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Nota Introdutória 
 

 

O Plano Anual de Atividades do Agrupamento reveste-se de grande relevância 

para toda a Comunidade Educativa, pois constitui um instrumento do 

exercício de autonomia e nele se reflete a realidade da escola no seu dia-a-dia, 

bem como do contexto envolvente. Trata-se de um “documento de 

planeamento, que define, em função do projeto educativo, os objetivos, as 

formas de organização e programação das atividades e que procede à 

identificação dos recursos necessários à sua execução” (artigo 9º, do Decreto-

Lei nº 137/2012, de 2 de julho). Por isso, é importante o empenho e 

entusiasmo colocado na sua elaboração, para que se possa contribuir para a 

construção de uma escola de sucesso e qualidade, inclusiva para todos.  

Este documento é construído através das propostas dos grupos disciplinares, 

dos departamentos curriculares e outras estruturas do Agrupamento, depois do 

diagnóstico das principais necessidades, procurando-se uma articulação o mais 

ampla possível e sempre que possível o trabalho colaborativo, para tornar mais 

eficaz e abrangente cada atividade a desenvolver, com o objetivo de atingir as 

metas definidas no Projeto Educativo.  

Pretende-se que o Plano Anual de Atividades seja um instrumento simples, 

prático, flexível de planificação das atividades escolares, a desenvolver ao 

longo do ano letivo. Não pode deixar de ter em conta os grandes objetivos do 

Sistema Educativo, a remediação das falhas de aprendizagem dos alunos e a 

preocupação com a formação integral dos mesmos.   

O Plano Anual de Atividades contém um conjunto de atividades diversificadas 

que devem constituir-se como um incentivo à participação de todos os 

intervenientes da Comunidade Educativa, visando uma troca de aprendizagens 

e experiências indispensáveis para o desenvolvimento intelectual, social e 

afetivo dos nossos alunos.   

Enquanto documento dinâmico, o Plano Anual de Atividades, será sempre que 

necessário, passível de reformulação, permitindo a integração de iniciativas que 

surjam e que sejam consideradas pertinentes, desde que apresentadas, 

apreciadas e aprovadas em Conselho Pedagógico e Conselho Geral, sendo 

estas devidamente planificadas pelos seus proponentes.  

De referir que este PAA continua a integrar o Plano de Ação Estratégica 

(PAE), com os contributos dos Departamentos Curriculares e dos Grupos de 

Docência, tendo sido aprovado pelo Conselho Pedagógico e pelo Conselho 

Geral no final do ano letivo de 2017/2018. 

As atividades propostas estão divididas de acordo com as estruturas 

proponentes, respeitando a sua calendarização:   

I. Atividades da Direção /Núcleo de Projetos e Inovação.  

II. Atividades dos departamentos Curriculares 

III. Atividade de Oferta Formativa. 

IV. Atividades de outros órgãos (SPO, PES, e outros). 

V. As atividades que surjam posteriormente farão parte de um anexo ao 

PAA. 

É desejável que este documento seja cada vez mais o resultado de reflexão e 

debate de ideias entre todos os seus atores. É imperioso que professores, 
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alunos, pais, encarregados de educação e toda a Comunidade Educativa 

possam refletir e discutir a Escola nas suas diversas vertentes, em direção a um 

ensino de qualidade. 

 

 

 

Divulgação, Monitorização e Avaliação 
 

No desenvolvimento das suas competências, a Diretora em cooperação com 

outros Órgãos, é responsável por elaborar o Plano Anual de Atividades 

conforme o disposto na subsecção II) da alínea a) do nº 2 do artigo 20º do 

Decreto-Lei nº137/2012, de 2 de julho.   

Depois de emitido o parecer do Conselho Pedagógico e da aprovação do 

Conselho Geral, o Plano Anual de Atividades será divulgado a toda a 

comunidade escolar e disponibilizado na página da escola. Mensalmente será 

elaborada uma agenda, onde serão anunciadas as atividades previstas, a qual 

será igualmente disponibilizada na página do agrupamento, evitando-se o 

recurso ao uso de impressões e papel para a afixar nas salas de professores dos 

diferentes estabelecimentos do agrupamento. 

A realização das atividades é da inteira responsabilidade dos seus promotores, 

sendo que à data da realização das mesmas devem ser ponderados todos os 

aspetos logísticos, financeiros e outros que poderão condicionar a sua 

concretização. Cabe aos promotores de cada uma das atividades desenvolvidas 

proceder à sua planificação e avaliação, dentro dos prazos estipulados, 

estabelecendo as bases e orientações para a realização dos Relatórios 

Periódicos e Anual de Atividades. Assim, através da utilização de um modelo 

de fichas de planificação (plano) a informação é enviada à direcção do 

agrupamento e ao coordenador do Núcleo de Projetos e Inovação para que 

sejam salvaguardadas todas as condições necessárias à implementação das 

atividades. Após a realização será feita a sua avaliação junto do público-alvo e 

através de um relatório em formato digital, disponibilizado pelo Núcleo de 

Projetos e Inovação. 

A monitorização, acompanhamento e avaliação do PAA será feita 

trimestralmente pelos Coordenadores de Departamento, pela Equipa Núcleo 

de Projetos e Inovação - NPI e Conselho Pedagógico. 

A avaliação intermédia e final deverá contemplar também os 

constrangimentos, pontos fortes e propostas de melhoria e desenvolvimento. 

Será a Equipa NPI que apresentará os relatórios intermédios da avaliação 

realizada, que serão dados a conhecer ao Conselho Pedagógico, sendo 

posteriormente submetidos à aprovação do Conselho Geral. 

No final do ano letivo é feito um balanço global e o respetivo Relatório Final.  
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Princípios Orientadores 
 

O PAA deve assentar a sua organização nos seguintes princípios orientadores:  

 dado o caráter prioritário das atividades letivas, estas não deverão, por 

regra, ser perturbadas pela realização de outras atividades; no entanto, 

tendo em atenção o elevado interesse formativo de algumas atividades 

habitualmente desenvolvidas, algumas delas com historial no agrupamento, 

estabelece-se que a o último dia dos 1º e 2º períodos seja prioritariamente 

destinada a atividades extraletivas e/ou de enriquecimento curricular, não 

devendo ser realizadas provas de avaliação nestas semanas;  

  as saídas da escola (vulgo Visitas de Estudo) devem ser evitadas no 3º 

período, para os alunos em ano de prova/exame nacional, a fim de 

concentrar os alunos na avaliação final e nos exames;  

 as atividades devem ultrapassar estratégias individuais e pessoais, 

agregando-se em ações de Grupo/Departamento/Ciclo/Projeto/Clube 

(reforçando a interdisciplinaridade em torno de competências e conteúdos 

curriculares comuns) ou de Conselho de Turma (rentabilizando, por 

exemplo, as visitas de estudo), a fim de se promover uma intervenção 

pedagógica mais transversal e de se darem respostas mais precisas para os 

problemas específicos de cada grupo-turma;  

  o agrupamento deve investir também em projetos nacionais que sirvam de 

incentivo à inovação e criem impactos positivos, constituindo uma mais 

valia para a comunidade educativa;   

 deve continuar a apostar na cooperação com outros parceiros educativos, 

chamando-os a intervir ativamente, sejam eles a Associação de Estudantes, 

a Associação de Pais/Encarregados de Educação ou outras entidades da 

comunidade local em que nos integramos. Deste modo, o nosso 

agrupamento procura responder aos desafios da sociedade contemporânea 

de forma envolvente, isto é, apelando à participação ativa de todos os seus 

elementos. 

Mantém-se a aposta num conjunto de projetos que vão mais além do que a 

tradicional organização da Escola em departamentos curriculares, fomentando 

uma ação mais transversal, mais diversa, mais articulada e inovadora. Esses 

projetos, juntamente com as atividades propostas pelos departamentos, 

permitem dar uma imagem dinâmica do Agrupamento, empenhado em 

fornecer aos alunos um diversificado conjunto de experiências ao serviço do 

seu desenvolvimento e sucesso.  

Apostamos numa diversidade de oferta assente nas vertentes lúdico-

pedagógica, de formação, de promoção da leitura, de apoio e complemento ao 

currículo, mas acima de tudo numa vertente eminentemente cultural, 

porquanto a cultura, nas suas mais diversas manifestações, é indissociável da 

leitura, da pedagogia, do conhecimento. Nos diferentes estabelecimentos de 

ensino, professores, alunos, assistentes operacionais, pais e encarregados de 

educação, parceiros, comunidade local são o verdadeiro motor do Plano Anual 

de Atividades. Com ele pretende-se complementar e enriquecer o processo de 

ensino/aprendizagem recorrendo a estratégias motivadoras que facilitem o 

desenvolvimento dos alunos, quer no plano do saber e das competências, quer 
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no plano da construção da identidade pessoal e formação cívica, indo assim de 

encontro ao Perfil dos Alunos à saída da Escolaridade Obrigatória. 

 

 

Articulação com o Projeto Educativo 
 

Com o Plano Anual de Atividades (PAA) pretende-se o alinhamento com o 

Projeto Educativo de Agrupamento, sendo um documento operacional que de 

acordo com o Regulamento Interno e os recursos colocados à sua disposição, 

coloca em marcha as atividades que tem como objetivo o alcance progressivo 

das metas traçadas para os objetivos estratégicos do Projeto Educativo.  

Assim identificam-se as áreas de intervenção prioritárias e os objetivos 

estratégicos definidos no Projeto Educativo do Agrupamento de Escolas Dr. 

Bento da Cruz, que servirão de alicerce à construção do Plano Anual de 

Atividades 2019/2020:  

 

 

Áreas de Intervenção/Eixos Estratégicos 

 

I – Promoção do Sucesso Escolar 

II – Melhoria da qualidade do processo ensino e aprendizagem 

III – Promoção da Disciplina 

IV – Otimização da organização e gestão do agrupamento 

 

Principais Objetivos Estratégicos - OE 

OE1 -Melhorar o sucesso e a qualidade dos resultados escolares (internos e 

externos) 

OE2 – Reforçar o trabalho colaborativo entre docentes e a reflexão sobre as 

práticas educativas 

OE3 – Prevenir a indisciplina dentro e fora da sala de aula 

 OE4 – Aumentar a participação dos encarregados de educação na vida escolar 

OE5 – Promover a eficácia e a eficiência nos diferentes serviços do 

agrupamento 

OE6 – Reforçar uma cultura de autoavaliação que regule os processos e 

resultados nas várias dimensões de intervenção educativa 

OE7 - Plano de Formação do Agrupamento  
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Articulação com o Plano de Ação Estratégica 
 

Por decisão do Conselho Pedagógico, com a devida reformulação, será dada 

continuidade à implementação do Plano de Ação Estratégica, implementado 

nos anos letivos anteriores, rentabilizando os recursos ao dispor do 

agrupamento. 

O principal objetivo do PNPSE é a melhoria das práticas educativas e as 

aprendizagens dos alunos, enquadrando-se este objetivo nas duas principais 

áreas de intervenção do Projeto Educativo: a “Promoção do Sucesso Escolar” 

e a “Melhoria da qualidade do processo ensino e aprendizagem”. Assim, e 

tendo em conta que os objetivos do PE são o alicerce da elaboração do PAA, 

este procurará também contribuir para a concretização das Medidas constantes 

do PAE, tentando não deixar para trás os alunos que encontram dificuldades 

ao longo do seu percurso escolar e elevar o nível geral da qualidade das 

aprendizagens e tendo sempre em vista uma atuação tão precoce quanto 

possível. 

 

 

Gestão Pedagógica e Administrativa 
 

Programa de Gestão Pedagógica 

Calendário Escolar 

 

Consideram-se atividades escolares as atividades letivas desenvolvidas com os 

alunos na escola ou fora dela, as ações previstas no plano anual de atividades 

que dizem respeito aos alunos dos estabelecimentos de ensino, as reuniões de 

avaliação, as provas de aferição e finais de 3ºciclo e ainda os exames nacionais.   

O calendário para o ano escolar 2019/2020 desenvolve-se de acordo com o 

disposto no Despacho n.º 5754-A/2019 e constitui-se, assim, como elemento 

indispensável à planificação das atividades a desenvolver por cada um dos 

estabelecimentos da educação pré-escolar e dos ensinos básico e secundário, 

tendo em vista a execução do seu projeto educativo e do seu plano anual de 

atividades.  

O calendário escolar para o ano letivo 2019/2020 do Agrupamento foi 

aprovado pelo Conselho Pedagógico em 17 de julho de 2019 e obteve 

pronúncia favorável do Conselho Geral em 18 de julho de 2019. 

 

 

Educação Pré-Escolar/ Ensino Básico e Secundário 

1ºPeríodo 

Início 13 de setembro de 2019 

Termo 17 de dezembro de 2019 
2ºPeríodo 

Início 6 de janeiro de 2020 
Termo 27 de março de 2020 

3º Período 

Início 14 de abril de 2018 
Termo 4 de junho de 2020 — 9.º, 11.º e 12.º anos de escolaridade.  

8 de junho de 2020 — 5.º, 6.º, 7.º, 8.º e 10.º anos de escolaridade. 
19 de junho de 2020 — Educação pré -escolar e 1.º ciclo do ensino 
básico. 
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Interrupções das atividades educativas/ensinos básico e secundário 

Interrupções Datas 

1ª 18 de dezembro de 2019 a 3 de janeiro de 2020 

2ª 24 a 26 de fevereiro de 2020 

3ª 30 de março a 13 de abril de 2020 

 

 

 

Plano de Atividades da Direção do Agrupamento 
 

As atividades da Direção têm como referencial o quadro normativo em vigor, 

o Projeto Educativo, o Plano de Estudos e Desenvolvimento do Currículo, o 

Regulamento Interno, assim como as indicações e linhas orientadoras do 

Conselho Geral.  

 

São objetivos operacionais da atividade da Direção, para 2019/2020:  

 Organizar o funcionamento das atividades escolares orientadas para a 

consecução dos objetivos do Projeto Educativo e do Plano de Ação 

Estratégica para a Promoção do Sucesso Escolar;  

 Promover esforços para a melhoria das aprendizagens e dos resultados 

escolares;  

 Procurar garantir a ocupação plena dos alunos durante o respetivo horário 

letivo, sempre que possível;  

 Incentivar os diferentes intervenientes da comunidade educativa a 

colaborar na implementação de práticas de melhoria em resultado de 

processos de autoavaliação e da avaliação externa;  

 Proceder à avaliação de pessoal docente e não docente, de acordo com a 

legislação em vigor;  

 Promover o desenvolvimento profissional de pessoal docente e não 

docente, em parceria com o Centro de Formação de Basto e Barroso; 

 Proporcionar condições de aprendizagem para os alunos;  

  Desenvolver esforços para a manutenção das condições físicas das 

escolas, assim como os respetivos espaços exteriores;  

 Fomentar clima de cooperação, confiança e responsabilidade, entre os 

diversos membros da comunidade educativa;  

 Aprofundar o desenvolvimento de mecanismos de acesso à informação e 

comunicação potenciadores de melhores condições de participação. 
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Plano de Atividades da Direção – Núcleo de Projetos e Inovação 

DIREÇÃO/Núcleo de Projetos e Inovação 

Mês Dia 
Áreas de intervenção do Projeto 

Educativo 
Atividade Objetivos Recursos Local / Público-alvo Responsáveis 

  
Nov

. 

  

11 

Promoção do sucesso escolar 

  

Promoção da disciplina 

  

Melhoria da qualidade do 

processo ensino e 

aprendizagem 

  

Otimização da organização e 

gestão do agrupamento 

Celebração do S. Martinho   

Fomentar o clima de 

cooperação, confiança e 

responsabilidade, entre os 

diversos membros da 

comunidade educativa; 

Reforçar o trabalho 

colaborativo; 

Contribuir para a formação 

integral da personalidade dos 

jovens; 

Organizar celebrações que 

incluam pessoal docente e não 

docente do Agrupamento; 

  

  
  

Docentes do 
Departamento 

DOF 
  
  

Docentes do 
Departamento de      

Expressões 

  

Comunidade 

Escolar 

  

Comunidade 

Educativa 

  

  

Direção 

Equipa N.P.I. 

Dez
. 

17 
Encerramento do 1ºPeríodo 

Jantar de Natal 

Fev. 

21 

ou 

24 

Dia do Diploma 

Dia do Agrupamento 

  
Mar

. 

  

27 

Encerramento do 2ºPeríodo 

  
Abri

l 

  

SD 

Sarau Cultural 

Jun. 8 
Encerramento do ano letivo 
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Departamentos Curriculares - 

Propostas de Atividades 
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Plano de Atividades dos Departamentos Curriculares 

Departamento curricular da educação pré-escolar 
Observações: . LA- AO LONGO DO ANO;  SD- SEM DATA DEFINIDA 

Mês Dia 
Áreas de intervenção do 

Projeto Educativo 
Atividade Objetivos Recursos 

Local / Público-
alvo 

Responsáveis 

LA  

Promoção do sucesso escolar 
 
 
Melhoria da qualidade do 
processo ensino aprendizagem 
 

“JUNTOS À DESCOBERTA” 
I – Lendas/Tradições 

 Abrir a escola à comunidade. 

 Aprofundar o conhecimento 
do ambiente social e natural.  

 Implementar trabalho de 
parceria com a comunidade 
educativa. 

 Fomentar o trabalho 
colaborativo. 

  Promover o respeito pelo 
ambiente. 

 Incentivar práticas 
ativas/experimentais. 

 Promover a participação dos 
EE. no processo educativo. 

Materiais: 
Transporte para o 
Ecomuseu e ou floresta 
 
 
Humanos: Pais/EE, 
Educadoras, 
Funcionários do 
Ecomuseu/Parque 
Peneda Gerês, 
Assistentes 
Operacionais, 
Educadoras, Pais/EE 

Ecomuseu do 
Barroso/ 
Castelo/ 
Floresta 

 
 
 
 
 
 
 

Crianças pré-
escolar – Centro 

escolar 
 

Isabel Costa 
Leonilde Orfão 

LA  

Promoção do sucesso escolar 
 
 
Melhoria da qualidade do 
processo ensino aprendizagem 
 

“JUNTOS À DESCOBERTA” 
II – Costumes/Tradições 

 Abrir a escola à comunidade. 

 Aprofundar o conhecimento 
do ambiente social e natural.  

 Implementar trabalho de 
parceria com a comunidade 
educativa. 

 Fomentar o trabalho 
colaborativo. 

  Promover o respeito pelo 
ambiente. 

 Incentivar práticas 
ativas/experimentais. 

 Promover a participação dos 
EE. no processo educativo. 

Materiais: 
Transporte para o 
Ecomuseu e ou floresta 
 
 
Humanos: Pais/EE, 
Educadoras, 
Funcionários do 
Ecomuseu/Parque 
Peneda Gerês, 
Assistentes 
Operacionais, 
Educadoras, Pais/EE 

Ecomuseu do 
Barroso/ 
Castelo/ 
Floresta 

 
 
 
 
 

Crianças pré-
escolar – Centro 

escolar 
 

Isabel Costa 
Leonilde Orfão 

LA  

Promoção do sucesso escolar 
 
 
Melhoria da qualidade do 
processo ensino aprendizagem 
 

“JUNTOS À DESCOBERTA” 
III – Tradições 

 Abrir a escola à comunidade. 

 Aprofundar o conhecimento 
do ambiente social e natural.  

 Implementar trabalho de 
parceria com a comunidade 
educativa. 

Materiais: 
Transporte para o 
Ecomuseu e ou floresta 
 
 
Humanos: Pais/EE, 

Ecomuseu do 
Barroso/ 
Castelo/ 
Floresta 

 
 

Ana Moura 
Carla Costa Pereira 
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 Fomentar o trabalho 
colaborativo. 

