Escolar. 

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. 
 

 
 
 
 
2º/ 3º períodos 
 
 
 
 
Ao longo do ano letivo 
 
 
 
 
Ou./Nov./Dez. 

A2. Formação para as 
literacias da informação e 
dos media. 
 
Organização de atividades 
de formação de utilizadores; 
 
 
 
Promoção para a utilização 
de espaços digitais de 
produção e comunicação da 
informação. 
 
Criação do Padlet do Jornal 
Escolar, em articulação com 
a BE e em trabalho formativo 
oficial (Ação de Formação 
de Capacitação Digital Nível 
2), para 
publicação voluntária e 
colaborativa de 
reflexões/balanços de alunos 
sobre a atividade 
implementada no 
Agrupamento “10 Minutos a 
Ler”, notícias sobre 
atividades realizadas, 
divulgação de atividades, e 
outros, co-selecionados pela 
BE. 

 
 
 
 
Divulgar o espaço, os serviços e os 
recursos das BE do Agrupamento; 
Promover uma utilização informada e 
autónoma das BE do Agrupamento; 
 
Divulgar ambientes digitais da Web 2.0. 
e recursos para uso educativo. 
 
 
Contribuir para o enriquecimento do 
currículo e das práticas docentes; 
 
 

 
 
 
 
Presencial 
 
 
 
 
Misto 
 
 
 
 
Misto 

 
 
 
 
Prof.ª Bib.ª 
 
 
 
 
Equipa BE 
 
 
 
 
Prof.ª 
Bib.ª./Cola
boradora 
BE e 
Coord.ª 
JE/outra 
docente 

 
 
 
 
Alunos dos 2º (se 
conveniente) e 5.º 
anos 
 
 
Comunidade 
escolar 
 
 
 
Comunidade 
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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Periodicidade quinzenal 
(a ajustar em 
conformidade), a partir 
de outubro 
 
 
 
 
 
 
Out./Nov, e nas 4ª 
semanas de cada mês 
 

 
Domínio B - Leitura e 
Literacia: 
B.1 Desenvolvimento de 
iniciativas de promoção da 
leitura. 
 
Atualização regular da 
coleção e utilização da 
Internet e de outras fontes 
de informação na prospeção,  
Identificação e organização 
de materiais de interesse; 
 
Disponibilização da coleção 
para as atividades letivas, de 
lazer e outros espaços de 
trabalho e aprendizagem; 
 
Projeto “Newton Gostava de 
Ler” (integração de 
atividades desenvolvidas 
com a BM e O CCV 
Floresta) 
 
Atividade “10 Minutos a Ler” 
(inspirada no projeto do 
PNL) 
 
Leitura de periódicos; 
 
 
 
Projeto da BEPF Oficina das 
Letras 
 
 
 
 
B.2 Atividades de treino e 
aprofundamento da 
competência leitora  
 
IASL /MIBE  
Hora de Ler!; 
 

 
 
 
 
 
 
 
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; 
 
Promover o gosto e o prazer de ler; 
 
Incentivar o trabalho em torno do livro, 
da leitura e das diferentes expressões 
associadas à leitura, quer impressa 
quer digital, e às literacias; 
 
 
 
A partir da leitura, desenvolver práticas 
de escrita, a partir de técnicas criativas 
e com recurso à gamificação.  
 
 
 
 
 
 
 
Motivar para a leitura de textos 
literários, ajudando alunos de 

 
 
 
 
 
 
 
Presencial, 
misto 
 
 
 
 
 
Presencial, 
misto 
 
 
 
Presencial 
 
 
 
 
 
Presencial/
Misto 
 
 
 
 
 
 
Presencial/
misto 
 
 
 
 
 
 
 
 
Presencial/
misto 
 

 
 
 
 
 
 
 
Prof.ª 
Bib.ª/Equip
a BE 
 
 
 
 
Prof.ª Bib./ 
Equipa BE 
 
 
 
Prof.ªBib./
BM/CCV 
Floresta 
 
 
 
BE/Docent
es em 
geral 
 
 
 
 
 
Prof.ª Bib. 
 
 
 
 
 
Prof.ª Bib. 
 