  Promover o respeito pelo 
ambiente. 

 Incentivar práticas 
ativas/experimentais. 

 Promover a participação dos 
EE. no processo educativo. 

Educadoras, 
Funcionários do 
Ecomuseu/Parque 
Peneda Gerês, 
Assistentes 
Operacionais, 
Educadoras, Pais/EE 

 
 
 
 
 

Crianças pré-
escolar – Centro 

escolar 
 

LA  

Promoção do sucesso escolar 
 
 
Melhoria da qualidade do 
processo ensino aprendizagem 
 

“JUNTOS À DESCOBERTA” 
IV – Dia Mundial da Floresta 

 Abrir a escola à comunidade. 

 Aprofundar o conhecimento 
do ambiente social e natural.  

 Implementar trabalho de 
parceria com a comunidade 
educativa. 

 Fomentar o trabalho 
colaborativo. 

  Promover o respeito pelo 
ambiente. 

 Incentivar práticas 
ativas/experimentais. 

 Promover a participação dos 
EE. no processo educativo. 

Materiais: 
Transporte para o 
Ecomuseu e ou floresta 
 
 
Humanos: Pais/EE, 
Educadoras, 
Funcionários do 
Ecomuseu/Parque 
Peneda Gerês, 
Assistentes 
Operacionais, 
Educadoras, Pais/EE 

Ecomuseu do 
Barroso/ 
Castelo/ 
Floresta 

 
 
 
 
 
 
 

Crianças pré-
escolar – Centro 

escolar 
 

Ana Moura 
Carla Costa Pereira 

LA  

Promoção do sucesso escolar 
 
 
Melhoria da qualidade do 
processo ensino aprendizagem 
 

“JUNTOS À DESCOBERTA” 
V – Carrilheiras de palmo e 

meio 

 Abrir a escola à comunidade. 

 Aprofundar o conhecimento 
do ambiente social e natural.  

 Implementar trabalho de 
parceria com a comunidade 
educativa. 

 Fomentar o trabalho 
colaborativo. 

  Promover o respeito pelo 
ambiente. 

 Incentivar práticas 
ativas/experimentais. 

 Promover a participação dos 
EE. no processo educativo. 

Materiais: 
Transporte para o 
Ecomuseu e ou floresta 
 
 
Humanos: Pais/EE, 
Educadoras, 
Funcionários do 
Ecomuseu/Parque 
Peneda Gerês, 
Assistentes 
Operacionais, 
Educadoras, Pais/EE 

Ecomuseu do 
Barroso/ 
Castelo/ 
Floresta 

 
 
 
 
 
 
 

Crianças pré-
escolar – Centro 

escolar 
 

Ana Moura 
Carla Costa Pereira 

LA  

Promoção do sucesso escolar 
 
Melhoria da qualidade do 
processo ensino aprendizagem 

“NAS ASAS DO VENTO” 
I – Descobrir e registar 

 

 Implementar estratégias 
diferenciadas de 
ensino/aprendizagem. 

 Utilizar metodologias ativas, 

Recursos Materiais: 
Transporte para a 
Biblioteca Municipal  
 

Biblioteca 
Municipal 

 
Crianças do Pré-

Isabel Costa 
Isabel Sousa 
Alda Pereira 
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 diversificando recursos e 
materiais. 

 Fomentar o trabalho 
colaborativo. 

 Implementar trabalho de 
parceria com agentes da 
comunidade educativa. 

 

 
Humanos: 
Educadoras, 
Funcionários da 
Biblioteca Municipal, 
Assistentes 
Operacionais, 
Educadoras, Pais/EE 
 

escolar (Centro 
Escolar, Cabril e 

Salto) 

LA  

Promoção do sucesso escolar 
 
Melhoria da qualidade do 
processo ensino aprendizagem 
 

“NAS ASAS DO VENTO” 
II – Ouvir e contar 

 

 Implementar estratégias 
diferenciadas de 
ensino/aprendizagem. 

 Utilizar metodologias ativas, 
diversificando recursos e 
materiais. 

 Fomentar o trabalho 
colaborativo. 

 Implementar trabalho de 
parceria com agentes da 
comunidade educativa. 

 

Recursos Materiais: 
Transporte para a 
Biblioteca Municipal  
 
 
Humanos: 
Educadoras, 
Funcionários da 
Biblioteca Municipal, 
Assistentes 
Operacionais, 
Educadoras, Pais/EE 
 

Biblioteca 
Municipal 

 
Crianças do Pré-
escolar (Centro 
Escolar, Cabril e 

Salto) 

Isabel Costa 
Isabel Sousa 
Alda Pereira 

LA  

Promoção do sucesso escolar 
 
Melhoria da qualidade do 
processo ensino aprendizagem 
 

“NAS ASAS DO VENTO” 
III – Sonhar e representar 

 

 Implementar estratégias 
diferenciadas de 
ensino/aprendizagem. 

 Utilizar metodologias ativas, 
diversificando recursos e 
materiais. 

 Fomentar o trabalho 
colaborativo. 

 Implementar trabalho de 
parceria com agentes da 
comunidade educativa. 

 

Recursos Materiais: 
Transporte para a 
Biblioteca Municipal  
 
 
Humanos: 
Educadoras, 
Funcionários da 
Biblioteca Municipal, 
Assistentes 
Operacionais, 
Educadoras, Pais/EE 
 

Biblioteca 
Municipal 

 
Crianças do Pré-
escolar (Centro 
Escolar, Cabril e 

Salto) 

 
 
 
 
 

Isabel Costa 
Isabel Sousa 
Alda Pereira 

Abril  

Promoção do sucesso escolar 
 
Melhoria da qualidade do 
processo ensino aprendizagem 
 

Semana da Leitura 
 

 Fomentar o trabalho 
colaborativo. 

  Promover a participação dos 
EE. no processo educativo. 

  Diversificar metodologias de 
ensino/aprendizagem. 

 Promover a articulação vertical 
com o 1º ciclo. 

Materiais: 

Livros, vídeos, Internet 
e filmes  

Humanos: 

Educadoras, 
Professores 1º CEB, 
Equipa da Biblioteca 

Crianças do Pré-
escolar (Centro 
Escolar, Cabril e 
Salto) e 1ºCEB 

Ed. Leonilde Orfão 
Ed. Carla Costa 
Pereira 
Ed. Alda Pereira 
Ed. Isabel Sousa 
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Escolar, Pais/EE, 
Assistentes 
Operacionais. 

1º 
mom
ento 
 
 
2º 
mom
ento 
 

 
seman
a da 
leitura 
 
 
 
Duran
te o 3º 
Períod

o 

Promoção do sucesso escolar 
 
Melhoria da qualidade do 
processo ensino aprendizagem 
 
 

Somos Grandes 
 

 Fomentar o trabalho 
colaborativo. 

  Promover a participação dos 
EE. no processo educativo. 

  Diversificar metodologias de 
ensino/aprendizagem. 

 Promover a articulação vertical 
com o 1º ciclo.  

Materiais: 

Humanos: 

Educadoras, 
Professores /Alunos do 
1º CEB, Assistentes 
Operacionais. 

 

Crianças do Pré-
escolar (Centro 
Escolar, Cabril e 
Salto) e  1º CEB 

Ed. Leonilde Orfão 
Ed. Carla Costa 
Pereira 
Ed. Alda Pereira 
Ed. Isabel Sousa 

 

Nov. 11 

Promoção do sucesso escolar 
 
 
Melhoria da qualidade do 
processo ensino aprendizagem 
 

1ª - Lendas/tradições - S. 
Martinho 

 

 Abrir a escola à comunidade. 

 Aprofundar o conhecimento 
da sociedade envolvente. 

 Estabelecer parcerias.  

 Promover o respeito pelo 
ambiente. 

 Fomentar o trabalho 
colaborativo. 

 Valorizar a escola como polo 
difusor de saber. 

 Promover a participação dos 
EE. no processo educativo. 

 

Castanhas, lenha, assador; 

Casa do Capitão, 
EB Salto, Lar de 

Cabril e EB Cabril 
 

Pré-Escolar (Salto 
e Cabril) 
1º CEB  

 

 
 
 
 
 
 

Gracinda Barroso 
Isabel Sousa 

Nov. 22 

Promoção do sucesso escolar 
 
Melhoria da qualidade do 
processo ensino aprendizagem 
 

2ª Floresta Autóctone - Visita 
de Estudo 

 

 Abrir a escola à comunidade. 

 Aprofundar o conhecimento 
da sociedade envolvente. 

 Estabelecer parcerias.  

 Promover o respeito pelo 
ambiente. 

 Fomentar o trabalho 
colaborativo. 

 Valorizar a escola como polo 
difusor de saber. 

 Promover a participação dos 
EE. no processo educativo. 

 

Transporte 
 

Eco-Rural 
Ecomuseu 

 
Pré-Escolar (Salto 

e Cabril) 
1º CEB 

Gracinda Barroso 
Ana de Fátima E. 

Isabel Sousa 
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Dez. SD 

Promoção do sucesso escolar 
Melhoria da qualidade do 
processo ensino aprendizagem 
 

Musical 
 

 Fomentar o trabalho 
colaborativo. 

 Promover a articulação vertical 
com o 1º ciclo. 

 Promover a participação dos 
EE. no processo educativo. 
Aprofundar o conhecimento 

da sociedade envolvente. 

Materiais: Transporte 

Humanos: 

Educadoras, 
Professores /Alunos do 
1º CEB, Assistentes 
Operacionais. 
 

Crianças do Pré-
escolar Cabril e 
Salto/ 1º CEB 

Ed. Gracinda 
Barroso 
Ed. Isabel Sousa 

 

Jan. 
1ª 

seman
a 

Promoção do sucesso escolar 
 
Melhoria da qualidade do 
processo ensino aprendizagem 
 

3ª- Costumes/tradições – 
Reis/janeiras 

 

 Abrir a escola à comunidade. 

 Aprofundar o conhecimento 
da sociedade envolvente. 

 Estabelecer parcerias.  

 Promover o respeito pelo 
ambiente. 

 Fomentar o trabalho 
colaborativo. 

 Valorizar a escola como polo 
difusor de saber. 

 Promover a participação dos 
EE. no processo educativo. 

 
Pré-Escolar (Salto 

e Cabril) 
1º CEB 

Gracinda Barroso 
Isabel Sousa 

Fev. 21 

Promoção do sucesso escolar 
 
Melhoria da qualidade do 
processo ensino aprendizagem 
 

4ª- Tradições – 
Carnaval/entrudo 

 

 Abrir a escola à comunidade. 

 Aprofundar o conhecimento 
da sociedade envolvente. 

 Estabelecer parcerias.  

 Promover o respeito pelo 
ambiente. 

 Fomentar o trabalho 
colaborativo. 

 Valorizar a escola como polo 
difusor de saber. 

 Promover a participação dos 
EE. no processo educativo. 

 

Transporte  
Cabril/Salto 

 

Eco-Rural 
Ecomuseu 

 
Pré-Escolar (Salto 

e Cabril) 
1º CEB 

 Gracinda Barroso 
Ana de Fátima E. 

Isabel Sousa  

Març
o 

20 

Promoção do sucesso escolar 
 
Melhoria da qualidade do 
processo ensino aprendizagem 
 

          5ª-Dia mundial da água 
– Levada em Xertelo - Picnic 

 Abrir a escola à comunidade. 

 Aprofundar o conhecimento 
da sociedade envolvente. 

 Estabelecer parcerias.  

 Promover o respeito pelo 
ambiente. 

 Fomentar o trabalho 
colaborativo. 

Transporte 
 

Eco-Rural 
 

Pré-Escolar (Salto 
e Cabril) 
1º CEB 

Gracinda Barroso 
Ana de Fátima E. 

Isabel Sousa 
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 Valorizar a escola como polo 
difusor de saber. 

 Promover a participação dos 
EE. no processo educativo. 

 

Maio SD 

Promoção do sucesso escolar 
 
 
Melhoria da qualidade do 
processo ensino aprendizagem 

 

 
 
 
 

6ª- Carrilheiras de palmo e 
meio – Trilho D. Nuno 

 Abrir a escola à comunidade. 

 Aprofundar o conhecimento 
da sociedade envolvente. 

 Estabelecer parcerias.  

 Promover o respeito pelo 
ambiente. 

 Fomentar o trabalho 
colaborativo. 

 Valorizar a escola como polo 
difusor de saber. 

 Promover a participação dos 
EE. no processo educativo. 

 

Eco-Rural 
Ecomuseu 

 
Pré-Escolar (Salto e 

Cabril) 
1º CEB 

Gracinda Barroso 
Ana de Fátima E. 

Isabel Sousa 

Junh
o 

 

Promoção do sucesso escolar 
 
 
Melhoria da qualidade do 
processo ensino aprendizagem 

Festa de final de ano 

 Fomentar o trabalho 
colaborativo. 

 Promover a articulação vertical 
com o 1º ciclo. 

 Promover a participação dos 
EE. no processo educativo. 

 Aprofundar o conhecimento 
da sociedade envolvente. 

Materiais: Transporte 
Humanos: 
Educadoras, 
Professores /Alunos do 
1º CEB, Assistentes 
Operacionais. 

Crianças do Pré-
escolar Cabril e 
Salto/ 1º CEB 

 
Ed. 
 Gracinda Barroso 
Alda Pereira 
Ana de Fátima E. 
Ed. Isabel Sousa 
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Departamento curricular do 1.º ciclo 
Observações: LA- AO LONGO DO ANO;  SD- SEM DATA DEFINIDA; LP1 – AO LONGO DO 1º PERÍODO 

Mês Dia 
Áreas de Intervenção do 

Projeto Educativo 
Atividade Objetivos Recursos 

Local / Público-
alvo 

Responsáveis 

L
P

1  

OUT
UBR
O(2.ª 

quinze
na) 

Melhoria da qualidade do 
processo ensino e aprendizagem. 
 
Promoção da disciplina 
(comportamento). 
 
Promoção do Sucesso Escolar. 

Política dos 5rs - 1 

-Reduzir pensamentos e sentimentos egoístas; 
 
- Incutir comportamentos de modo a 
assegurar a qualidade de vida na Terra 
promovendo a preservação e 
consciencialização ambiental; 
 
- Fomentar atitudes que não prejudiquem o 
meio ambiente; 
 
- Promover a separação e a recolha de 
resíduos no espaço escolar; 
 
- Envolver os Encarregados de Educação na 
separação do lixo; 
 
- Construir, em cada escola, ecopontos 
“reutilizado”; 
 
-Sugerir aos Pais/Encarregados de Educação, 
a construção de ecopontos domésticos, com 
materiais reutilizáveis. 

Professores;  
 
Assistentes 
Operacionais;  
 
Outros. 

1.º Ciclo 

Docentes do CE 

(Profs. José Moreira 

e Lucília Figueiredo) 

o
u

tu
b

ro
/

n
o

ve
m

b
ro

 

2
1/

10
 a

 1
/

11
 

Melhoria da qualidade do 
processo ensino e aprendizagem. 
 
Promoção do Sucesso 
Escolar. 

Crazy Monsters 

-Conhecer a realidade sociocultural dos países 
de expressão Inglesa; 
- Divulgar as tradições e costumes dos países 
Anglo-Saxónicos; 
- Promover o sucesso na Língua Inglesa 
através de atividades de caráter lúdico, cultural 
e pedagógico; 
- Desenvolver capacidades linguísticas; 
-Reconhecer a importância da reutilização de 
materiais para a preservação do ambiente. 
- Colaborar na dinâmica da escola. 

Docente de Inglês Alunos do 3.º e 4.º 
anos 

Docente de Inglês 
(Prof. Ana Melo) 
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n
o

ve
m

b
ro

 

22 

Melhoria da qualidade do 
processo ensino e aprendizagem. 
 
Promoção do Sucesso 
Escolar. 

Dia da Floresta 

Autóctone 

-Sensibilizar para a conservação e defesa dos 
recursos endógenos; 
 
- Reconhecer a importância da conservação e 
utilização dos recursos genéticos; 
 
- Implementar políticas relativas à proteção 
da biodiversidade; 

 
-Proporcionar a visita ao Banco Português 
de Germoplasma Vegetal, em Braga (a 
confirmar); 
 
 -Valorizar os recursos naturais. 

Ecomuseu de 
Barroso; 
 
Cabril Eco Rural 

EB1 e Jardins de 
Infância de Salto e 

Cabril 

Docentes do Baixo 
Barroso 

(Prof. Sandra 
Salgado) 

d
e
z
e
m

b
ro

 

17 

A escola e o desenvolvimento 
integral do aluno. 
 
Educação para a cidadania e 
relações humanas. 

Musical Natalício 

- Promover a cultura musical; 
 
- Valorizar a arte como forma de 
conhecimento; 
 
- Incentivar a dimensão estética da educação 
através da apropriação da linguagem musical; 
 
-Facultar momentos de alegria e convívio; 
 
- Proporcionar a vivência de novas 
experiências.  

Professores;  
 
Alunos; 
 
Assistentes 
Operacionais; 
 
Pais / Encarregados 
de Educação;  
 
Associação de Pais 
do Baixo Barroso;  
 
Juntas de Freguesia. 

1.º Ciclo e Pré do 
Baixo Barroso 

 
1.º Ciclo do CE 

Docentes do Baixo 
Barroso 

(Profs. Carla Freitas e 
Cristóvão Fernandes) 

d
e
z
e
m

b
ro

 

2 a 14 

Melhoria da qualidade do 
processo ensino e aprendizagem. 
 
Promoção da disciplina 
(comportamento). 
 
Promoção do Sucesso 
Escolar. 

Natal Solidário 

- Fomentar na Comunidade Educativa 
atitudes solidárias;  
 
-Ajudar famílias carenciadas do nosso 
concelho; 
 
-Promover a distribuição de bens essenciais e 
outros;  
 
-Proporcionar a interação entre a escola, a 
comunidade e instituições de solidariedade. 

Professores;  
 
Alunos; 
 
Assistentes 
Operacionais; 
 
Pais / Encarregados 
de Educação;  
 
Cruz Vermelha  

Comunidade 
Educativa 

Docentes do 1.º 
Ciclo do CE  

(Profs. La-Salette 
Bernardo e Ana 

Melo) 
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ja
n

e
ir

o
 

 
Melhoria da qualidade do 
processo ensino e aprendizagem. 
 
Promoção da disciplina 
(comportamento) 
Promoção do Sucesso 
Escolar. 

Política dos 5rs - 2 

- Elaborar trabalhos a partir da reutilização 
de resíduos; 
 
- Promover uma exposição, com os 
trabalhos elaborados, aberta à Comunidade 
Educativa;  
 

-Contribuir para a redução da extração de 
matérias-primas necessárias à produção de 
novos bens de consumo. 

Professores; 
 

Assistentes 
Operacionais; 

 
Outros. 

1.º Ciclo 

Docentes do Baixo 
Barroso 

(Profs. Cidália 
Magalhães e 

Ermelinda Alves) 

fe
ve

re
ir

o
 

21 

Melhoria da qualidade do 
processo ensino e aprendizagem. 
 
Promoção do Sucesso 
Escolar. 

Entrudo 
“Património Agrícola 

do Barroso” 
Desfile temático 

- Perpetuar costumes e tradições; 
 
- Dar “corpo” a uma multiplicidade de trajes 
tradicionais relacionados com o Património 
agrícola do Barroso; 
 
- Enfatizar a importância da reutilização; 
 
- Criar máscaras; 
 
-Estimular a expressão, imaginação e 
criatividade; 
 
- Promover o contacto com a comunidade 
local; 
 
-Vivenciar momentos de alegria, boa 
disposição e convívio. 

Professores; 
 
Alunos; 
 
Assistentes 
Operacionais; 
 
Pais / Encarregados 
de Educação; 
 
Associação de Pais 
do Baixo Barroso; 
 
Cabril Eco Rural. 

Comunidade 
Educativa 

Docentes do Baixo 
Barroso 

(Profs. Carla Freitas e 
Sandra Salgado) 
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m
a
rç

o
 

20 

Melhoria da qualidade do 
processo ensino e aprendizagem. 
 
Promoção do Sucesso 
Escolar. 

Dia Mundial da Água 
Levada em Xertelo 

-Alertar para a urgente necessidade de 
preservação e poupança da água; 
 
-Fornecer informação sobre o impacto 
causado pelas alterações climáticas, nos 
recursos de água; 
 
-Reconhecer a importância da água, no 
quotidiano; 
 
- Proporcionar o contacto direto com a 
Natureza/ água, através de uma visita à 
levada e ao moinho de Cubo Vertical de 
Xertelo; 
 
-Dar a conhecer a importância das levadas, 
para a irrigação de plantações e 
funcionamento de engenhos e moinhos; 
 
-Valorizar o trabalho dos nossos 
antepassados. 

Professores e alunos 
das escolas do 1.º 
Ciclo e Jardim de 
Infância de Salto e 
Cabril; 
 
Câmara Municipal de 
Montalegre; 
 
Cabril Eco Rural. 

Professores e 
alunos das escolas 
do 1.º Ciclo e 
Jardim de Infância 
de Salto e Cabril. 

Docentes 
do Baixo Barroso  

(Profs. Cidália 
Magalhães e 

Ermelinda Alves) 

m
a
rç

o
/

a
b

ri
l 23 de 

março   
a 

14 de 
abril 

Melhoria da qualidade do 
processo ensino e aprendizagem. 
 
Promoção do Sucesso 
Escolar. 

Easter Bonnets 

- Comemorar datas  festivas; 
 

- Envolver os alunos em atividades lúdicas e 
interdisciplinares; 
 

- Expor os trabalhos dos alunos; 
 
-Promover o conhecimento das tradições 
culturais dos países de língua inglesa, 
salientando as semelhanças e/ou diferenças 
com as tradições culturais portuguesas. 

Docente de Inglês 
Alunos do 3.º e 4.º 

ano 
Docente de Inglês 
(prof. Ana Melo) 
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m
a
io

 

SD 
Melhoria da qualidade do 
processo ensino e aprendizagem. 

Carrilheiras de Palmo e 
Meio 

 
“À descoberta do Santo 
Condestável na Vila de 
Salto - peddy -papper”( 

EB/JI de Salto e 
Cabril) 

 
Percurso pedestre em 

local a definir (CE) 

- Propiciar um contacto direto com a 
natureza; 
 

- Promover a descoberta do território; 
 

- Incentivar à apreciação da beleza natural;  
 

- Sensibilizar para a proteção e preservação da 
natureza; 

 
- Promover, através dos percursos 
estabelecidos, o enriquecimento cultural dos 
Participantes. 

Ecomuseu de 
Barroso 
 
Cabril Eco Rural 

Professores e 
alunos das escolas 
do 1.º Ciclo e 
Jardim de Infância 
de Salto e Cabril. 
 
Professores e 
alunos do 1.º Ciclo 
do Centro Escolar 
de Montalegre 

Docentes do 1.º 
Ciclo 

(Prof. Marília Bessa) 

ju
n

h
o

 

19 

Melhoria da qualidade do 
processo ensino e aprendizagem. 
 
Promoção da disciplina 
(comportamento) 
Promoção do Sucesso 
Escolar. 

Encerramento do ano 
letivo 

(Torrão da Veiga) 
(Senhor da Piedade) 

- Realizar atividades expressivas no âmbito da 
festa de Finalistas; 

 
- Criar um ambiente festivo próprio do final 
de ano; 
 

- Proporcionar relações de convívio e de 
amizade na comunidade escolar; 

 
-Valorizar o sucesso alcançado pelos alunos 
finalistas. 

Professores;  
 
Alunos; 
 
Assistentes 
Operacionais; 
 
 Pais / Encarregados 
de Educação;  
 
Associação de Pais 
do Baixo Barroso;  
 
Juntas de Freguesia. 

Comunidade 
Educativa 

Docentes do 1.ºCiclo 
(Prof. Nazaré Afonso 

e Pedro Miranda) 

 SD 

 

Desenvolvimento de projetos/atividades em parceria com outros níveis de ensino e outras instituições (Departamentos Curriculares, Bibliotecas Escolares e Municipal, Ecomuseu de 

Barroso, Câmara Municipal, Centro de Saúde, Parque Nacional da Peneda-Gerês e outros 
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Departamento curricular de línguas 
Observações:  SD - Sem Data definida; LA – ao Longo do Ano 

Mês Dia 
Áreas de intervenção do 
Projeto Educativo 

Atividade Objetivos Recursos 
Local / 
Público-alvo 

Responsáveis 

SD  

Área de Intervenção 1: 
Promoção do Sucesso Escolar 
 
 
Área de Intervenção 2: 
Melhoria da qualidade do 
processo de ensino e 
aprendizagem 

Olimpíadas da Língua 
Portuguesa  
 

1.4. Valorizar a dimensão formativa 
da aprendizagem 
1.7. Fomentar a existência de 
momentos de encontro da 
comunidade educativa para 
apresentação de trabalhos e boas 
práticas 
2.4. Promover o reforço do 
trabalho colaborativo nos 
departamentos, conselhos de 
turma/titulares de turma 
2.6. Desenvolver processos 
diferenciados e flexíveis de 
ensino/aprendizagem que 
maximizem o potencial dos alunos 
com necessidades educativas 
especiais 

Anfiteatro, 
Salas de aulas, 
Professores vigilantes, 
envelopes 

BB / BC 
Alunos do 3.º 
CEB e Ens. Sec. 

DCL 
António Santos 
Manuel João Pereira 

LA  

 
 
 
Área de Intervenção 1: 
Promoção do Sucesso Escolar 
 
 
Área de Intervenção 2: 
Melhoria da qualidade do 
processo de ensino e 
aprendizagem 

 
Mural das Celebridades – BB 
 
Mural das Celebridades – BC 
 
- Criação de uma página de 
Internet com a biografia de 
mulheres e homens que se 
destacaram (em diferentes áreas) 
ao longo da História da 
Humanidade. 
- Elaboração de azulejos com o 
retrato das personalidades 
escolhidas pelos alunos e 
associação dos mesmos à 
respetiva biografia através da 
utilização de códigos QR ou da 
realidade aumentada. 

1.4. Valorizar a dimensão formativa 
da aprendizagem 
1.7. Fomentar a existência de 
momentos de encontro da 
comunidade educativa para 
apresentação de trabalhos e boas 
práticas 
2.4. Promover o reforço do 
trabalho colaborativo nos 
departamentos, conselhos de 
turma/titulares de turma 
2.6. Desenvolver processos 
diferenciados e flexíveis de 
ensino/aprendizagem que 
maximizem o potencial dos alunos 
com necessidades educativas 
especiais 

- Internet 
- Computador 
- Azulejos 
- Cola branca 
- “Cola prego” 
- Verniz 
- Impressões (C/PB) 

BB / BC 
Comunidade 
Educativa 

Todos os 
Departamentos 
 
Yann Sèvegrand (BB) 
Alcino Moura (BC) 

SET 26 
Área de Intervenção 1: 
Promoção do Sucesso Escolar 

Dia Europeu das Línguas-BB 
 

1.4. Valorizar a dimensão formativa 
da aprendizagem 

Vitrinas 
Disponibilizados pela 

BB / BC 
Alunos de todos 

DCL 
Grupos 
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Área de Intervenção 2: 
Melhoria da qualidade do 
processo de ensino e 
aprendizagem 

Dia Europeu das Línguas-BC 
 
Análise de textos/materiais 
alusivos ao DEL em contexto de 
sala de aula (1.ª aula do dia); 
Decoração do polivalente 

1.7. Fomentar a existência de 
momentos de encontro da 
comunidade educativa para 
apresentação de trabalhos e boas 
práticas 
2.4. Promover o reforço do 
trabalho colaborativo nos 
departamentos, conselhos de 
turma/titulares de turma 
2.6. Desenvolver processos 
diferenciados e flexíveis de 
ensino/aprendizagem que 
maximizem o potencial dos alunos 
com necessidades educativas 
especiais 

DGE e outros os ciclos  220+300+330 
Sofia Monteiro (BB) 
Lúcia Morais (BC) 

Out. 31 

Área de Intervenção 1: 
Promoção do Sucesso Escolar 
 
 
Área de Intervenção 2: 
Melhoria da qualidade do 
processo de ensino e 
aprendizagem 

Halloween-BB 
 
Halloween-BC 
 
Decoração do polivalente; 
 
Exposição de trabalhos alusivos 
ao tema; 
 
Exposição de abóboras e 
fantasias 
 

1.4. Valorizar a dimensão formativa 
da aprendizagem 
1.7. Fomentar a existência de 
momentos de encontro da 
comunidade educativa para 
apresentação de trabalhos e boas 
práticas 
 
2.4. Promover o reforço do 
trabalho colaborativo nos 
departamentos, conselhos de 
turma/titulares de turma 
2.6. Desenvolver processos 
diferenciados e flexíveis de 
ensino/aprendizagem que 
maximizem o potencial dos alunos 
com necessidades educativas 
especiais 

Madeira, 
Tecido, 
Decorações de 
Halloween, 
Fantasias, 
Plástico, etc. 

BB / BC 
Comunidade 
Educativa 

DCL 
Grupos 220+330 
Fátima Dias (BB) 
Milena Melo (BC) 
 

DEZ
. 

14 

Área de Intervenção 1: 
Promoção do Sucesso Escolar 
 
 
Área de Intervenção 2: 
Melhoria da qualidade do 
processo de ensino e 
aprendizagem 

Postais de Natal-BB 
Postais de Natal-BC 
 
Exposição 

1.4. Valorizar a dimensão formativa 
da aprendizagem 
1.7. Fomentar a existência de 
momentos de encontro da 
comunidade educativa para 
apresentação de trabalhos e boas 
práticas 
2.4. Promover o reforço do 
trabalho colaborativo nos 
departamentos, conselhos de 
turma/titulares de turma 

Cartolinas, 
Marcadores, 
Cola, etc. 

BB / BC 
 
Comunidade 
Educativa 

DCL 
Grupos 220 + 300 + 
330 
Inês Brás (BB) 
Dores Macieira (BC) 
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2.6. Desenvolver processos 
diferenciados e flexíveis de 
ensino/aprendizagem que 
maximizem o potencial dos alunos 
com necessidades educativas 
especiais 

FEV. 14 

Área de Intervenção 1: 
Promoção do Sucesso Escolar 
 
 
Área de Intervenção 2: 
Melhoria da qualidade do 
processo de ensino e 
aprendizagem 

Dia de São Valentim / 
Saint Valentine’s Day / 
Saint Valentin-BB 
 
Dia de São Valentim / 
Saint Valentine’s Day / 
Saint Valentin-BC 
 
 (BB) 
Decoração do Polivalente e/ou 
átrio   
 
(BC) 
Elaboração, exposição e troca de 
postais;  
Mural do Amor/Amizade; 
Escrita de textos alusivos ao 
amor/amizade em língua inglesa;  
“Serenata(s)” 

1.4. Valorizar a dimensão formativa 
da aprendizagem 
1.7. Fomentar a existência de 
momentos de encontro da 
comunidade educativa para 
apresentação de trabalhos e boas 
práticas 
 
2.4. Promover o reforço do 
trabalho colaborativo nos 
departamentos, conselhos de 
turma/titulares de turma 
2.6. Desenvolver processos 
diferenciados e flexíveis de 
ensino/aprendizagem que 
maximizem o potencial dos alunos 
com necessidades educativas 
especiais 

Marco do Correio, 
Cartolinas, 
Marcadores, 
Cola, etc. 

BB / BC 
Comunidade 
Educativa 

DCL 
Bela Cândida 
Gonçalves (BB) 
Maria José Dias (BC) 

MAR 27 

Área de Intervenção 1: 
Promoção do Sucesso Escolar 
 
 
Área de Intervenção 2: 
Melhoria da qualidade do 
processo de ensino e 
aprendizagem 

Easter Eggs 
Contest/Exhibition 
OU1 
Easter Bonnet-BB  
 
Easter Eggs 
Contest/Exhibition 
OU2 
Easter Bonnet-BB 
 
Contest/Parade/Exhibition 
 

1.4. Valorizar a dimensão formativa 
da aprendizagem 
1.7. Fomentar a existência de 
momentos de encontro da 
comunidade educativa para 
apresentação de trabalhos e boas 
práticas 
2.4. Promover o reforço do 
trabalho colaborativo nos 
departamentos, conselhos de 
turma/titulares de turma 
2.6. Desenvolver processos 
diferenciados e flexíveis de 
ensino/aprendizagem que 
maximizem o potencial dos alunos 

Cartolinas, 
Marcadores, 
Cola, etc. 

BB / BC 
Comunidade 
Educativa 

DCL 
Grupos 220 + 330 
Sofia Monteiro (BB) 
Cláudia Carvalho 
(BC) 
 

                                                           
1
 Os alunos decidirão, colaborativa e democraticamente, em que qual atividade a sua turma participará. 

2
 Os alunos decidirão, colaborativa e democraticamente, em que qual atividade a sua turma participará. 
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com necessidades educativas 
especiais 

ABR 24 

Área de Intervenção 1: 
Promoção do Sucesso Escolar 
 
 
Área de Intervenção 2: 
Melhoria da qualidade do 
processo de ensino e 
aprendizagem 

ANZAC Day (Australia and 
New Zealand) 
(25th April)-BB 
 
ANZAC Day (Australia and 
New Zealand) 
(25th April)-BC 
 
Exposição de trabalhos alusivos à 
comemoração deste feriado 
 

1.4. Valorizar a dimensão formativa 
da aprendizagem 
1.7. Fomentar a existência de 
momentos de encontro da 
comunidade educativa para 
apresentação de trabalhos e boas 
práticas 
2.4. Promover o reforço do 
trabalho colaborativo nos 
departamentos, conselhos de 
turma/titulares de turma 
2.6. Desenvolver processos 
diferenciados e flexíveis de 
ensino/aprendizagem que 
maximizem o potencial dos alunos 
com necessidades educativas 
especiais 

Cartolinas, 
Marcadores, 
Cola, etc. 

BB / BC 
Comunidade 
Educativa 

DCL 
Grupos 330 
Fátima Dias (BB) 
Carla Moura (BC) 
 

 

 

Departamento curricular de ciências sociais e humanas 
Observações: LA- AO LONGO DO ANO; SD- SEM DATA DEFINIDA; USP – ÚLTIMA SEMANA DE CADA PERÍODO 

Mês Dia 
Áreas de intervenção do 

Projeto Educativo 
Atividade Objetivos Recursos 

Local / Público-
alvo 

Responsáveis 

Out 16 

Promoção do Sucesso Escolar. 
Fomentar a existência de 
momentos de encontro da 
comunidade educativa para 
apresentação de trabalhos e boas 
práticas. 

A fome e a injusta distribuição 
dos bens. 

Sensibilizar para a partilha com os 
mais necessitados. 
Promover a solidariedade. 
 

 
BC e BB 
Toda a 

comunidade 

Professores de 
EMRC 

Geografia e 
Cidadania 

outub
ro 

 
 

AI 1 - Promoção do Sucesso 
Escolar 
AI 2 - Melhoria da qualidade do 
processo de ensino e 
aprendizagem   
 

Concurso de mapas mentais 

Objetivos gerais: 

 Promover o gosto pela disciplina 
de Geografia; 
Oportunidades: 
 

 Estimular a criatividade dos 
alunos; 

 Aplicar, de forma prática, 

Material de desenho Alunos do 7º ano 
Professores de 

Geografia 
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conhecimentos adquiridos ao 
longo das aulas; 

 Divulgar trabalhos realizados no 
âmbito da disciplina; 

 Partilhar saberes com a 
comunidade escolar. 
 

Nov 25 

AI 1 - Promoção do Sucesso 
Escolar  
AI 2 - Melhoria da qualidade 
do processo de ensino e 
aprendizagem 

Comemoração do Dia 
Internacional para a 
Eliminação da Violência 
Contra as Mulheres – Palestra 
Amnistia Internacional 

 Promoção da igualdade de 
direitos e deveres entre 
homens e mulheres; 

 Saber respeitar as 
diferenças de género; 

 Desenvolver o espírito 
crítico relativamente 
educação livre de 
preconceitos e de 
estereótipos de género; 

 Desenvolver 
comportamentos 
solidários, tendo em vista a 
eliminação da violência 
contra a mulher; 

 Promover nos alunos 
atitudes de valores. 

 
 
 

Computador 
 
 

Projetor Multimédia 

Turmas 8ºano 
 

 Ana Carina 
Gomes 

Carla Rego 
 

Dez. 

1ª 
seman
a 

 

AI 1 - Promoção do Sucesso 
Escolar 
AI 2 - Melhoria da qualidade do 
processo de ensino e 
aprendizagem 

Direitos Humanos 
 

Objetivos Gerais: 

•Formar cidadãos proativos 

•Fomentar o trabalho autónomo e 

responsável 

 

Oportunidades: 

Cartolinas, tintas e cola 
Comunidade 

Educativa 

Todo o 
Departamento 
Isabel Gouveia 
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• Propiciar relação pedagógica 

entre professores e alunos 

• Criar espanto nos alunos.  

• Promover valores. 

Dez.  
Promoção do Sucesso Escolar 
Melhoria da qualidade do 
processo ensino e aprendizagem 

Campanha de Solidariedade Natal 
Dez milhões de estrelas  

(CARITAS) 

 Sensibilizar para a partilha 
com os mais necessitados. 

 Promover a solidariedade 

 
BC e BB 
Toda a 

comunidade 

Professores de 
EMRC 

Clotilde Magalhães 

Abr. 
24 

 Ou 
 26 

AI 1 - Promoção do Sucesso 
Escolar 
AI 2 - Melhoria da qualidade do 
processo de ensino e 
aprendizagem 

Atividades Comemorativas do 25 
de abril 

Objetivos Gerais: 

•Formar cidadãos proativos. 

•Fomentar o trabalho autónomo e 

responsável. 

 

Oportunidades: 

•Propiciar relação de proximidade 

entre professores e alunos. 

• Surpreender os alunos.  

• Valorizar o aprender a ser social. 

. Cultivar o gosto pela cultura. 

Cravos, cartolinas, 
material de escrita e 
pintura, aparelhagem 

Comunidade 
Educativa 

      Isabel Gouveia 
Eugénia Costa 

 
Grupo de História e 

Geografia 
 
 
 

Abr. 

Última 
seman
a do 2º 
períod

o) 

AI 1 - Promoção do Sucesso 
Escolar 
AI 2 - Melhoria da qualidade do 
processo de ensino e 
aprendizagem 

Semana da Disciplina de EMRC 
Tertúlia 

Desenvolver os propósitos básicos 
da disciplina de EMRC. 
Promover os objetivos da 
disciplina. 
Aprender os valores indispensáveis 

ao Ser Humano 

 
BB e BC 

Todos os alunos 
Professores de 
EMRC 

Abr. 

Final 
do 2º 
períod

o 

AI 1 - Promoção do Sucesso 
Escolar 
AI 2 - Melhoria da qualidade do 
processo de ensino e 
aprendizagem 

Celebração da Páscoa: 
Há mesas com tradição 

 

Vivenciar a experiência da 
liberdade através da figura de Jesus 
Cristo 
Reproduzir os símbolos e as 
tradições católicas associadas à 

 
BB e BC  
Toda a 

comunidade 

Professores de 
EMRC 
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Páscoa na cultura da região. 