 
 
 
 
Prof.ª Bib.ª 

 
 
 
 
 
 
 
Comunidade 
escolar 
 
 
 
 
 
Comunidade 
escolar 
 
 
 
Alunos dos 1º, 2º, 

3º ciclos, ES, 
Educ. Pré-
Escolar 

 
 
Alunos em geral 
 
 
 
 
 
 
 
Alunos inscritos e 

indicados 
 
 
 
 
 
 
 
 
Comunidade 
escolar; Alunos da 
Ed. Pré-Escolar 
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Ao longo do ano 
 
 
 
 
 
 
A partir de Outubro 
 
 
A partir do 2º período 
 
 
 
 
 
 
 
 
14 de fevereiro 
 
 
 
 
 
 
Ao longo do ano: 
março; 
outubro a junho  
 
ao longo do ano  
 
 
 
 
 
21 de março 
22 de março 
27 de março 
2 de abril 
23 de abril 
… 

 
 
 
 
Propostas de leitura com o 
1º ciclo (por solicitação e 
quando tido por conveniente) 
 
 
 
 
Projeto da BEPF Oficina das 
Letras; 
 
Reconstrução de narrativas 
produzidas por alunos (2 
turmas do 7º ano), no âmbito 
do Projeto Escola “STOP … 
Bullying”, em trabalho 
colaborativo, pelos 
participantes no Projeto 
Oficina das Letras, da BEPF. 
 
Ler pela Arte: “Histórias de 
Amor, quem as não tem?” 
 
 
 
 
 
Plano Nacional de Leitura: 
Semana da Leitura 2022  
- 15ª edição do Concurso 
Nacional de Leitura 2022 
- outros [Leituras em Vai e 
Vem, Histórias de 
Perlimpimpim (PNL), …]; 
 
 
 
Comemoração de 
efemérides associadas à 
Leitura (Dia Mundial da 
Poesia; Dia da Árvore e da 
Floresta; Dia Mundial da 
Água, Dia Mundial do 

diferentes anos de escolaridade na 
tomada de consciência dos temas, 
experiências e valores representados 
nos textos; 
 
Apoiar a visão positiva das 
Aprendizagens Essenciais, do Perfil do 
Aluno à saída da escolaridade 
obrigatória e das orientações do Plano 
Nacional de Leitura; 
 
 
Incentivar e promover a leitura, através 
de atividades diversas; 
 
Reescrever textos produzidos por 
outrem, concedendo-lhes qualidade 
literária; 
 
 
 
 
 
 
Sublinhar a importância da produção 
artística e epistolográfica na sinalética 
do Dia de s. Valentim; 
 
 
 
 
Integrar as iniciativas de promoção da 
leitura do PNL a nível nacional (CNL, 
Semana da Leitura, …); 
 
Promover a leitura das obras 
recomendadas pelo PNL nas escolas 
do Agrupamento (orientada e 
autónoma); 
 
 
Sensibilizar para a importância da 
poesia e do livro infantil; 
 
Desenvolver o gosto pelas histórias e 
ilustrações; 

 
 
 
 
Presencial/
misto 
 
 
 
 
 
Presencial/
misto 
 
Presencial/
Misto 
 
 
 
Misto 
 
 
 
Presencial 
 
 
 
 
 
 
Presencial/
Misto 
 
 
 
 
 
 
 
 
Presencial/
Misto 
 
 
 
 

 
 
 
 
Prof.ª 
Bib.ª/ 
Profs. do 
1º ciclo 
 
 
 
Prof.ª Bib.ª 
 
 
Prof.ª Bib.ª 
 
 
 
 
 
 
 
 
Prof.ª 
Bib.ª/Equip
a BE (ET e 
EV) e 
docente de 
Inglês 
 
Prof.ª 
Bib.ª/Equip
a BE/ 
Docentes 
de 
Português/
Educadora
s de 
Infância 
 
Prof.ª Bib./ 
Equipa 
BE/outros 
docentes 
 
 

 
 
 
 
Alunos do 1º ciclo 
 
 
 
 
 
 
Alunos inscritos e 
indicados 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Alunos do 2º ciclo 
 
 
 
 
 
 
Alunos em geral 
e/ou a quem as 
atividades se 
dirigem; 
Alunos inscritos; 
Alunos da Ed. 