Mai. 
 

SD 

AI 1 - Promoção do Sucesso 
Escolar 
AI 2 - Melhoria da qualidade do 
processo de ensino e 
aprendizagem 

Encontro de Alunos de EMRC 

Aplicar na prática conceitos e 
valores universais como a união, a 
tolerância e o respeito pelo outro; 
-Perceber a importância da 
disciplina de EMRC na formação 
integral da pessoa; 
-Participar em atividades coletivas 
de interesse cultural 

 

BB E BC 
5º e 6º anos 
inscritos na 
disciplina de 

EMRC 

Professores de 
EMRC 

Mai. SD 

AI 1 - Promoção do Sucesso 
Escolar 
AI 2 - Melhoria da qualidade do 
processo de ensino e 
aprendizagem 

Tertúlia 

 Objetivos Gerais: 

 Formar cidadãos proativos. 

 Fomentar o trabalho 
autónomo e responsável. 

 

 Oportunidades: 
Desenvolver o pensamento crítico 

e criativo. 

 Educar a sensibilidade estética 
e artística. 

 Valorizar as linguagens e os 
textos. 

 Promover o relacionamento 
interpessoal. 

 Cultivar o gosto pela cultura. 

 
Escola Baixo 

Barroso 

Isabel Gouveia 

Eugénia Costa 

Yann Sèvegrand 

Mai. 4 A 8  Semana da Europa 

 
• Promover o gosto pela 
disciplina de Geografia; 
• Estimular a criatividade 
dos alunos; 
• Conhecer a história , os 
objetivos, a cultura e a gastronomia 
dos países que constituem a  União 
Europeia; 
• Salientar a importância 
política, económica e social da 
União Europeia; 
• Caracterizar os países que 
integram a União Europeia; 
• Reconhecer a importância 
para Portugal da adesão à UE; 

 

Agrupamento 
Escolas Dr. Bento 

da Cruz 

Dulce Ramos 
Isabel Gouveia 
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• Desenvolver atitudes 
cívicas e de cidadania. 
• Divulgar trabalhos 
realizados no âmbito da disciplina; 
• Partilhar saberes com a 
comunidade escolar. 

Mai. 
 

 

AI 1 - Promoção do Sucesso 
Escolar 
AI 2 - Melhoria da qualidade do 
processo de ensino e 
aprendizagem 

Visita de Estudo ao Parque 
Nacional da Peneda Gerês 

Objetivos gerais: 
Aquisição, desenvolvimento e 
consolidação de aprendizagens. 
 
Oportunidades: 
-Contactar com a realidade 
próxima da escola; 
-Visitar uma zona protegida; 
-Associar casos reais aos conteúdos 
trabalhados. 

Autocarro 
Guia oficial do parque 

Alunos de 
Geografia A e 
Geografia C 

Alexandra Rodrigues 
Isabel Gouveia 
Dulce Ramos 

LA USP 

AI 1 - Promoção do Sucesso 
Escolar 
AI 2 - Melhoria da qualidade do 
processo de ensino e 
aprendizagem 

Exposições temáticas de 
trabalhos realizados pelos alunos 

ao longo do ano letivo 

 Promover o gosto pela disciplina 
de Geografia; 

 Estimular a criatividade dos 
alunos; 

 Aplicar, de forma prática, 
conhecimentos adquiridos ao 
longo das aulas; 
•Desenvolver atitudes cívicas e de 
cidadania; 

 Divulgar trabalhos realizados no 
âmbito da disciplina; 

 Partilhar saberes com a 
comunidade escolar. 
 

Material de desenho 

Cartolinas 

Material de escrita 

Material audiovisual 

Alunos do 3ºciclo 
e Secundário 

(Línguas e 
Humanidades) 

Professores de 
Geografia 

3º 
perío
do 

 
SD 

Promoção do Sucesso Escolar 
 
 
Melhoria da qualidade do 
processo ensino e aprendizagem 

Visita de Estudo 
Momento Aventura  

          (Parque a definir) 

-Aprender a preservar e valorizar a 
natureza. 
-Fortalecer os laços de amizade 
entre alunos e alunos e professores. 
-Proporcionar momentos de 
convívio e lazer. 
-Fomentar o gosto pela natureza e 
pela prática de desportos ao ar 
livre. 

 

BB e BC 
7º e 8º Anos  
inscritos na 
disciplina de 

EMRC 

Professores de 
EMRC 

2º/3º 
Perío
do 

SD 

Promoção do Sucesso Escolar 
 
 
Melhoria da qualidade do 

Visita de Estudo 
(local a definir) 

Conhecer marcas do cristianismo 
na cultura ocidental; 
-Descobrir a importância da cultura 
cristã na formação da matriz 

 
BB e BC 

9º, 10º, 11º e 12º 

Professores de 
EMRC 
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processo ensino e aprendizagem cultural da Europa; 
-Aplicar na prática conceitos e 
valores universais como a união, a 
tolerância e o respeito pelo outro; 
-Proporcionar a vivência de 
momentos lúdicos importantes 
para o desenvolvimento pessoal e 
social dos alunos. 

 
 

3º 
Perío
do 

SD 

Promoção do Sucesso Escolar 
 
 
Melhoria da qualidade do 
processo ensino e aprendizagem 
 

Construção Rosa dos Ventos 

 Promover o gosto pela 
disciplina de Geografia; 

 Estimular a criatividade 
dos alunos; 

 Aplicar, de forma prática, 
conhecimentos adquiridos ao 
longo das aulas; 

 

Tintas 
Azulejos 

BB 
7ºA, 7ºB, 10ºA 

Isabel Gouveia  
Carla Rego 

LA SD 

Promoção do Sucesso Escolar 
 
 
Melhoria da qualidade do 
processo ensino e 
aprendizagem 
 

Jornal de Parede 

 Promover o gosto pela 
disciplina de Geografia; 

 Estimular a criatividade 
dos alunos; 

 Aplicar, de forma 
prática, conhecimentos 
adquiridos ao longo das aulas; 

 Desenvolver atitudes 
cívicas e de cidadania 

 Partilhar saberes com a 
comunidade escolar 

 
BB 
BC 

Grupo de Geografia 
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Departamento curricular de ciências exatas e da natureza 
Observações: LA- AO LONGO DO ANO; SD- SEM DATA DEFINIDA 

Mês Dia 
Áreas de intervenção do 

Projeto Educativo 
Atividade Objetivos Recursos 

Local / Público-
alvo 

Responsáveis 

LA  

Promoção do sucesso escolar 
 
Melhoria da qualidade do 
processo de ensino e 
aprendizagem 

DESPERTAR PARA A 
CIÊNCIA / 

MINILABORATÓRIO 

 

- Estimular o gosto das crianças 
pela ciência; 
- Incentivar os alunos para o 
estudo das Ciências da Naturais; 
- Realizar atividades simples em 
laboratório utilizando 
métodos/técnicas laboratoriais; 
- Perceber alguns fenómenos do 
dia-a-dia a partir da visualização de 
demonstrações simples e de forma 
lúdica; 
- Desenvolver o espírito crítico e a 
curiosidade científica. 

 
 
Laboratório de Biologia 
e materiais do 
laboratório 

Escola do Bento 
da Cruz 

Escola Baixo 
Barroso 

 
Pré-escolar 

Escola BC 
Grupo 230 e 520 
da escola do BC 

+ 
Margarida Lima 

Manuel João Soares 
Responsável: Escola 

Bento da Cruz – 
Sílvia Martins 

Escola Baixo Barroso 
Serge e Dalila (ambos 

responsáveis 

LA  
Promoção do sucesso escolar 
 
Promoção da disciplina 

“JUNTOS SOMOS MAIS 
FORTES” 

 
- Envolver os encarregados de 
educação/família/comunidade no 
desenvolvimento da escola; 
- Aumentar a participação dos 
encarregados de educação na vida 
escolar dos seus educandos; 
- Motivar os alunos para a 
aprendizagem. 
 

 
- sala  
- fotocópias 

Escola BC 
Alunos do 9.º ano  

Grupo 520 
Escola Bento da 

Cruz – Isabel Barros 
 

SD  

Promoção do sucesso escolar. 
Melhoria da qualidade do 
processo ensino e aprendizagem. 
 

OLIMPÍADAS 
PORTUGUESAS DE 
BIOLOGIA, SÉNIOR 2019 
 

- Estimular o interesse dos 
estudantes pela disciplina de 
Biologia. 
- Aproximar a universidade do 
ensino secundário, introduzindo 
conceitos e práticas que 
introduzam o estudante à realidade 
universitária; 
- intercâmbio de ideias e de 
experiências entre os estudantes, a 
nível nacional e internacional; 
- Estabelecer relações de amizade 
entre os jovens de diferentes 
países, fomentando a cooperação 

- Salas (Para realização 
das provas) 
 
 
- Fotocópias 
 
Deslocação dos alunos 
do secundário se 
passarem à final. 

Escola do BB e 
BC 

 
 
 

Alunos do 
secundário  

Grupo 520 
 

Escola Baixo Barroso 
– Saavedra 

 
Escola Bento da 

Cruz – Isabel Barros 
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entre os povos. 
- Estimular o gosto e o prazer pelo 
Ensino e pela Aprendizagem da 
Biologia a nível do ensino  básico e 
secundário. 

SD  Promoção do Sucesso Escolar  
CANGURU MATEMÁTICO  

 

- Estimular e motivar o maior 
número possível de alunos para a 
matemática.  
- Incutir nos alunos o gosto pela 
Matemática, aplicando 
conhecimentos adquiridos na 
disciplina.  

- Salas (Para realização 
das provas)  
- Fotocópias  

Escola do BB e 
BC  

Todos os alunos 
do  

2.º, 3.º .  

Grupo 500  
Escola Baixo Barroso 

– Vitor Sousa  
Escola Bento da 

Cruz – David Pires 

SD 
 

 

Promoção do sucesso escolar 
Melhoria da qualidade do 
processo de ensino e 
aprendizagem. 
 

“VISITA A UMA ESTAÇÃO 
DE TRATAMENTO DE 

ÁGUAS RESIDUAIS (ETAR) 
E A UMA ESTAÇÃO DE 

TRATAMENTO DE ÁGUAS 
(ETA) “. 

 

- Refletir e desenvolver atitudes 
críticas, conducentes a tomadas de 
decisões fundamentadas, sobre 
problemas ambientais causados 
pela atividade humana. 
 
- Valorizar os avanços científico-
tecnológicos na preservação do 
meio ambiente. 
 
- Consciencializar os intervenientes 
acerca das vantagens da reciclagem 
e reutilização de materiais como 
modo de evitar a contaminação (ar, 
solo e água) e o esgotamento dos 
recursos naturais. 
 

Autocarro 
(250 euros) 

Escola BC 
Alunos do 12º 

ano, 
Turma A e B  do 
curso ciências e 

tecnologias 
 

Grupo 520 
Escola BC 

Sílvia Alves Martins. 
Escola BB 

Mª José Correia 
 

SD  

Promoção do sucesso escolar 
Melhoria da qualidade do 
processo de ensino e 
aprendizagem 

“O HOMEM NA  

ECOESFERA” 

 

- Desenvolver posturas 
interventivas e responsáveis, 
visando contribuir para a 
alfabetização científica dos 
membros da comunidade educativa 
sobre questões de impacte social 
para a comunidade local. 
 
- Partilhar saberes com os 
encarregados de educação e 
restantes membros da comunidade 
educativa, tornando-os participes 
dos objetivos inerentes à instituição 
Escola. 

Auditório e material de 
papelaria 

Escola BC 
Alunos do 12º ano 

B 
 

Grupo 520 
Escola BC 

Sílvia Alves Martins. 
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- Fomentar o espírito crítico 
relativamente a questões ligadas à 
ação do Homem nos ecossistemas   
 

Nov 
6, 7 e 

8 

 Promoção do sucesso escolar. 
Melhoria da qualidade do 
processo ensino e aprendizagem. 
 

Exposição/Feira de Minerais 
e Fósseis  

- Sensibilizar, melhorar os 
conhecimentos e os resultados 
escolares dos Alunos relativamente 
ao estudo das Ciências, em 
particular dos elementos que 
constituem a Terra, do seu 
ambiente de formação e da 
evolução dos organismos ao longo 
do tempo; 
- Angariar fundos que permitirão 
adquirir materiais para as aulas 
práticas. 

Polivalente das escolas 

Escola do Baixo 
Barroso e Bento 

Cruz  
/ 

Toda a 
comunidade 

escolar 

Escola Baixo Barroso 
João Saavedra 

Escola Bento da 
Cruz 

Maria Carpinteiro 

Fev  SD 

 Promoção do sucesso escolar. 
Melhoria da qualidade do 
processo ensino e aprendizagem. 
 

Suporte Básico de Vida 
 
Em colaboração com os 
Bombeiro Voluntários de 
Montalegre/Salto  

Aplicar medidas de suporte básico 
de vida: 
- Importância da cadeia de 
sobrevivência no aumento da taxa 
de sobrevivência em paragem 
cardiovascular; 
- Exame do paciente (adulto e 
pediátrico) com base na abordagem 
inicial do ABC; 
- Exemplificar os procedimentos 
de um correto alarme em caso de 
emergência; 
- Executar procedimentos de 
suporte básico de vida (adulto e 
pediátrico), segundo o algoritmos 
do European resuscitation council. 

Sala de aulas e/ou 
Anfiteatro 

Escola do Baixo 
Barroso e Bento 

Cruz  
/ 

9.º Ano  

Escola Baixo Barroso 
Maria José Correia 
Escola Bento da 

Cruz 
Isabel Barros 

Maio SD 

Melhoria da qualidade do 
processo ensino e 
aprendizagem  
* Redefinir e implementar 
estratégias diferenciadas de 
ensino, promovendo uma 
articulação mais consolidada;  
 * Incentivar a utilização de 
metodologias ativas, 
diversificadas e inovadoras, 

 
AULA DE CAMPO DE 
GEOLOGIA 
 
Em colaboração com Ecomuseu 
 

- Realizar observações de campo 
sobre fenómenos geológicos em 
zonas próximas. 
- Realizar observações de campo 
para identificação dos diferentes 
tipos de rochas aflorantes na 
região. 
- Interpretar a ocorrência dos 
diferentes tipos de rochas 
observadas. 

Autocarro 

 (250 euros) 

Escola do BB e 

BC 

 

Alunos do 11.º A e 

B do curso 

ciências e 

tecnologias 

    Grupo 520 

Escola Baixo Barroso 

– João Saavedra 

 

Escola Bento da 

Cruz – Isabel Barros 
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diversificando os recursos e 
materiais;  
* Desenvolver processos 
diferenciados e flexíveis de 
ensino/aprendizagem que 
maximizem o potencial dos 
alunos. 
 Promoção do sucesso escolar 
 * Valorizar a dimensão formativa 
da aprendizagem;  
* Diminuir a diferença entre a 
avaliação interna e externa. 

- Colaboração em atividades que 
visam a participação de outras 
entidades da comunidade no 
desenvolvimento da escola. 

Junh
o 

1ª 
seman
a 

 Promoção do Sucesso Escolar 
 Melhoria da qualidade do 
processo ensino e aprendizagem 

 
Jogo do 24 

 

- Articular as atividades escolares 
com os interesses dos alunos. 
- Desenvolver o espírito de 
competitividade. 
- Desenvolver o cálculo mental 
envolvendo as 4 operações básicas. 
- Incutir nos alunos o gosto pela 
Matemática, aplicando 
conhecimentos adquiridos na 
disciplina. 

- Prémios para os 4 
melhores alunos 

Alunos do 5º e 6º 
ano 
(Articulação com o 
4º ano) 

 
Escola Baixo Barroso 

– 
Clara Conde 

 
Escola Bento da 

Cruz – Jorge 
Florêncio, Anita 

Florêncio 

 

Departamento curricular de expressões 
Observações: Legenda: -LP (ao longo do 1º período- Curso juízes árbitros) - LM (longo do mês, março, Torneio Ténis de Mesa e Badminton- LM1 (Longo do mês de maio e junho, 

Futsal)                                                    
             

Mês Dia 
 Áreas de intervenção do 

Projeto Educativo 
Atividade Objetivos Recursos 

Local / Público-
alvo 

Responsáveis 

Nov. 
 

11 
 

Melhoria da qualidade do 
processo 
ensino/aprendizagem 

Basquetebol BB 

Promover o gosto pela prática 
desportiva, dinamizar a 
comunidade escolar. 
Desenvolver o trabalho 
colaborativo entre pares. 

Professores de 
Educação Física 
Alunos 

Escola Baixo 
Barroso 
Campo exterior 
3º ciclo e 
secundário 

(Grupo de E. Física) 
Prof. Abílio Barroso 

Dez. 
 

03 
Promoção do sucesso escolar 

Dia Internacional da Pessoa 
com Deficiência. 

(Palestra de sensibilização) 
 

Promover a aceitação e a inclusão 
da pessoa diferente. 
 

Cartazes 
Computador 
Bibliotecas 

Escola Baixo 
Barroso e Bento 
da Cruz 
Comunidade 
Educativa de  

Grupo de Educação 
Especial 
Prof. Andrea Alvim 
Prof. Isabel Pereira 
Prof. Ana Gaspar 
Prof. Olga Ferreira 
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Nov. 
 

11 

Melhoria da qualidade do 
processo 
ensino/aprendizagem 
Promoção do sucesso escolar 

Corta-mato BC 
 

Promover o gosto pela prática 
desportiva, dinamizar a 
comunidade escolar. 
Promover relações de convívio e 
amizade na comunidade escolar. 
Apurar a seleção de alunos para o 
Corta-Mato Distrital. 
Desenvolver o trabalho 
colaborativo entre pares. 
 

Medalhas 
Água 
Lanche 
Fita sinalizadora 
Computador 

Escola Bento da 
Cruz Escola 
 
Comunidade 
Educativa 
(Professores 
Auxiliares 
Educativos e 
Encarregados de 
Educação). 
 
1º 2ºe3º Ciclos e 
secundário 

(Grupo de E. Física)  
Prof.Braulio Silva 

Nov. 
 

11 

Melhoria da qualidade do 
processo 
ensino/aprendizagem 
Promoção do sucesso escolar 

Atividades Desportivas 
 

Comemoração do dia de S. 
Martinho, dinamizar a comunidade 
escolar. 
Promover relações de convívio e 
amizade na comunidade escolar. 
Desenvolver o trabalho 
colaborativo entre pares. 
 

Lanche 
 

Escola Bento da 
Cruz Escola 
 
Comunidade 
Educativa 
(Professores 
Auxiliares 
Educativos e 
Encarregados de 
Educação). 
 
2ºe3º Ciclos e 
secundário 

(Grupo de E. Física) 
Grupo de EMRC  

Prof. Dores 
Pinheiro/ Paulo 

Magalhães 

Dez 
 
 
 
 
 
 
 

12 Promoção do sucesso escolar 

ENCERRAMENTO DO 1.º 
PERÍODO: 

Exposição de trabalhos dos 
alunos 

Desenvolver o trabalho de grupo e 
cooperação. 
 Aprender a observar, refletir, 
debater e questionar a realidade 
envolvente de uma forma crítica e 
responsável. 
Incentivar nos alunos o gosto e o 
respeito pelas tradições. 
 Fomentar a criatividade e a 
imaginação. 
 Reduzir, reutilizar e reciclar. 

 
 
 
Verba financeira 
Aproximadamente de 
200 euros; 

 

 

Baixo Barroso e 

Bento da Cruz 

Toda a 

comunidade 

educativa da. 

Gripo disciplinar das 
Artes  
Professores: 
Elisabete Sousa, 
Emília Sampaio, 
Nelson Castro, José 
Pedro. 
 