Pré.escolar 
 
 
 
Alunos em geral 
e/ou a quem as 
atividades se 
dirigem 
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(sinaléticas) 
 
 
 
 
 
2º e 3º períodos (a 
agendar) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3 de Fevereiro  
 
 
 
 
 
 
dezembro 

Teatro, Dia Internacional do 
Livro Infantil articulado com 
o Dia Mundial do Livro e dos 
Direitos de Autor, …); 
 
 
Encontros com escritores/ 
outros 
 
 
 
Feira do Livro/ Mini- Feira do 
Livro de Autor 
 
 
 
 
 
 
Projeto Biblioteca Criativa: 
Festa dos Livros Harry 
Potter 2022 
 
 
 
 
É Tempo de Natal na 
Biblioteca; 

Motivar a comunidade escolar para a 
leitura, a utilização do livro e os direitos 
de autor; 
 
 
 
Promover a leitura, a escrita, a 
ilustração e as capacidades criadora e 
interpretativa; 
 
 
Favorecer a aquisição de livros pela 
população escolar; 
Permitir a divulgação de novas edições 
no espaço das escolas; 
Celebrar o livro e a leitura; 
 
 
 
Fomentar hábitos de leitura pessoal e 
valorização crítica da informação 
mediática, também em língua inglesa; 
 
Treinar a competência leitora; 
 
 
Incentivar a criatividade e a 
cooperação; 
Promover iniciativas em parceria com 
Ed. Tecnol. e Educ, Visual (alunos do 
2º ciclo e com a comunidade escolar, 
em sintonia com o desenvolvimento de 
literacias variadas). 

 
 
 
 
 
 
Presencial/
Misto 
 
 
 
Presencial 
 
 
 
 
 
 
 
Presencial/
Misto 
 
 
 
 
 
Presencial 

 
 
 
 
 
 
Prof. 
Bib.ª/BM/o
utros 
 
 
Prof.ª 
Bib.ª/Equip
a BE/ 
grupo 
editorial 
Porto 
Editora 
 
Prof.Bib.ª/
Equipa 
BE/Depart
amento de 
Línguas 
 
 
Prof. 
Bib,/Assist. 
Oper./Equi
pa BE 
(Prof.Maria 
da Luz 
Alves e 
Teresa 
Ventura) 

 
 
 
 
 
 
Alunos a quem as 
atividades se 
dirigem 
 
 
Comunidade 
 
 
 
 
 
 
 
Comunidade/ 
Alunos a quem as 
atividades se 
dirigem 
 
 
 
Alunos do 2º ciclo 
e 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.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Out. a Junho 
 
 
 
 
 
1º per./ao longo do ano  
 
 
 
 
 
1º per./ao longo do ano  
 
 
 
 
 
 
Ao longo do ano  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Domínio C – Projetos e 
Parcerias 
C.1 Participação em 
projetos e iniciativas de 
parceria interna e externa 
 
 
Fomento de atividades 
variadas de leitura e de 
escrita (MIBE, Semana da 
Leitura, Projeto Oficina das 
Letras,  …); 
 
Apoio à utilização autónoma 
e voluntária das BE como 
espaço de lazer e fruição, 
conforme as regras da DGS; 
 
 
Apoio às disciplinas de 
enriquecimento curricular e 
oferta educativa no 1º ciclo 
(Música, TIC, …) e 
aulas/atividades de apoio; 
 
 
Envolvimento em projetos do 
agrupamento ou 
desenvolvidos em parceria 
local; 
 
 
 
 
Criação da Rede Concelhia 
de Bibliotecas de Proença-a-
Nova; 
 
 
 
 
Lançamento do livro 
“Histórias da Ajudaris” 
(Associação Ajudaris), com 2 
histórias selecionadas de 
alunos do Agrupamento; 

 
Promover a cooperação e o 
intercâmbio com estruturas internas, 
com outras escolas/Bibliotecas e com a 
Biblioteca Municipal; 
 
 
Promover a participação dos elementos 
da comunidade escolar em eventos 
culturais e de promoção cultural; 
 
 
 
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 na dinamização de 
atividades de enriquecimento curricular, 
disciplinas de oferta educativa e 
aulas/atividades de apoio; 
 
 
Contribuir para a dimensão cultural do 
agrupamento, favorecendo a difusão de 
informação relativa às BE; 
 
Promover a articulação da BE com as 
estruturas de supervisão e com as 
entidades locais; 
 
Contribuir para a formação de um 
catálogo bibliográfico comum às 
bibliotecas do concelho de PN; 
 
Promover parcerias, projetos e acordos 
de cooperação com diferentes 
entidades; 
 