Dez. 
 
 
 

14 
Melhoria da qualidade do 
processo 
ensino/aprendizagem 

Torneio de basquetebol BC 
 

Promover o gosto pela prática 
desportiva, dinamizar a 
comunidade escolar; 
Promover relações de convívio e 
amizade na comunidade escolar 
Desenvolver o trabalho 

Professores de 
Educação Física 
Alunos 

Escola Bento da 
Cruz 
Recinto exterior e 
interior da Escola 
Todos os alunos 

(Grupo de E. Física)  
Prof. Pedro        
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colaborativo entre pares. 

Dez. 17 

Melhoria da qualidade do 
processo 
ensino/aprendizagem 
Promoção do sucesso escolar 

Corta-mato BB 
 
 

Promover o gosto pela prática 
desportiva, dinamizar a 
comunidade escolar; 
Promover relações de convívio e 
amizade na comunidade escolar 
Desenvolver o trabalho 
colaborativo entre pares. 

Professores de 
Educação Física 
Alunos 

Escola Baixo 
Barroso  
Comunidade 
Educativa 
(Professores 
Auxiliares 
Educativos e 
Encarregados de 
Educação). 
 
1º 2ºe3º Ciclos e 
secundário 

(Grupo de E. Física)  
Prof. Manuel Freitas     

Dez.  LP 
Melhoria da qualidade do 
processo 
ensino/aprendizagem 

Curso juízes árbitros 

Incentivar os alunos para 
desempenharem o papel de 
árbitros. 
Desenvolver o sentido de 
responsabilidade. 
Desenvolver o trabalho 
colaborativo entre pares. 

Dossiês 
Papel 
Fotocópias 

Escola de Baixo 
Barroso e Bento 
da Cruz 
3º ciclo e 
secundário 

O responsável por 
cada grupo equipa 

Fev. 

 
 

7 
 

Melhoria da qualidade do 
processo 
ensino/aprendizagem 

MegaKilómetro 
Megasalto 

Megasprinter BB 

Promover o gosto pela prática 
desportiva, dinamizar a 
comunidade escolar. 
Aumentar a participação dos 
alunos no desporto escolar; 
Desenvolver o trabalho 
colaborativo entre pares. 

Professores de 
Educação Física 
 
Alunos 

Escola Baixo 
Barroso 
Comunidade 
Educativa  
 
1º 2ºe3º Ciclos e 
secundário 

(Grupo de E. Física)  
Prof. Manuel Freitas  

 
 
    

 
 
 

Fev. 
 
 
 

12 
Melhoria da qualidade do 
processo 
ensino/aprendizagem 

Megas: Sprint; Km e Salto BC 

Promover o gosto pela prática da 
modalidade. 
Promover relações de convívio e 
amizade na comunidade escolar. 
Apurar a seleção de alunos para o 
Mega Distrital 
Realizar atividades desportivas 
individuais. 
Desenvolver o trabalho 
colaborativo entre pares 
 

Medalhas 
Água 
Lanches 

Escola Bento da 
Cruz  
Comunidade 
Educativa  
 

1º 2ºe3º Ciclos e 
secundário 

(Grupo de E. Física)  
Prof.Braulio Silva 

 
 

Fev. 
. 

14 

Promoção do sucesso escolar 
Melhoria da qualidade do 
processo 
ensino/aprendizagem 

Espalhar o Amor Promover a participação e 
contribuir para a inclusão de todos 
os alunos; 
Promover a socialização; 
Possibilitar momentos de partilha;  

Material de desgaste  Escola do Baixo 
Barroso - 
Biblioteca 

Prof. Emília Sampaio 
Enfermeira Liliana 
Tabosa 
Prof. Andrea Alvim 
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Desenvolver a criatividade e a 
imaginação. 

Mar. 

 

21 
Promoção do sucesso escolar 

Dia da criatividade artística e 
da Poesia 
Exposições de trabalhos 

 
 

Fomentar a criatividade e a 
imaginação. 
 Reduzir, reutilizar e reciclar. 
 Desenvolver o trabalho de grupo, 
a cooperação e socialização. 
Fomentar o intercâmbio 
escola/comunidade. 

-Materiais riscadores 
papeis diversos 
-Cartolinas simples e 
caneladas 
-Tintas Acrílica 

Escola de Baixo 
Barroso e Bento 
da Cruz 
Toda a 
comunidade 
educativa 

Gripo disciplinar das 
Artes  
Professores: 
Elisabete Sousa, 
Emília Sampaio, 
Nelson Castro José 
Pedro. 

Mar. SD 
Melhoria da qualidade do 
processo 
ensino/aprendizagem 

Torneio Ténis de Mesa 
 

Promover o gosto pela prática da 
modalidade. 
Promover relações de convívio e 
amizade na comunidade escolar 
Promover a Saúde, o desporto e a 
cultura. 
Desenvolver o trabalho 
colaborativo entre pares 

Água 
Medalhas 
Lanches 

Escola Bento da 
Cruz 

Alunos 3.º ciclo e 
secundário 

 (Grupo de E. Física  
Prof. Nuno 
Gonçalves 

Mar. 27 Promoção do sucesso escolar 

ENCERRAMENTO DO 2.º 
PERÍODO: 

- Torneio de voleibol (Bento 
da Cruz e Baixo Barroso) 

Promover o gosto pela prática 
desportiva, dinamizar a 
comunidade escolar; 
Promover relações de convívio e 
amizade na comunidade escolar 
Desenvolver o trabalho 
colaborativo entre pares 

-Gimnodesportivo; 
- Medalhas; 
- Fita para marcação de 
campos 

Bento da Cruz 
Baixo Barroso 

 

(Grupo de E. Física) 
Prof. Nuno 
Gonçalves 

Prof. Abílio Barroso 

Mar. 27 Promoção do sucesso escolar 
ENCERRAMENTO DO 2.º 

PERÍODO: 
- Torneio de Boccia BC 

Promover o gosto pela prática 
desportiva, dinamizar a 
comunidade escolar; 
Promover relações de convívio e 
amizade na comunidade escolar 
Desenvolver o trabalho 
colaborativo entre pares 

-Gimnodesportivo; 
- Medalhas; 
- Fita para marcação de 
campos 

Bento da Cruz 
 

(Grupo de E. Física) 
Prof. Pedro Alves 

Grupo de Educação 
Especial 

 

Abr. 24 

Promoção do sucesso escolar, 
 
Melhoria da qualidade do 
processo 
ensino/aprendizagem 
 
 
 

Semana da Leitura 
(Recolha de histórias, no seio 
familiar, a efetuar ao longo do 
ano e a terminar na semana da 

leitura/ 
 PeddyPaper. 

 

Assegurar reais oportunidades de 
leitura para todos os alunos. 

Cartolina, Roupas 
Histórias adaptadas 
Bibliotecas Escolas de Bento 

da Cruz e 
Baixo Barroso 

EB Salto 

(Grupo de Educação 
Especial) 
Prof. Andrea Alvim 
Prof. Isabel Pereira 
Prof. Ana Gaspar 
Prof. Olga Ferreira 
 

Maio LM 
Melhoria da qualidade do 
processo 
ensino/aprendizagem 

Torneio de Badminton 

Promover o gosto pela prática 
desportiva, dinamizar a 
comunidade escolar. 
Realizar atividades desportivas 

Água 
Medalhas 
 

Bento da Cruz 
Baixo Barroso 

Comunidade 
Educativa   2º, 3º 

(Grupo de E. Física) 
Prof. Maria, das 
Dores Pinheiro 

Prof. Abílio Barroso 
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individuais. 
Desenvolver o trabalho 
colaborativo entre pares 

ciclo e secundário 

Maio
Jun. 

LM1 
Melhoria da qualidade do 
processo 
ensino/aprendizagem 

Futsal BC 

Promover o gosto pela prática da 
modalidade. 
Promover relações de convívio e 
amizade na comunidade escolar 
Desenvolver o trabalho 
colaborativo entre pares 

Água 
Medalhas 
Lanches 

Bento da Cruz 
2º, 3º ciclo e 
secundário 

(Grupo de Ed. 
Física) 

Prof. Pedro 

Jun. 14 
Melhoria da qualidade do 
processo 
ensino/aprendizagem 

Futsal BB 

Promover o gosto pela prática 
desportiva; 
Promover as relações de convívio e 
amizade. 
Realizar atividades desportivas 
coletivas. 
Desenvolver o trabalho 
colaborativo entre pares 

Professores de 
Educação Física 
Alunos 

Escola Baixo 
Barroso 

 Campo exterior  

(Grupo de Ed. 
Física) 

Prof. Manuel Freitas 

Jun. SD 
Melhoria da qualidade do 
processo 
ensino/aprendizagem 

Corrida de Orientação BC 

Promover o gosto pela prática da 
modalidade. 
Promover relações de convívio e 
amizade na comunidade escolar 
Desenvolver o trabalho 
colaborativo entre pares 

Água 
Medalhas 
Lanches 

Bento da Cruz 
Toda a 

comunidade 
educativa 

(Grupo de Ed. 
Física) 

Prof. Dores Pinheiro 

 
 
 
 
 

Jun. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jun. 

 
 

 
1 
 
 
 
 
8 

 
 
Melhoria da qualidade do 
processo 
ensino/aprendizagem 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Promoção do sucesso escolar 

ENCERRAMENTO DO 
ANO LETIVO:3º PERÍODO 

Dia das Expressões 
Exposições 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Festival da Canção (Bento da 
Cruz) - 9 de junho 

 

Reconhecer a importância das artes 
visuais como valor cultural 
indispensável ao desenvolvimento 
do ser humano. 
Desenvolver a sensibilidade 
estética. 
Dar a conhecer à comunidade 
educativa as atividades realizadas 
pelos alunos na disciplina. 
Desenvolver o trabalho 
colaborativo. 
Fomentar a relação escola e 
território local. 
 
Incentivar nos alunos o gosto e o 
respeito pelos trabalhos realizados 
nas disciplinas. 
Valorizar a sua expressão musical e 
a dos outros; 
 Fruir a música para além dos seus 

Material para produção 
gráfica e plástica e 
impressão: 200 euro 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Verba Financeira: 
Aproximadamente 100 
euros. 
 Adereços para o palco; 
 Águas; 
 Lanche. 

 
Alunos: 2.º e 3.º 
ciclo de Baixo 
Barroso e Bento 
da Cruz 

 
 

 
 

Escola Bento da 
Cruz 

Toda a 
comunidade 

educativa 

Gripo disciplinar das 
Artes  
Professores: Elisabete 
Sousa, Emília Sampaio, 
Nelson Castro, José 
Pedro. 

 
 
(Grupo de Ed. 
Musical)  
Prof. Amélia Rua 
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aspetos técnicos e conceptuais, 
manifestando preferências 
musicais; 
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Departamento oferta formativa 

Mês Dia 
Áreas de intervenção do 

Projeto Educativo 
Atividade Objetivos Recursos Local / Público-alvo Responsáveis 

 setembro 
9 

NR 

Área de intervenção 2: 
Melhoria da qualidade do 
processo ensino e 
aprendizagem 
Área de Intervenção 4: 
Otimização da organização e 
gestão do agrupamento 

Divulgação, análise e discussão dos 
indicadores EQAVET referentes 
ao triénio 2014/17 e definição de 

estratégias 

 - Informar sobre as  forma de 

assegurar a implementação adaptação 
dos Sistemas de Garantia da 
Qualidade alinhados com o 
EQAVET. 
 

Computador e 
projetor 

Diretores de Turma Dulce Ramos 

 setembro 
13 
NR 

Área de intervenção 2: 
Melhoria da qualidade do 
processo ensino e 
aprendizagem 
Área de Intervenção 4: 
Otimização da organização e 
gestão do agrupamento 

Receção aos EE e alunos Cursos 
Profissionais - sessão EQAVET 

- Assinalar de forma motivadora o 
primeiro contacto com o ano escolar; 
- Informar sobre as  forma de 
assegurar a implementação adaptação  
dos Sistemas de Garantia da 
Qualidade alinhados com o 
EQAVET. 

Recursos 
humanos:  
ex alunos de 
cursos 
profissionais do 
agrupamento. 
Recursos 
materiais: 
Computador e 
projetor 
 

EE e alunos cursos 
profissionais 

Dulce Ramos 

 

Mês Dia 
Áreas de intervenção do Projeto 

Educativo 
Atividade Objetivos Recursos 

Local / Público-
alvo 

Responsáveis 

outubro 
2 

NR 

Área de intervenção 2:  Melhoria da 
qualidade do processo ensino e 
aprendizagem.  
 
Área de Intervenção 4:  Otimização da 
organização e gestão do agrupamento. 

Sessão de divulgação  de 
resultados, análise e definição de 

estratégias com stakeholders 
externos 

- Divulgar os cursos profissionais 
do agrupamento; 
 
- Aumentar a eficiência de parceria 
entre o agrupamento e os 
stakeholders externos. 

Recurso 
humano: 
formador 
Centro de 
Formação 
 
Recurso 
material: 
Computador 
Projetor 
 

Stakeholders 
externos 

Dulce Ramos 

outubro 16 
Área de Intervenção 1: Promoção do 
Sucesso Escolar; 
 

Organização dos Jogos 
Populares no dia Mundial da 

Alimentação 

- Promover hábitos de vida 
saudáveis; 

-Consciencializar a população para 

Diversos 
Comunidade 

Educativa 
Helena Barreira 
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Área de Intervenção 2: Melhoria da 
qualidade do processo de ensino e 
aprendizagem. 

a necessidade de adotar uma 
atitude alimentar responsável e 
sustentável. 
 

outubro 19 

Área de Intervenção 1: Promoção do 
Sucesso Escolar; 
 
 
Área de Intervenção 2: Melhoria da 
qualidade do processo de ensino e 
aprendizagem. 

Rota dos Moinhos – Vila da 
Ponte 

- Conhecer o funcionamento do 
Turismo cultural; 
- Analisar as implicações deste tipo 
de Turismo na região de Barroso; 
- Avaliar as mais-valias turísticas 
para as entidades envolvidas. 
 

Transporte 
Prospetos 

12.º TUR Ana Maria Ferreira 

 

Mês Dia 
Áreas de intervenção do 

Projeto Educativo 
Atividade Objetivos Recursos 

Local / Público-
alvo 

Responsáveis 

novembro 6 

Área de Intervenção 1: 
Promoção do Sucesso 
Escolar; 
 
 
Área de Intervenção 2: 
Melhoria da qualidade do 
processo de ensino e 
aprendizagem. 

Workshop: 
“Sucesso escolar através de 

projetos” 

- Promover o sucesso escolar através 
da realização de projetos que 
permitam vivenciar novas 
experiências, potencializar novos 
saberes e consolidar aprendizagens. 

Diversos 
(humanos e 
materiais) 

Professores e alunos 
dos cursos 

profissionais. 
Representante 

EE 

Daniel Quintas 

 

Mês Dia 
Áreas de intervenção do 

Projeto Educativo 
Atividade Objetivos Recursos 

Local / Público-
alvo 

Responsáveis 

janeiro 25 e 26  

Área de Intervenção 1: 
Promoção do Sucesso 
Escolar; 
 
 
Área de Intervenção 2: 
Melhoria da qualidade do 
processo de ensino e 
aprendizagem. 

Workshop: Divulgar, inovar e 
valorizar 

- Promover o sucesso escolar através 
da realização de projetos que 
permitam vivenciar novas 
experiências, potencializar novos 
saberes e consolidar aprendizagens; 
- Aplicar, em contexto de trabalho, 
técnicas aprendidas e experimentadas 
na sala de aula. 

Diversos 
Visitantes feira do 
fumeiro 
Representante EE 

Alunos Cursos 
profissionais 
Conselhos de 
Turma Cursos 
Profissionais 

 

Mês Dia 
Áreas de intervenção do 

Projeto Educativo 
Atividade Objetivos Recursos 

Local / Público-
alvo 

Responsáveis 
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março 10 

Área de Intervenção 1: 
Promoção do Sucesso 
Escolar; 
 
 
Área de Intervenção 2: 
Melhoria da qualidade do 
processo de ensino e 
aprendizagem. 

Visita estudo Chaves: 
- Museu Nadir Afonso; 

- Solara- Produtos Alimentares, 
Lda 

- Doce Mensagem – Pastelarias, 
Lda 

- Vidago Palace Hotel 

- Desenvolver estratégias 
diferenciadoras de ensino ao criar 
oportunidades de contextualizar in 
loco, muitas das aprendizagens 
desenvolvidas na sala de aula; 
- Aproximar e articular a teoria e a 
prática, promovendo a 
interdisciplinaridade e, tornar o aluno, 
mais consciente do seu papel na 
sociedade; 
- Desenvolver capacidade de 
observação direta;  
- Expandir o gosto pela descoberta;  
- Dspertar o interesse por uma 
determinada temática;  
- Promover o espírito de grupo;  
Desenvolver o espírito de 
responsabilidade e tomar contacto 
com a realidade (aspetos abordados 
de forma mais tórica em contexto de 
sala de aula); 
- Contribuir para o enriquecimento 
cultural dos alunos. 

Transporte 
Prospetos 

10.º TMB 
11.º TC 
12.º PTR/TUR 
Representante EE 

Daniel Quintas 

março 13 e 14 

Área de Intervenção 1: 
Promoção do Sucesso 
Escolar; 
 
 
Área de Intervenção 2: 
Melhoria da qualidade do 
processo de ensino e 
aprendizagem. 

Visita estudo: 
Qualifica 2020 (Matosinhos); 

Aveiro: 
Museu do Bacalhau (Ílhavo); 

Oficina do Doce; 
Ecomuseu Marinha da 

Troncalhada 

- Proporcionar situações de fruição e 
reflexão em ambientes estimulantes, 
fora da rotina da sala de aula;  
- Desenvolver a interdisciplinaridade 
com disciplinas da formação técnica 
com aproximação à realidade 
empresarial;  
- Divulgar o património nacional. 
- Contribuir para o enriquecimento 
cultural dos alunos. 

Transporte 
Prospetos 

11.º MI/ TC 
12.º PTR/TUR 
Representante EE 

Sílvio Magalhães 

Dulce Ramos 

 

Mês Dia 
Áreas de intervenção do 

Projeto Educativo 
Atividade Objetivos Recursos 

Local / Público-
alvo 

Responsáveis 

abril 18 

Área de Intervenção 1: 
Promoção do Sucesso 
Escolar; 
 

Por terras de Barroso3 - Itinerário 
turístico 

- Conhecer a história do meio local 
”in cito”; 
- Reconhecer datas e factos mais 
significativos da história da 

Diversos 

Professores 
Agrupamento 
Escolas Dr. Bento da 
Cruz 

Ana Maria 
Ferreira 

Dulce Ramos 

                                                           
3
 Esta atividade será proposta como ação de formação de curta duração 
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Área de Intervenção 2: 
Melhoria da qualidade do 
processo de ensino e 
aprendizagem. 

localidade;  
- Reconhecer e valorizar figuras da 
história local;  
- Defender e respeitar os símbolos 
locais, regionais e nacionais; 
- Contribuir para o enriquecimento 
cultural dos alunos. 
 

Representante EE Maria João 
Campos 

abril 22 

Área de Intervenção 1: 
Promoção do Sucesso 
Escolar; 
 
 
Área de Intervenção 2: 
Melhoria da qualidade do 
processo de ensino e 
aprendizagem. 

Seminário “Aplicação das redes 
sociais ao mundo do trabalho” 

- Conhecer a relação entre as redes 
sociais e mercado de trabalho; 
- Conhecer as mudanças na sociedade 
através das redes sociais; 
- Consciencializar-se dos impactos 
das redes sociais. 
 