Beneficiar das iniciativas promovidas 
por estas entidades; 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Presencial/
Misto 
 
 
 
 
Presencial 
 
 
 
 
 
Presencial 
 
 
 
 
 
 
Presencial/
misto 
 
 
 
 
 
 
Presencial 
 
 
 
 
 
 
Presencial 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Prof.ª 
Bib/Equipa 
BE/outros 
docentes  
 
 
Prof.ª 
Bib.ª/ 
Equipa 
BE/outros 
docentes 
 
Prof.ª 
Bib.ª/ 
Equipa 
BE/outros 
docentes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Prof.ª 
Bib.ª/Dir. 
AE/Câmar
a Mun. PN/ 
RBE  
 
 
Prof.ª 
Bib.ª/Assoc
iação 
Ajudaris/ou
tros 

 
 
 
 
 
 
 
Alunos em geral 
 
 
 
 
 
Alunos em geral 
 
 
 
 
 
Alunos do 1º ciclo 
 
 
 
 
 
 
Comunidade 
 
 
 
 
 
 
 
Comunidade  
 
 
 
 
 
 
Alunos 
autores/EE/família
s/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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
A partir do 2º período 
 
 
 
 
 
 
 
Ao longo do ano 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A partir do 2º período 
 
 
 
 
 
 
2ª semana de março 
Out. a Junho 

 
 
 
 
Colaboração/Cooperação 
com a BM e com outras BE 
(Grupo BEFloresta, …); 
 
 
Projeto Manifesta-te (com a 
Associação Terceira Pessoa, 
e em substituição da 
psicóloga cessante; projeto 
financiado pela FCG e 
outras entidades)) 
 
 
Término do projeto interno A 
Turma da Lonny, programa 
de competências sociais e 
de coping (parceria BE, SIS 
e SPO), destinado à Ed. Pré-
escolar (possível extensão 
aos 1º/2º anos do 1º ciclo); 
 
Participação da BEPF no 
Programa de Mentorias. 
 
 
 
 
 
C.2 Envolvimento e 
mobilização dos pais, 
encarregados de educação 
e famílias 
 
Lançamento do livro 
“Histórias da Ajudaris” 
(Associação Ajudaris), com 2 
histórias selecionadas de 
alunos do Agrupamento; 
 
 
Semana da Leitura 2021 
Concurso Nacional de 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Favorecer e participar no 
desenvolvimento do projeto, nos 
termos previstos pelos responsáveis; 
 
 
 
 
 
Finalizar a construção de uma 
ferramenta de trabalho que permita a 
promoção de competências socio-
emocionais; 
 
 
 
 
Participar no Programa de Mentorias, 
nos termos previstos pela equipa 
responsável.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Estabelecer parcerias com as 
comunidades, envolvendo as famílias e 
outros interlocutores; 
 
Estimular a participação dos 
pais/encarregados de educação nas 
atividades a desenvolver, mormente na 
Ed. Pré-Escolar, 1º e 2º ciclos; 

 
 
 
 
Presencial/
Misto 
 
 
 
Presencial/
Misto 
 
 
 
 
 
 
Presencial 

docentes 
 
 
 
 
 
Prof.ª 
Bib.ª/Assoc
Terceira 
Pessoa 
(Ana Gil) 
 
 
 
Prof.ª 
Bib.ª/Educ. 
Social/ 
Psic.ª 
cessante 
Andreia 
Balas 
 
Equipa BE 
 
 
 
 
 
 
 
Equipa BE 
 
 
 
 
 
Prof.ª 
Bib.ª/Assoc
iação 
Ajudaris/ou
tros 
docentes 
 
Prof.ª 
Bib.ª/Equip
a BE/ 

 
 
 
 
Comunidade 
 
 
 
 
Alunos inscritos 
no Grupo 
Experimental; 
Alunos inscritos 
no Grupo de 
Controlo 
 
 
Alunos da Educ. 
Pré-Escolar 
 
 
 
 
 
 
Alunos mentores 
e mentorados 
indicados para a 
BEPF. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pais/Famílias/ 
Associação de 
Pais e 
EE/Comunidade 
 
 
 
Alunos em geral/ 
Pais/Famílias/ 
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Leitura; 
Feira do Livro de Autor; 
Feira do Livro;  