Recurso 
humano: 
formador 
externo 
Recurso 
material: 
computador e 
projetor 

10.º PTR/TGEI 
11.º MI/TC 
12.º PTR/TUR 
 

Sílvio Magalhães 

abril  

Área de Intervenção 1: 
Promoção do Sucesso 
Escolar; 
 
 
Área de Intervenção 2: 
Melhoria da qualidade do 
processo de ensino e 
aprendizagem. 

Sarau Cultural 

- Fomentar o gosto pela arte 
declamatória; 
- Abrir novos espaços para poetas e 
declamadores;  
- Divulgar a arte, a história, a cultura 
e a gastronomia da região através do 
verso. 
 

Diversos 
10.º PTR/TGEI 
 

Helena Barreira 

 

Mês Dia 
Áreas de intervenção do 

Projeto Educativo 
Atividade Objetivos Recursos 

Local / Público-
alvo 

Responsáveis 

Ao longo do ano 

ÁREA DE 
INTERVENÇÃO 4 
Otimização da organização e 
gestão do agrupamento 

Ementas temáticas 

- Permitir aos alunos verificar que 
num refeitório também é possível 
confecionar ementas diferentes;  
- Sensibilizar, motivar e desenvolver 
nos alunos o gosto pela área 
escolhida;  
Explorar novas e diferentes técnicas, 
através do contacto com profissionais 
da área de cozinha;  
Mostrar produtos que servem de 
confeção na cozinha;  
Sensibilizar e prevenir os alunos 
relativamente aos cuidados e à relação 

Diversos 
Alunos e professores 
AEDBC 

Dulce Ramos 

Isabel Gouveia 

Curso Profissional 
Técnico de 
Restauração 
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alimentação/saúde. 

 

Mês Dia 
Áreas de intervenção do 

Projeto Educativo 
Atividade Objetivos Recursos 

Local / Público-
alvo 

Responsáveis 

Ao longo do ano 

ÁREA DE 
INTERVENÇÃO 2 Melhoria 
da qualidade do processo 
ensino e aprendizagem 

Criação de um logotipo/mascote 
identificativa cursos profissionais 

- Criar uma identidade visual do 
curso. 

Diversos Cursos profissionais 
Professores e 
alunos cursos 
profissionais 

 

Mês Dia 
Áreas de intervenção do 

Projeto Educativo 
Atividade Objetivos Recursos 

Local / Público-
alvo 

Responsáveis 

Ao longo do ano 
Os alunos dos cursos profissionais colaboram em todas as atividades solicitadas pela Direção e em parceria com quaisquer outras entidades. 
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Plano de Atividades – Atividades proposta pelos Conselhos de Turma 

ATIVIDADES PROPOSTAS PELOS CONSELHOS DE TURMA 

CONSELHOS DE TURMA 7.º anos (BB e BC) 
Observações.  

Mês Dia 
Áreas de intervenção do 

Projeto Educativo 
Atividade Objetivos Recursos 

Local / 
Público-alvo 

Responsáveis 

dez 10 

(BC) 

 

13 

(BB) 

Promoção do Sucesso Escolar 
 
 
Melhoria da qualidade do 

processo ensino e 

aprendizagem 

Visita ao Lar de Idosos de 
Cabril (Escola BB)     /     
 
 
 
 
Lar de Idosos de Vilar de 
Perdizes (Escola BC) 

 
 
-promover o respeito, a 

cooperação, a amizade e a 

solidariedade; 

-proporcionar o convívio entre 

gerações; 

-promover a partilha de 

saberes; 

-desenvolver o espírito de 
voluntariado. 
 

2 autocarros 

 (1 autocarro BB/ 1 

autocarro BC) 

(200€) 

 

 

Alunos do 7ºano 
(Turmas A, B, C, 
D e E) no 
âmbito da 
disciplina de 
Cidadania e 
Desenvolviment
o. 

Docentes de 
Cidadania e 
Desenvolvimento 
do 7ºano  

  

Alexandra  

Rodrigues 

Isabel Gouveia 

Joaquina Dias 

mar 20 Promoção do Sucesso Escolar 
 
 
Melhoria da qualidade do 

processo ensino e 

aprendizagem 

Ação de Reflorestação em 
Cabril 

-promover o respeito pela 

Natureza; 

-sensibilizar os alunos para a 

importância da floresta; 

-alertar para a erosão dos solos; 

-conhecer espécies autóctones 

da área do PNPG; 

-promover o respeito, a 

cooperação, a amizade e a 

solidariedade; 

 

2 autocarros 

 (1 autocarro BB/ 1 

autocarro BC) 

(200€) 

 

Árvores para plantar 

 

Alunos do 7ºano 
(Turmas A, B, C, 
D e E) no 
âmbito da 
disciplina de 
Cidadania e 
Desenvolviment
o. 

Docentes de 
Cidadania e 
Desenvolvimento 
do 7ºano  

  

Alexandra  

Rodrigues 

Isabel Gouveia 

Joaquina Dias 
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Plano de Atividades da Biblioteca Escolar 

BIBLIOTECA ESCOLAR 

Observações: LA- AO LONGO DO ANO;  SD- SEM DATA DEFINIDA 

Mês Dia 
Áreas de intervenção do 

Projeto Educativo 
Atividade Objetivos Recursos 

Local / 
Público-alvo 

Responsáveis 

LA  
Otimização da organização e 
gestão do Agrupamento. 

Classificação do Fundo 
Documental com base nas regras 
gerais de Catalogação. 
 

-Organizar o acervo documental de 
acordo com regras universais. 

Computador; 
- GIB; 
- CDU. 

BC/BB/CE 
Equipa da 

BE/RCBM 

LA  
Otimização da organização e 
gestão do Agrupamento. 

Manutenção do Portal da RCBM 

-Atualizar e dinamizar o Portal da 
RCBM 
- Conhecer as novidades e as 
notícias da RCBM 

Portal RCBM 
Comunidade 

Educativa 
Equipas da 
BE/RCBM 

LA  
Promoção do sucesso escolar; 
Melhoria da qualidade do 
processo ensino/aprendizagem. 

Utilização da BE em contexto 
letivo e aulas de substituição 

-Promover a Interação entre as 
várias estruturas pedagógicas do 
Agrupamento 

Computadores/projetor/liv
ros 

BC/BB/CE Equipa da BE 

LA  
Melhoria da qualidade do 
processo ensino/aprendizagem. 

Em Montalegre Ler + Dá Saúde 
(SOBE)/ (Saúde Oral) 

-Programar atividades dos 
programas Curriculares e do 
Projeto Educativo do 
Agrupamento 

Computadores/projetor 
Pré-escolar, 1º e 

2º Ciclos 

BE/CS/RCBM/Ed
ucadoras 
Titulares de 
Turma/Sílvia 
Martins 

LA  
Melhoria da qualidade do 
processo ensino/aprendizagem. 

Celebração de datas 
festivas/efemérides 

-Fomentar o gosto do livro e da 
leitura; 
-Promover a Interação entre a 
Escola e o Meio 
 

Computadores/projetor 
Escolas do 
Agrupamento 

Equipa da 
BE/RCBM 

LA  
-Promoção do sucesso escolar; 
-Melhoria da qualidade do 
processo ensino/aprendizagem. 

Clube de Leitura “Um Livro, um 
Amigo” 

-Promover a Leitura de géneros 
diversos 
 
 

Computadores/projetor/liv
ros 

BC /BB  
2º e 3º ciclos 

Equipa da BE 

SD  
-Promoção do sucesso escolar; 
-Melhoria da qualidade do 
processo  ensino/aprendizagem 

Nas Asas do Vento 

- Promover o livro e a leitura; 
-Estimular o gosto pela leitura; 
-Proporcionar relações 
interpessoais 

Autocarro/deslocações Pré-escolar 
RCBM/BE/Educad
oras 

SD  
-Promoção do sucesso escolar; 
-Melhoria da qualidade do 

Ler+Teatro– II Festival Teatro 
em Montalegre 

- Conhecer o texto dramático; 
-Promover práticas de leitura . 

 
Comunidade 
Escolar 

Equipa da BE 
/RCBM/Departame
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processo  ensino/aprendizagem ntos 

SD  
-Promoção do sucesso escolar; 
-Melhoria da qualidade do 
processo  ensino/aprendizagem 

Projeto Ler +  E Melhor “Conto 
contigo” 
 

- Promover o livro e a leitura; 
-Estimular o gosto pela leitura; 
-Proporcionar relações 
interpessoais 

-Livros Pré-escolar 
Equipa da 
BE/RCBM/Educad
oras 

SD  
-Promoção do sucesso escolar; 
-Melhoria da qualidade do 
processo  ensino/aprendizagem 

Criar laços com a BIBLIOTECA 
”A Brincar Também se Aprende” 

- Promover o livro e a leitura; 
-Estimular o gosto pela leitura; 
-Promover a  leitura e conto de 
histórias e iniciação ao reconto da 
mesma 

-Livros 
1º Ciclo 

 
 

Equipa da 
BE/Titulares de 
Turma 

SD  
-Promoção do sucesso escolar; 
-Melhoria da qualidade do 
processo  ensino/aprendizagem 

Candidatura 
-“Sextas-feiras 13 em 
Montalegre” 

-Promover a Inclusão 
-Reviver as tradições. 

 
1º e 2º ciclos 
CE/BC 
 

Eduardo 
Santos/Gloria 
Miguel/Paulo 
Magalhães 

SD  
Promoção do sucesso escolar; 
-Melhoria da qualidade do 
processo  ensino/aprendizagem 

Literacia Familiar (Agha Kan). 
- Estimular a poupança; 
-Gastar com critério. 

- Computadores; 
-Projetor 

JI/1º ciclo 
Equipa da 
BE/RCBM 

SD  
-Promoção do sucesso escolar; 
-Melhoria da qualidade do 
processo ensino/aprendizagem. 

As Tartarugas Também Voam 

-Estimular o gosto pelos livros e 
pela leitura;  
-Desenvolver o gosto pelo álbum 
ilustrado e pelas artes plásticas;  
-Estimular a fantasia e a 
criatividade;  
-Compreender a ligação entre o 
texto verbal e o texto icónico;  
-Promover os valores da cidadania. 
 

 
Pré –escolar; 1º 
Ciclo e 2º ciclos 

BE/RCBM 

SD  
-Promoção do sucesso escolar; 
-Melhoria da qualidade do 
processo ensino/aprendizagem. 

Concurso Nacional de Leitura 
 
 

-Desenvolver o gosto pela leitura; 
-Desenvolver espírito crítico; 
-Estimular o gosto pelo trabalho 
em equipa. 

 
1º, 2º, 3º ciclo e 

Secundário 
BC/BB 

BE/DL 

SD  
-Melhoria da qualidade do 
processo ensino/aprendizagem. 
 

Ler+ O Ambiente – Água, 
Fonte(s) de Leitura(s) 
 

-Desenvolver o gosto pela escrita e 
pela leitura; 
-Desenvolver a inteligência 
linguística através do 
enriquecimento vocabular 
-Preservar o ambiente 

 
Comunidade 
Educativa 

BE/RCBM 

Set. 27 
-Promoção do Sucesso escolar; 
-Valorizar a dimensão formativa 
da aprendizagem. 

Formação de Utilizadores -Conhecer a CDU  
1ºano/5º ano 
BC/BB/CE 

 

António 
Santos/Emília 
Sampaio/  

Out. 17/18 
-Promoção do sucesso escolar; 
-Melhoria da qualidade do 
processo ensino/aprendizagem 

Campanha  Publicitária: 
“Descubro a minha Biblioteca” 

- Destacar a importância da BE; 
- Incentivar a visita regular à BE; 
- Participar nas atividades/BE; 

Computador/projetor 
 

5º ano 
BC/BB 

Equipa da BE 



                Agrupamento de Escolas Dr. Bento da Cruz - Montalegre – 152766 

 

 49 

- Criar laços de comunicação. 
 

Out. 28 
-Melhoria da qualidade do 
processo ensino/aprendizagem. 

Dia Internacional das Bibliotecas 
Escolares 
 

-Destacar a importância da BE na 
Educação 
 

Computador, cartolina e 
cola 

Escolas do 
Agrupamento 

António 
Santos/Amélia 
Rua/Emília 
Sampaio. 

Nov.  11/15 

-Melhoria da qualidade do 
processo ensino/aprendizagem. 
*Incentivar a utilização de 
metodologias ativas, 
diversificadas e inovadoras, 
diversificando os recursos e 
materiais. 

Conceção e Exploração do Guião 
“ Literacia da Informação” sobre 
exploração da Página Web da BE 
e do Catálogo Coletivo. 

-Manusear o Catálogo  
 Coletivo; 
-Explorar a Página Web da BE 

Computador/projetor 
BC/BB 
5º ano e 
Profissionais 

António 
Santos/Paulo 
Seixas/Pedro 
Barroso/João 
Surreira 

Nov. 19 

-Promoção do sucesso escolar; 
-Melhoria da qualidade do 
processo ensino/aprendizagem. 
 

Construção de Frisos 
Cronológicos para Aprender 
História. 

-Aprender a construir Frisos 
cronológicos; 
-Conhecer datas históricas; 
-Aprender História 
 

Cartolina, Computador, 
livros 

2º ciclo 

António 
Santos/Glória 
Miguel/Emília 
Sampaio 

Nov. 21 

-Promoção do sucesso escolar; 
-Melhoria da qualidade do 
processo ensino/aprendizagem. 
 

Exploração da obra Musical “O 
Pedro e o Lobo” 

Conhecer a História “O Pedro e o 
Lobo”; 
Aprender Música. 

Computador e livros 3º ciclo 
António 
Santos/Amélia Rua 
/Emília Sampaio. 

Dez. 10 

-Promoção do sucesso escolar; 
-Melhoria da qualidade do 
processo ensino/aprendizagem. 
 

“Aprender Digital” – 
Familiarização com vários 
modelos de pesquisa. 

Conhecer vários modelos de 
pesquisa; 
Prevenir perigos da Internet. 

Computador/projetor 
Secundário 
BC/BB 

Equipa da 
BE/RCBM 

Dez. 11 

-Promoção do sucesso escolar; 
-Melhoria da qualidade do 
processo ensino/aprendizagem. 
 

“Comparação entre diferentes 
Média” 
 

- Conhecer e identificar os média; 
Aprender e decidir a justificar os 
seus gostos e preferências;  
- Desenvolver comunicação oral. 

Computador/projetor 
3º e 4º anos 
CE 

Equipa da 
BE/Titulares de 

Turma 

Dez. 16 

-Promoção do sucesso escolar; 
-Melhoria da qualidade do 
processo ensino/aprendizagem. 
 

Ler + com os Pais -1ª Sessão 
-Promover o gosto pela Leitura; 
-Promover o diálogo com os pais 

Livros 
5º Anos 
BB/BC 

Equipa da BE 

Jan. 17 
-Promoção do sucesso escolar; 
-Melhoria da qualidade do 
processo ensino/aprendizagem. 

Jornalista por um dia 

- Conhecer os princípios e 
procedimentos implicados na 
construção de mensagens 
mediáticas; 
-Pesquisar e usar informação para 
comunicar. 

Computador/projetor 
3 º Ciclo 
BC/BB Equipa da BE 

Fev. 20 
-Promoção do sucesso escolar; 
-Melhoria da qualidade do 
processo ensino/aprendizagem. 

“Leitura em Vai e Vem…” 
- Conhecer várias culturas; 
- Refletir sobre os direitos 
humanos; 

Computador/projetor 
2º Ciclo 
BC/BB 
 

Equipa da 
BE/Amélia 

Rua/Glória Miguel 
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- Pesquisar, selecionar e produzir 
informação pertinente acerca do 
problema em estudo; 
- Desenvolver a consciência e a 
responsabilidade social através da 
reflexão e análise crítica do 
problema; 
- Criar um produto mediático 
sobre o tema. 

Fev. 22 
-Promoção do sucesso escolar; 
-Melhoria da qualidade do 
processo ensino/aprendizagem. 

“A Ciência ao alcance de todos”  
 

-Debater questões sobre a origem 
das erupções vulcânicas e dos 
tremores de terra; 
- Explorar leituras associadas aos 
fenómenos vulcânicos e sísmicos. 

Computador/projetor 

Secundário 
(Prof) 
BC/BB 
 

Equipa da 
BE/Isabel Barros 

Fev. 
21 -Promoção do sucesso escolar; 

-Melhoria da qualidade do 
processo ensino/aprendizagem. 

“Poluição na Terra” 

- Inventariar problemáticas 
relacionadas com a poluição 
provocada pelo lixo e perspectivar 
soluções que enfrentem esse 
problema; 
- Desenvolver a consciência e 
responsabilidade social através da 
reflexão. 

Computador/projetor 
1º Ciclo 
CE 

 

Equipa da 
BE/Titulares de 

Turma 

Mar. 20 
-Promoção do sucesso escolar; 
-Melhoria da qualidade do 
processo ensino/aprendizagem. 

Concurso de Poesia (Faça lá um 
Poema) 

- Refletir sobre o poder da 
linguagem; 
-Desenvolver capacidades criativas 

Folhas, cartolina, lápis de 
cor 

2º Ciclo 
BC/BB 

 
Equipa da BE/ DL 

Abr. 2 
-Promoção do sucesso escolar; 
-Melhoria da qualidade do 
processo ensino/aprendizagem 

Ler + com os pais -2ª sessão 
 
-Promover o gosto pela Leitura; 
-Promover o diálogo com os pais 

Livros 
5º Anos 
BC/BB 
 

Equipa da BE 

Abr. 20/24 
-Promoção do sucesso escolar; 
-Melhoria da qualidade do 
processo ensino/aprendizagem. 

Semana da Leitura 
-Promover o convívio entre toda a 
Comunidade Escola  

Escolas do 
Agrupamento 

BE/DL/RCBM/Ed
ucadoras/Titulares 

de Turma 

Abr. 22/23 

-Promoção do sucesso escolar; 
-Melhoria da qualidade do 
processo ensino/aprendizagem. 
 

Sarau Cultural 

 
-Desenvolver o gosto pela leitura; 
-Promover o diálogo com os pais; 
-Incentivar a participação dos pais 
nas atividades da BE 
 

 

Comunidade 
Escolar 
BC 

Eduardo 
Santos/Amélia 
Rua/Elisabete Sousa 

Maio 11/15 
-Promoção do sucesso escolar; 
-Melhoria da qualidade do 
processo ensino/aprendizagem 

Citação, Referenciação e 
Elaboração de Bibliografias 

 

- Conhecer vários modelos de 
pesquisa; 
-Elaborar Bibliografias; 
-Aprender apresentar um trabalho 
escrito 

Computador/projetor 

3º Ciclo 
BC/BB 

António 
Santos/João 
Surreira/Emília 
Sampaio 

Jun. 1 a 9 -Promoção do sucesso escolar; Feira do Livro e EDUCA -Facilitar o acesso ao livro;   Comunidade António 
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-Otimização da organização e 
gestão do Agrupamento. 

-Divulgar as atividade  
desenvolvidas; 
-Fomentar o gosto pela leitura 
como instrumento de trabalho, de 
ocupação de tempos livres e de 
prazer 

Escolar Santos/RCBM 
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Plano de Atividades – Projeto Educação para a Saúde 

Projeto Educação para a Saúde 

-Observações:  LM – Ao Longo do mês; SD – Sem Data Definida 

Mês Dia 
Áreas de intervenção do 

Projeto Educativo 
Atividade Objetivos Recursos 

Local / Público-
alvo 

Responsáveis 

Out. 16 

Promoção do Sucesso Escolar 

 

Melhoria da qualidade do 

processo ensino e aprendizagem 

 

 

 

“Dia Mundial da Alimentação: 

Alimentação Saudável e 

Sustentável” 

 -Construção de uma 

roda de alimentos ao 

vivo, com a colaboração 

de alunos do ensino 

especial e auxiliares de 

ação educativa; 

 Produção de 

cartazes/pósteres e/ou 

frases, pelas diferentes 

turmas, sobre o tema e 

expôr a toda a 

comunidade educativa. 

 

 

 Alertar da importância de uma 

alimentação saudável e 

sustentável disponível e 

acessível para todos; 

 Prevenir e mudar 

comportamentos de risco; 

 Sensibilização da comunidade 

escolar, para a importância de 

uma alimentação equilibrada, 

 Repensar nas nossas ações   

Pois elas são o nosso futuro. 

 

 

- Material biológico 

diverso (vários 

tipos de alimentos; 

- Material papelaria 

 

- Nas diversas 

escolas do 

agrupamento 

 

- Toda a 

comunidade 

educativa 

 

 

 

 

Equipa PES 

 

 

 

 

 

Nov. 18 

Promoção do Sucesso Escolar 

 

Melhoria da qualidade do 

processo ensino e aprendizagem 

 

 “Dia Mundial do Não 

Fumador” 

 

Ações de prevenção e 

sensibilização dos malefícios do 

tabaco. 

 

 Informar sobre os malefícios 

do tabaco; 

 Incentivar, envolver e 

promover a tomada de decisão 

em saúde; 

 

 

 

Material de papelaria 

Material audiovisual 

 

Nas diversas 

escolas do 

agrupamento 

 

- Toda a 

comunidade 

Equipa PES 
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 Prevenir e mudar 

comportamentos de risco; 

 Associar o ás principais causas 

de morte conhecidas. 

 

 

 

 

 

educativa 

 

Nov. SD 

Promoção do Sucesso Escolar 

 

Melhoria da qualidade do 

processo ensino e aprendizagem 

 

 “Sê Original e Produz o 

Melhor Logótipo do GIAA” 

 

Concurso dirigido a alunos do 5º 

ao 12º ano de escolaridade 

- Será selecionado o melhor 

logótipo do Gabinete de 

Informação e Apoio ao Aluno, 

(GIAA)  

- Será divulgado na página do 

Agrupamento e colocado na 

porta do GIAA. 

 

 - Divulgar o GIAA e suas 

funcionalidades; 

 - Promover o trabalho 

colaborativo e a partilha de 

saberes na comunidade 

educativa; 

 - Desenvolver a criatividade;  

 Contribuir para uma Escola 

Promotora de Saúde (EPS). 

  

 

 

 

 

 

Material de papelaria e 

audiovisual 

 

 

 

 

 

 

Escola do BB 

Escola BC 
Equipa PES/  

Jan. 8 

Otimização da organização e 

gestão do agrupamento; 

 

Melhoria da qualidade do 

processo ensino e aprendizagem 

 

 

 

“Sessão de esclarecimento 

sobre os Cheques Dentista” 

. 

. Os encarregados de educação 

serão informados acerca da 

importância da utilização correta 

dos cheques dentista dos seus 

educandos, bem como de uma 

correta higiene oral, 

 

 Informar e dar conhecimentos 

sobre o PNPSO 

 Prevenir e mudar 

comportamentos de risco 

 Aumentar a taxa de utilização 

do cheque dentista. 

 

 

 

 

Auditório BC/Sala 9 

BB 

 

Escola BB 

Escola BC 

Pais/encarregados 

de educação 

Equipa PES 
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- Serão distribuídos os respetivos 

cheques nessa mesma sessão 

-  

 

 

 

 

 

 

Fev. LM 

Promoção do Sucesso Escolar 

 

Melhoria da qualidade do 

processo ensino e aprendizagem 

 

 

 

“AFETOS e EDUCAÇÃO 

PARA A SEXUALIDADE”  

- Ação de sensibilização para 

Encarregados de Educação, 

sobre os seguintes domínios: 

 

1. Identidade e Género 

2. Relações afetivas 

3. Valores 

4. Desenvolvimento da sexualidade 

5. Maternidade e Paternidade 

6. Direitos sexuais e reprodutivos 

 

- 

 Respeitar e aceitar a 

diversidade na sexualidade e 

na orientação sexual; 

 Compreender de forma crítica 

que as relações afetivas e 

sexuais são influenciadas por 

determinantes 

 Psicológicos, socioculturais e 

ambientais; 

 Expressar respeito pelas 

diferenças individuais e 

socioculturais: 

 Demonstrar responsabilidade 

nas relações afetivas e sexuais; 

 Apreciar criticamente as 

mensagens veiculadas pela 

comunicação social e os 

padrões estéticos; 

- Auditório BC/ Sala 9 

BB 

-Material de papelaria 

 

Pais/   

Encarregados de 

Educação 

Equipa PES,  

 

 

 

 

 

 

 

Promoção do Sucesso Escolar 

 

Melhoria da qualidade do 

 

 

 

 

 Reconhecer a saúde 

humana como um direito 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



                Agrupamento de Escolas Dr. Bento da Cruz - Montalegre – 152766 

 

 55 

 

 

 

Abril 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

processo ensino e aprendizagem 

 

 

“ Dia Mundial da Saúde” 

 

Este dia foi escolhido pela 

Organização Mundial de Saúde 

(OMS) em 1948.  

Assim pretendemos desenvolver 

um conjunto de atividades que 

visam alertar toda a comunidade 

para Temas-Chave ligados á 

saúde. 

 

 

 

 

básico de qualquer pessoa; 

 Ajudar as pessoas a 

compreenderem melhor o 

significado de cobertura 

universal de saúde; 

 Sensibilizar a comunidade 

escolar para a importância 

da atividade física na 

saúde; 

 Prevenir e mudar 

comportamentos de risco; 

 Promover a tomada de 

decisão em saúde. 

 

 

 Material de 

papelaria 

 

 Auditório BC/ 

Sala 9 BB 

  

 Material 

audiovisual 

 

 

 

 

 

 

 

Escola BC 

Escola BB 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Equipa PES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maio 
2 

 

Promoção do Sucesso Escolar 

 

Melhoria da qualidade do 

processo ensino e aprendizagem 

 

“ CENTRO DE SAÚDE DOS 

PEQUENINOS” 

 

- Atividades diversas, no Centro 

de Saúde de Montalegre, com a 

participação de médicos e 

enfermeiros, direcionadas param 

alunos do pré-escolar; 

 Promover o 

comportamento de 

procura de saúde;   

 Desmistificar falsas 

crenças e atitudes em 

relação às unidades de 

saúde; 

 Alertar para a importância 

do cumprimento do 

PNSIJ e PNV 

 

Solicitar a presença de 

agentes de GNR 

durante a manhã, 

de forma a facilitar 

a circulação das 

crianças na estrada 

até ao Centro de 

Saúde. 

 

Centro de Saúde 

de Montalegre 

 

 

2 Turmas do pré-

escolar de 

Montalegre 

Equipa PES e 
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Plano de Atividades – Serviços de Psicologia e Orientação 

SERVIÇO DE PSICOLOGIA E ORIENTAÇÃO 
Observações:   LA – Atividade a realizar ao longo do ano letivo. 

Mês Dia 
Áreas de intervenção do 

Projeto Educativo 
Atividade Objetivos Recursos 

Local / Público-
alvo 

Responsáveis 

LA  
Promoção do sucesso escolar; 
Melhoria da qualidade do 
processo ensino/aprendizagem 

Atendimento individual e/ou 
em grupo; 
 

Atuar na problemática apresentada, 
promovendo estratégias e 
competências quer ao aluno, quer 
aos pais/EE. 

Material consumível 
Alunos 

encaminhados; 
Pais/EE 

SPO 

LA  
Promoção do sucesso escolar; 
Melhoria da qualidade do 
processo ensino/aprendizagem 

Colaboração/articulação com 
docentes e conselhos de turma 

Analisar e eliminar barreiras ao 
desenvolvimento e à aprendizagem, 
tendo em vista a implementação e 
avaliação de estratégias tendentes à 
sua à sua respectiva promoção, 
prevenção e eliminação. 

Material consumível 
Docentes 

Conselhos de 
Turma 

SPO 

LA  
Promoção do sucesso escolar; 
Melhoria da qualidade do 
processo ensino/aprendizagem 

Contatos/Reuniões 

Articular com todos os 
intervenientes visando a promoção 
e a melhoria de qualidade da 
comunidade escolar. 

Material consumível 
Comunidade 

Educativa 
SPO 

LA  
Promoção do sucesso escolar; 
Melhoria da qualidade do 
processo ensino/aprendizagem 

Atividades em parceria com o 
Projeto de Educação Para a 
Saúde 

Promover a saúde e demonstrar o 
impacte da promoção da saúde em 
meio escolar. 

Material consumível 
Alunos do 

Agrupamento 
SPO 

LA  
Promoção do sucesso escolar; 
Melhoria da qualidade do 
processo ensino/aprendizagem 

Elaboração de Relatórios com 
resultados de 
Avaliação/Acompanhamento 
Psicológico 

Apresentar resultados e estratégias 
trabalhadas com os alunos 

Material consumível 
Processos 

Individuais dos 
Alunos 

SPO 

LA  
Promoção do sucesso escolar; 
Melhoria da qualidade do 
processo ensino/aprendizagem 

Encaminhamento/ 
Articulação com outros 
Serviços: Encaminhamento de 
alunos com necessidades 
particulares que envolvem 
intervenção de técnicos 
especializados: Serviços 
médicos, Instituições de apoio 
a alunos com NEE, Terapia 
da Fala, Acção Social/CPCJ 

Articular com serviços externos, 
por intermédio de cartas/relatórios, 
contactos telefónicos ou reuniões. 

Material consumível 

Alunos/EE 
Técnicos de 

Serviço Social, 
Serviços Médicos, 

Centro de 
Recursos 

SPO 

LA  
Promoção do sucesso escolar; 
Melhoria da qualidade do 
processo ensino/aprendizagem 

Reunião Equipa 
Multidisciplinar de Apoio à 
Educação Inclusiva 

Articular, ponderar e definir 
estratégias de intervenção tendo 
em conta o Decreto-Lei n.º 
54/2018 

Material consumível 

Alunos do 
Agrupamento de 

Escolas 
Docentes 

SPO 

EMAEI 
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Pais/EE 

LA  
Promoção do sucesso escolar; 
Melhoria da qualidade do 
processo ensino/aprendizagem 

Avaliação multidisciplinar 
Elaboração de relatórios 
técnico-pedagógicos no 
âmbito do Decreto-Lei n.º 
54/2018, de 6 de julho. 
Reuniões com os pais. 
Reuniões com os docentes. 

Articular, ponderar e definir 
estratégias de intervenção tendo 
em conta o Decreto-Lei n.º 
54/2018 

Material consumível 

Alunos. 
Articulação com 
pais, docentes, e 
outros técnicos 

que intervêm com 
a criança 

SPO 

LA  
Promoção do sucesso escolar; 
Melhoria da qualidade do 
processo ensino/aprendizagem 

Reuniões de Coordenação de 
actividades da Equipa 
Multidisciplinar “Crescemos 
Juntos” do PIICIE de 
Montalegre 

Articular, monitorizar e avaliar as 
actividades desenvolvidas pela 
Equipa Multidisciplinar 
“Crescemos Juntos” no 
Agrupamento de Escolas. 

Material consumível 

Psicóloga B/S do 
Baixo Barroso 

 
Equipa 

Multidisciplinar 
“Crescemos 

Juntos” 
 

Coord. DT’s 
Coord. PES 
Coord. NPI 

Coord. 1º Ciclo 
 

Enf. Saúde Escolar 
 

Adjunta Direção 
 

SPO  

(Psicóloga  

Liliana Sá) 

LA  
Promoção do sucesso escolar; 
Melhoria da qualidade do 
processo ensino/aprendizagem 

Programa de “Educação 
Parental” 
(só se aplica caso haja sinalização 
ou pais/ee solicitem ao AE) 

Promover atividades educativas e 
de suporte que ajudem os pais a 
compreenderem as suas próprias 
necessidades sociais, emocionais, 
psicológicas e físicas e as dos seus 
filhos e aumente a qualidade das 
relações entre eles. 

Material consumível 
Pais/EE do 

Agrupamento de 
Escolas 

SPO 

Equipa 
Multidisciplinar 

“Crescemos Juntos” 

LA  
Promoção do sucesso escolar; 
Melhoria da qualidade do 
processo ensino/aprendizagem 

Programa de Intervenção 
contra a Indisciplina 
(só se aplica em turmas 
sinalizadas) 

Diminuir o número de 
comportamentos desviantes e de 
oposição; 
Diminuir o número de 
participações de ocorrência; 
Fomentar comportamentos 
saudáveis em contexto escolar; 
Aumentar a segurança da 
comunidade escolar. 

Material consumível 

B/S Dr. Bento da 
Cruz e B/S do 
Baixo Barroso 

 
Alunos 2º e 3º 

ciclo  
 

SPO 

Equipa 
Multidisciplinar 

“Crescemos Juntos” 

LA  Promoção do sucesso escolar; 
Melhoria da qualidade do 

Projeto “Ser Amigo” 
Promover um ambiente e convívio 
social escolar positivo; 

Material consumível 
Alunos do 

Agrupamento de 
SPO  
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processo ensino/aprendizagem Contribuir para o desenvolvimento 
de uma cultura escolar de 
verdadeira inclusão; 
Prevenir situações de bullying 
escolar; 
•Orientar a chegada dos novos 
alunos (seus afilhados) na 
descoberta da escola; 
•Apoiar a integração dos afilhados 
nas novas dinâmicas escolares: 
compra de senhas; fila do 
refeitório/bufete;  
•Proteger os afilhados de situações 
problemáticas, promovendo o 
equilíbrio das relações 
interpessoais. 

Escolas 
 

1º e 4º ano de 
escolaridade 

 
5º e 9º ano de 
escolaridade 

 

 

LA  
Promoção do sucesso escolar; 
Melhoria da qualidade do 
processo ensino/aprendizagem 

Projeto “Eu e os Outros”  
(só se aplica se 
solicitado/sinalizado) 

Dotar os alunos de competências 
relacionais no sentido de melhorar 
as interacções no grupo/turma 
com consequências positivas no 
desempenho académico dos 
mesmos. 

Material consumível 

Turmas sinalizadas 
do 1º ciclo do 

Agrupamento de 
Escolas 

SPO 

LA  
Promoção do sucesso escolar; 
Melhoria da qualidade do 
processo ensino/aprendizagem 

Projeto “Aprender a 
Aprender” 

Promover uma maior motivação 
para o estudo; 
Melhorar a organização do estudo, 
tempo e local; 
Capacitação de ferramentas de 
estudo; 
Encarar o estudo com uma atitude 
ativa, responsável, mas acima de 
tudo saudável. 

Material consumível 

B/S Dr. Bento da 
Cruz e B/S do 
Baixo Barroso 

 
5º e 6º ano de 
escolaridade  

 

SPO 

Equipa 
Multidisciplinar 

“Crescemos Juntos” 

LA  
Promoção do sucesso escolar; 
Melhoria da qualidade do 
processo ensino/aprendizagem 

Projeto  “A Família vem à 
Escola” 

Consciencializar e sensibilizar a 
importância do acompanhamento 
familiar na vida escolar 

Material consumível 
Alunos inscritos 
no primeiro ano 
do pré-escolar 

SPO 

Out. 10 

Promoção do sucesso escolar; 
Melhoria da qualidade do 

processo ensino/aprendizagem 
Dia Mundial da Saúde Mental 

Informar sobre a importância de 
uma Saúde Mental equilibrada; 
Esclarecer acerca de problemas de 
saúde mental mais frequentes; 
Envolver os alunos numa temática 
atual e pertinente. 

Vídeo 
Cartazes 

Jogos temáticos 
     

B/S Dr. Bento da 
Cruz e B/S do 
Baixo Barroso  

 
2º e 3º ciclo e 

secundário 

SPO 

Equipa 
Multidisciplinar 

“Crescemos Juntos” 

Out. 
28 e 

29 

Promoção do sucesso escolar; 
Melhoria da qualidade do 

processo ensino/aprendizagem 

Palestra “Parentalidade 
Positiva” 

Sensibilizar os pais/EE para a 
importância da prática de uma 
parentalidade positiva; 

PowerPoint 
Computador 

Colunas 

B/S Dr. Bento da 
Cruz e B/S do 
Baixo Barroso  

SPO 

Equipa 
Multidisciplinar 
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Apresentação do Programa de 
Educação Parental do 
Agrupamento. 

Auditório  
Pais/EE do 

Agrupamento de 
Escolas 

“Crescemos Juntos” 

1º e 
2º 
Perío
do 

 

Promoção do sucesso escolar; 
Melhoria da qualidade do 

processo ensino/aprendizagem 

Programa de Orientação 
Escolar e Profissional 

Apoiar os alunos no processo de 
desenvolvimento da sua identidade; 
Fomentar a autonomia na pesquisa 
de informação; 
Apoiar a aquisição de competências 
na gestão de carreira; 
Preparar as transições ao longo do 
percurso formativo e profissional; 

PowerPoint 
Computador 

Material Consumível 

B/S Dr. Bento da 
Cruz e B/S do 
Baixo Barroso  

 
Alunos do 9º ano 
de Escolaridade 

Inscritos 

SPO 

2º e 
3º 
Perío
do 

 

Promoção do sucesso escolar; 
Melhoria da qualidade do 

processo ensino/aprendizagem 

Programa de Orientação 
Escolar e Profissional: sessões 
individuais e entrega de 
relatório final aos alunos/EE 

Articular os resultados obtidos ao 
longo processo de orientação 
vocacional; 
Responsabilizar os pais/EE na 
participação da tomada de decisão 
dos educandos. 

Material Consumível 

B/S Dr. Bento da 
Cruz e B/S do 
Baixo Barroso  

 
Alunos do 9º ano 
de Escolaridade 

Inscritos 
 

Pais/EE 

SPO 

1º, 2º 
e 3º 

Perío
do 

Tri

mes

tral

men

te 

Promoção do sucesso escolar; 
Melhoria da qualidade do 

processo ensino/aprendizagem 

Sessões de Informação e 

Sensibilização dos alunos 

Sensibilizar os alunos para a 

importância das questões de gestão 

de carreira e tomadas de decisões 

do percurso formativo e 

profissional 

PowerPoint 
Computador 

Material Consumível 

B/S Dr. Bento da 
Cruz e B/S do 
Baixo Barroso  

 
Alunos do 7º e 8º 

ano de 
Escolaridade  

 

SPO 

2º e 
3º 

Perío
do 

 

Promoção do sucesso escolar; 
Melhoria da qualidade do 

processo ensino/aprendizagem 

Sessão de esclarecimento para 
informar e/ou relembrar os 
alunos sobre o sistema ensino 
português, alerta-los para 
determinados procedimentos 
fundamentais. Sessões de 
atendimento pontuais, de 
acordo com as solicitações dos 
alunos 

Sensibilizar os alunos para a 

importância das questões de gestão 

de carreira e tomadas de decisões 

do percurso formativo e 

profissional 

PowerPoint 
Computador 

Material Consumível 

B/S Dr. Bento da 
Cruz e B/S do 
Baixo Barroso  

 
Alunos do 12º ano 

de Escolaridade  
 

SPO 

3º 
Perío

do 

 
Promoção do sucesso escolar; 
Melhoria da qualidade do 
processo ensino/aprendizagem 

Feira de Orientação Escolar e 
Profissional (Exposição em 
stands e palestras de 

Divulgar ofertas formativas e 
percursos profissionais 

Material Consumível 

Cursos Profissionais do 

Alunos do 
Agrupamento de 

Escolas 
SPO 
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escolas/universidades) AE 

Instituições de Ensino 
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Plano de Atividades da Associação de Pais/Encarregados de Educação – Escola do Baixo Barroso 
Data Estratégia  Atividade Objetivo Recursos Local/Público 

Alvo 

Responsáveis 

11 de 

novembro 

Sensibilizar os alunos para os 

costumes e tradições populares. 