Depart. 
Línguas, 
do 1º ciclo 
e da Educ. 
Pré-
Escolar 

Associação de 
Pais e 
EE/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.  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Set. a Julho 
 
 
 
 
 
 
 
 
Set. a Junho 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ao longo do ano 
 
 
 
 
 

 
Domínio D - Gestão da BE 
D.1 Recursos humanos, 
materiais e financeiros 
necessários à gestão, 
integração e valorização 
da biblioteca escolar 
 
Articulação da BE com o 
agrupamento. Acesso aos 
serviços da BE. 
Avaliação do serviço 
prestado pela BE 
(implementação do Plano de 
Melhoria 2021/2023); 
 
 
Condições humanas e 
materiais para a prestação 
dos serviços: empréstimo 
domiciliário para os alunos 
do 1.º  
Ciclo, empréstimo 
interbibliotecas apoio às 
disciplinas de oferta 
educativa e AEC no 1º ciclo  
e a apoios pedagógicos, 
apoio às atividades da Educ. 
Pré-Escolar; 
 
Acompanhamento do 
processo de migração da 
base de dados para o novo 
sistema de gestão 
bibliográfica comum à Rede 
Concelhia de Bibliotecas; 

 
Articular com outras estruturas da 
escola; 
Desempenhar um papel ativo nos 
processos de gestão, 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 dos Centros Educativos; 
Permitir a circulação das obras; 
Estimular o gosto pelos livros e pela 
leitura; 
 
 
 
 
 
 
 
 
Agilizar procedimentos e efetuar o  
registo correto de catalogação 
bibliográfica, segundo as regras do 
novo software. 
 
 

 
Misto 
 
 
 
 
 
 
Presencial/
Misto 
 
 
 
 
 
 
 
Presencial 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Presencial 
 
 
 
 
 

 
Direção do 
Agrupame
nto/Bibliote
cas 
 
 
 
Prof.ª Bib./ 
Equipa BE 
 
 
 
 
 
 
 
Prof.ª Bib./ 
Equipa BE/ 
Biblioteca 
Municipal 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Prof.ª 
Bib.ª/Dire. 
Agrupame
nto/BM/CM 
 
 

 
Agrupamento 
 
 
 
 
 
 
Agrupamento 
 
 
 
 
 
 
 
 
Agrupamento 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Agrupamento 
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Formação com a BM para a 
equipa (PB e AO); 
 
Articulação de 
procedimentos técnicos com 
a BM; 
 
 
Gestão da coleção e dos 
equipamentos informáticos; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
D.2 Desenvolvimento, 
organização, difusão e uso 
da coleção 
 
Serviço de registo e 
catalogação. 
 
 
 

Receber formação de base para 
utilização do novo software de gestão 
bibliográfica, concedida por técnicos da 
BM; 
 
 
 
 
Renovar os computadores de gestão e 
empréstimo da BEPF e BE´s dos CE; 
 
Garantir a manutenção dos 
equipamentos informáticos existentes; 
 
 
Garantir a preservação da coleção em 
condições satisfatórias e de segurança; 
 
Recolher indicações dos 
departamentos curriculares relativas ao 
planeamento de futuras aquisições; 
 
 
 
 
 
Facilitar a pesquisa em linha e o 
acesso aos documentos;  
 
 
 
 
 
 
Incrementar o serviço de catalogação 
de acordo com o novo software e 
novas regras de gestão bibliográfica 
comum (RCB de PN);  
 
Assegurar a igualdade no acesso a 
equipamentos, serviços e recursos de 
informação; 

 
 
 
 
 
 
 
 
Presencial 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Misto 
 
 
 
 
 
 
 
Presencial 
 
 
 
 
 
 
 
Presencial 

Técnicos 
da BM 
 
 
 
 
 
 
Direção do 
Agrupame
nto/Prof. 
Bib.ª 
 
 
 
 
 
 
Prof.ª 
Bib.ª/Equip
a 
BE/Depart
amentos 
Curriculare
s 
 
Equipa BE 
 
 
 
 
 
 
 
Prof.ª Bib. 
 
 
 
 
Prof.Bib.ª 
/Equipa BE 
 
 

Prof.ª 
Bib.ª/AO/outros 
 
 
 
 
 
 
Agrupamento 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Agrupamento 
 
 
 
 
 
 
 
Agrupamento 
 
 
 
 
 
 
 
Agrupamento 

 