“Magusto na 

Escola” 

Relembrar este dia festivo, junto dos 

alunos através da oferta de um magusto 

aos alunos 

Castanhas, sumos e 

assadores. 

Escolas do Baixo 

Barroso (Salto, 

Cabril e Baixo 

Barroso) 

APBB, 

Professores e 

Auxiliares 

13 de 

dezembro 

Sensibilizar os alunos para os 

costumes e tradições populares. 

“Visita à 

Aldeia Natal – 

Perlim – Santa 

Maria da Feiral” 

Proporcionar a todos os alunos do JI e 1º 

Ciclo um Natal antecipado e diferente, 

onde possa reinar a alegria e os momentos 

de memórias tradicionais. 

Autocarros Escolas do 1º Ciclo 

e Jardins de Infância 

(Salto e Cabril) 

APBB, 

Professores e 

Auxiliares 

17 de 

dezembro 

Sensibilizar os alunos para os 

costumes e tradições populares. 

“Festa de 

Natal” 

Colaboração com a Associação de 

Estudantes e com a Escola na 

Organização da Festa de Natal – 

Encerramento do Primeiro Período na 

Escola do Baixo Barroso 

Sala de convívio  Todos os alunos da 

Escola Baixo 

Barroso 

APBB, 

Associação de 

Estudantes, 

Professores e 

Auxiliares 

17 de 

dezembro 

Sensibilizar os alunos para os 

costumes e tradições populares. 

“Festa de 

Natal” 

A distribuição de uma lembrança alusivas 

à época festiva, a todos os alunos do pré-

escolar e primeiro ciclo. 

Escola de Salto e 

Cabril  

Escolas do 1º Ciclo 

e Jardins de Infância 

(Salto e Cabril) 

APBB, 

Professores e 

Auxiliares 

21 de 

fevereiro 

Sensibilizar os alunos para os 

costumes e tradições populares. 

“Desfile de 

Carnaval” 

Realização/Apoio ao desfile de Carnaval, 

nas escolas do 1º Ciclo/J.I. pelas ruas da 

Vila/Aldeia e desfile de Disfarces na 

Escola do Baixo Barroso 

Disfarces feitos 

pelos alunos, pais e 

professores 

Escolas do Baixo 

Barroso (Salto, 

Cabril e Baixo 

Barroso) 

APBB, 

Professores e 

Auxiliares 

21 de 

março 

Sensibilizar os alunos para o 

respeito pela floresta e pela 

natureza 

“Plantação de 

árvores”  

Motivar os alunos para a proteção da 

floresta e do meio ambiente 

Árvores para 

plantar 

Escolas do Baixo 

Barroso 

APBB, Serviços 

Florestais, Juntas 

de freguesia. 

27 de 

março  

Sensibilizar os alunos para a 

cultura e expressões culturais 

“Teatro 

Musical” ou 

“Cinema” 

Levar os alunos a assistir ao vivo a um 

Teatro Musical (de acordo com o que 

houver disponível, entre Braga, Guimarães 

ou Porto). 

Autocarros Escolas do Baixo 

Barroso (Salto, 

Cabril e Baixo 

Barroso) 

APBB, 

Professores e 

Auxiliares 

24 de Sensibilizar os alunos para o dia “Palestra – 25 Realização de uma palestra sobre o tema. Sala, computador e Escola Básica e Sec. APBB e um 
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abril histórico da democracia 

Portuguesa. 

de Abril” Videoprojector do Baixo Barroso convidado 

Semana 

da 

Leitura 

Sensibilizar os alunos para a 

cultura e para hábitos de leitura 

“Sarau 

Cultural” 

Realização do “Sarau Cultural” na Casa do 

Capitão em Salto. 

Auditório, 

computador, 

Videoprojector e 

som 

Todos os alunos da 

Escola Baixo 

Barroso 

APBB, 

Professores 

8 de 

junho 

Sensibilizar os alunos para os 

benefícios do convívio ao ar livre 

e respeito pela natureza.  

“Encerramento 

do ano letivo”  

Promover um convívio saudável, entre 

E.E, alunos e Professores 

Música gravada, 

sardinhas, fêvera, 

pão e sumos  

Escola Básica e 

Secundária do Baixo 

Barroso 

APBB, 

professores e 

auxiliares 

19 de 

junho 

Sensibilizar os alunos para os 

benefícios do convívio ao ar livre 

e respeito pela natureza. 

“Encerramento 

do ano letivo” 

e “Entrega de 

diplomas. 

Promover um convívio saudável, entre 

E.E, alunos e Professores e proporcionar 

uma tarde de diversão para todos os 

alunos do 1º Ciclo/JI de Salto e Cabril. 

Insufláveis, música 

gravada, sardinhas, 

fêvera, pão e sumos  

Escolas do 1º Ciclo 

e Jardins de Infância 

APBB, 

professores e 

auxiliares 
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Projetos 
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“A Família vem à escola” 
Serviço de Psicologia e Orientação 

 

Destinatários: Alunos das duas turmas do 1º ano do Pré-escolar e suas famílias. 

 

Justificação: Estudos recentes mostram que o aproveitamento escolar dos filhos 

melhora quando os pais se envolverem na sua educação  

Hoje em dia existe cada vez mais a necessidade de a escola estar em perfeita sintonia 

com a família. A escola é uma instituição que complementa a família e juntas deverão 

tornar-se lugares agradáveis para a convivência de todos. A educação constitui uma 

das componentes fundamentais do processo de socialização de qualquer indivíduo, 

tendo em vista a integração plena no seu ambiente. A escola não deveria viver sem a 

família nem a família deveria viver sem a escola. Uma depende da outra, na tentativa 

de alcançar um maior objetivo, qualquer um que seja, porque um melhor futuro para 

os alunos é, automaticamente, para toda a sociedade 

 

Objetivo Geral:  

 Consciencializar e sensibilizar a importância do acompanhamento familiar na 

vida escolar dos educandos, bem como da integração entre família e escola. 

 

 

Objetivos específicos: 

 Promover palestras com profissionais da área da psicologia, saúde e educação 

com o tema de educar e cuidar; 

 Incentivar a participação dos pais em sala de aula, dando a conhecer às 

crianças as suas profissões ou outras atividades com interesse para as 

mesmas, e participando em oficinas práticas dinamizadas pelos próprios; 

 Criar um blog onde poderão ser divulgadas as atividades, servindo igualmente 

de interação entre a escola e a família; 

 Desenvolver atividades voltadas para a integração/participação da família na 

escola; 

 Divulgar as atividades desenvolvidas ao longo do ano letivo, numa exposição 

com os trabalhos realizados pelas crianças após a intervenção da família.  

 

 

Avaliação: 

 Questionário final de satisfação preenchido pelos familiares e educadoras 

intervenientes no projeto, solicitando-se sugestões de melhorias a 

implementar no próximo ano letivo. 
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Programa  - “Aprender a Aprender” 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Serviço de Psicologia e Orientação  

 

Destinatários: Alunos do 5º e 6º ano de escolaridade do Agrupamento de Escolas 

 

Justificação: A transição do 1º ciclo para o 2º ciclo implica mudanças na vida escolar 

do aluno. A passagem de um ensino de monodocência para pluridocência provoca um 

aumento de tempo de estudo em virtude do aumento do número de disciplinas, o que 

traz novos desafios aos alunos no que se refere à organização dos conteúdos 

programáticos a estudar e à gestão do tempo. 

Estudar muito nem sempre significa estudar bem. É necessário fornecer aos alunos 

ferramentas e competências inerentes ao estudo, para que estes possam a longo prazo, 

ter autonomia, sentirem-se capazes de guiar os seus objetivos e alcançar o sucesso 

escolar. 

 

Objetivo Geral:  

• Promover uma maior motivação para o estudo; 

• Melhorar a organização do estudo, tempo e local; 

• Capacitação de ferramentas de estudo; 

• Encarar o estudo com uma atitude ativa, responsável, mas acima de tudo 

saudável. 

 

Periodicidade: 

• Quinzenal, nas disciplinas de Apoio ao Estudo. 

 

Dinamizadores: 

• Serviço de Psicologia e Orientação do Agrupamento de Escolas 
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Projeto  - “Ser Amigo” 
Projeto de Apadrinhamento dos alunos do 1ºano pelos alunos do 

4ºano e dos alunos do 5º ano pelos alunos do 9º ano 

 

 

 

Serviço de Psicologia e Orientação  

 

 

Destinatários: Alunos do 1º e 4º ano do 1º ciclo; alunos do 5º e 9º ano do 2º ciclo e 3º 

ciclo, respectivamente do Agrupamento de Escolas Dr. Bento da Cruz; 

 

Justificação: Ao iniciar o primeiro ciclo, os alunos do 1º ano deparam-se com uma 

nova realidade, tratando-se muitas das vezes de uma transição acompanhada de 

ansiedades e medos.  

Segundo Besse e Ferrero (1986) a escola é “um lugar onde a criança está plenamente 

viva, corporal, intelectual e afetivamente” onde as relações que se vão estabelecendo 

podem despertar sentimentos de inferioridade que estavam guardados e foram 

acionados nesta transição. 

É no sentido de ajudar este processo de adaptação, de tornar a escola um lugar 

seguro, e aprazível, onde a criança se sinta bem, onde desenvolva diferentes redes de 

relação, que surge este projeto de “apadrinhamento” em que os alunos mais velhos 

assumem este papel no sentido de apoiar e proteger os alunos recém-chegados.  

Por outro lado, espera-se desenvolver nos alunos do 4º ano, o sentido de 

responsabilidade, de entreajuda, e sentimentos de altruísmo, tentando assim, prevenir 

situações de Bullying neste contexto. 

A mudança de ciclo e a passagem para uma escola nova traz sempre novos desafios e 

acarreta novas responsabilidades. Os alunos do 5º ano de escolaridade atravessam um 

novo período das suas vidas e, melhor do que ninguém, os alunos do 9º ano que já 

passaram por inúmeros experiências, para os orientar e apadrinhar nesta nova 

adaptação. 

Parte-se assim da premissa que a criação de elos de amizade, e cooperação, entre os 

alunos mais velhos e os mais novos, transforma a escola num lugar mais seguro, 

acolhedor, e promotor de novas aprendizagens. 

 

Objetivo Geral:  

 Promover um ambiente e convívio social escolar positivo  
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 Contribuir para o desenvolvimento de uma cultura escolar de verdadeira 

inclusão 

 Prevenir situações de bullying escolar 

Objetivos específicos: 

 Orientar a chegada dos novos alunos (seus afilhados) na descoberta da escola.  

 Apoiar a integração dos afilhados nas novas dinâmicas escolares: compra de 

senhas; fila do refeitório/bufete;  

 Proteger os afilhados de situações problemáticas, promovendo o equilíbrio 

das relações interpessoais.  

 Acompanhar/apoiar/motivar os afilhados, contribuindo para a promoção do 

seu sucesso escolar. 

 

Desenvolvimento: 

 

1- Reunião com os professores titulares de turma dos 1º e 4º anos de 

escolaridade e com os Diretores de Turma das repetivas turmas do 5º e 9º 

ano de escolaridade - apresentação do projeto, em termos de objetivos e de 

dinâmicas - Sensibilizá-los para a importância do seu envolvimento e 

participação ativa (alunos e EE) - Delinear algumas estratégias a desenvolver, 

nomeadamente a sensibilização dos seus alunos e auscultação/aferição sobre 

o grau de interesse demonstrado. 

2- Setembro - Explicitação dos objetivos do projeto/apadrinhamento; - 

Sensibilização dos alunos do 4º ano e 9º ano para o projecto e sua selecção 

mediante interesse manifestado pelos próprios - Apresentação dos padrinhos 

aos alunos do 1º ano e 5º ano. 

3 -Procedimentos ao longo do ano letivo:  

- Pretende-se que, no decurso do ano letivo 2019/2020, os alunos/padrinhos 

auxiliem os colegas do 1º ano e 5º ano na sua integração escolar/social, levando-os a 

conhecer os diferentes espaços da escola bem como funcionários, docentes e 

restantes alunos. Pretende-se que, em contexto de recreio, os padrinhos se 

disponibilizem por assegurar o bem-estar físico e emocional dos seus “afilhados” e 

que seja criada uma relação de confiança que permita aos alunos do 1º e 5º ano 

procurarem os seus padrinhos sempre que sintam essa necessidade. 

O SPO irá acompanhar a evolução deste projecto, quinzenalmente, através do 

contacto direto com os alunos envolvidos e respetivos professores. 

No final do ano letivo (data a indicar) irá comemorar-se o “Dia do Amigo” com 

uma exposição de trabalhos dos alunos participantes neste projecto (1º e 4º ano de 

escolaridade) e a partilha de textos sobre a experiência afilhado-padrinho (5º e 9º ano 

de escolaridade). 
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“Eu e os Outros” 
Serviço de Psicologia e Orientação 

Destinatários: Este projeto será implementado em turmas do 1.º Ciclo em que surjam 

problemas relacionais/comportamentais que justifiquem intervenção. A sinalização 

deverá ser realizada pelo(a) professor(a) titular de turma. 

 

Justificação: A aquisição de competência social surge frequentemente referenciada 

como sendo um aspeto importante na maturação e no ajustamento social da criança. 

Existe um amplo conjunto de competências que se tornam importantes para alcançar 

os objetivos convencionais na nossa sociedade: competências interpessoais, 

competências académicas básicas e competências de trabalho. Falhas na aquisição 

destas competências básicas podem afetar o ajustamento social futuro. 

 

Objetivo Geral:  dotar os alunos de competências relacionais no sentido de melhorar 

as interações no grupo/turma com consequências positivas no desempenho 

académico dos mesmos. 

Atividades propostas: 

Desenvolver um programa de competências pessoais e sociais, com sessões semanais 

de 45 minutos cada, onde serão abordados os seguintes temas: 

 

 

 

 

 

I - Consciência 
Pessoal e Social 

Auto-consciência 

Identidade 
Pessoal e Social 

Como me 
reconheço-o meu 

corpo 

Como me 
reconheço-

atitudes 

Consciência 
Social 

Como reconheço 
os outros-
empatia 

Como reconheço 
os outros-papéis 

sociais 
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Avaliação: será realizada com aplicação de questionário próprio e preenchido pelo(a) 

professor(a) titular de turma, no início e final do programa, no sentido de aferir a 

eficácia do programa. 

 

 

 

  
 

II - Comportamento Social 

Comportamento verbal 
e não-verbal 

Significado do 
corpo 

Comunicar com 
os outros 

Observação e 
interpretação 

Assertividade 

Estar em grupo 

Lidar com as 
emoções 

Evitar a 
agressividade 

Lidar com 
situações difíceis 

III - Planeamento e Estratégia 

Resolver 

problemas e 

planear o futuro 

Reconhecimento 

dos problemas 

Colocar objetivos 

gerar alternativas 

Decisões 
individuais e 

sociais 

Agir 

Relações 

Interpessoais 

A amizade 

Estar bem 

com os outros 

Situações sociais 

com os pares 

Trabalhar 

em equipa 
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“Desporto Escolar” 
 

O Desporto Escolar, da qual o nosso agrupamento faz parte integrante, é um Projeto 

nacional de desenvolvimento desportivo que tem como objetivo dinamizar nas 

escolas as várias modalidades desportivas permitindo aos alunos inscritos nos grupos 

equipa participar nos quadros competitivos das várias fases. Todas as atividades do 

Desporto escolar obedecem ao regulamento Geral de Provas, o qual se aplica a todas 

as competições realizadas no âmbito do Desporto Escolar. Tem ainda por objetivo 

balizar a prática desportiva no âmbito do Sistema Educativo, procurando 

homogeneidade e coerência no quadro competitivo, tanto na fase Local como na 

Regional e na Nacional, seguindo naturalmente o Regulamento Específico, o 

Programa do Desporto Escolar e as regras oficiais. 

O Desporto Escolar é o conjunto das práticas lúdico-desportivas desenvolvidas como 

complemento curricular e ocupação dos tempos livres dos alunos, num regime de 

participação voluntário, integrados no plano de atividades da escola. 

O desporto escolar visa especificamente a promoção da saúde, da condição física e 

mental, a aquisição de hábitos e condutas motoras e sociais, bem como o 

entendimento do desporto como fator de cultura, estimulando sentimentos de 

solidariedade, cooperação, autonomia e criatividade, devendo ser fomentada a sua 

gestão pelos estudantes praticantes, salvaguardando-se a orientação por profissionais 

qualificados. 

Os grupos/equipa implementados são o badminton, o voleibol, ténis de mesa e o 

futsal. A prática da modalidade facilita aos jovens inscritos, o aprofundamento do 

conhecimento sobre a prática do ensino-aprendizagem destas modalidades, promove 

a cooperação interescolas e o convívio entre os alunos/atletas, apoiando a 

implementação e organização de um circuito de provas/torneios ou concentrações 

nestas modalidades do desporto escolar. 

 

Missão do Desporto Escolar 

“Contribuir para o combate ao insucesso e abandono escolar e promover a inclusão, a 

aquisição de hábitos de vida saudável e a formação integral dos jovens em idade 

escolar, através da prática de atividades físicas e desportivas de forma articulada e 

continuada, respeitando cada nível de escolaridade”. 

 
Objetivos Gerais 

 Incentivar o espírito desportivo e de cooperação, contribuindo para o 

processo formativo dos alunos; 

 Contribuir para a valorização do ponto de vista cultural; 

 Contribuir para a contribuição para um estilo de vida mais saudável; 

 Contribuir para o combate da indisciplina, o insucesso e do abandono 

escolar; 

 Proporcionar a todos alunos atividades desportivas de carácter 

recreativo/lúdico de formação ou de orientação desportiva; 

 Fazer respeitar as normas do espírito desportivo, fomentar entre todos os 

participantes de um clima de boas relações interpessoais e de uma competição 

leal e fraterna; 

 Alargar a prática desportiva a alunos com necessidades educativas especiais. 
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Objetivos Específicos 

 Complementar as atividades curriculares com as atividades desportivas 

extracurriculares; 

 Proporcionar aos alunos condições de convívio, através de torneiros internos 

e externos; 

 Dinamizar a atividade desportiva da escola; 

 Permitir um maior aperfeiçoamento nas modalidades; 

 Promover a compreensão da necessidade de cumprimento das regras de 

segurança de higiene e segurança; 

 Proporcionar condições para que os alunos se enquadrem em tarefas de 

organização desportiva; 

 Fomentar o conhecimento das implicações e benefícios de uma participação 

regular nas atividades físicas e desportivas escolares. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

“Promoção e Educação para a Saúde -PES” 
 

No âmbito do protocolo estabelecido entre os Ministérios da Educação e Ministério 

da Saúde Despacho nº 25995/2005 (2ª série), Despacho nº 2506/2007 e Despacho nº 

12 045 / 2006 (2ª série) foi aprovado o Programa Nacional de Saúde Escolar que 

delibera que a Educação para a Saúde deve ser considerada obrigatória em todos os 

estabelecimentos de ensino e integrar o Projeto Educativo da Escola.  

De acordo com o Despacho nº12045/2006 (2ªsérie), publicado no Diário da 

República nº 110 de 7 de Junho (referente ao Programa Nacional de Saúde Escolar), 

novos desafios se colocaram ao Sistema Educativo: a par do trabalho de transmissão 

de conhecimentos organizados em disciplinas, a escola deve, também, educar para 

valores, promover a saúde, a formação e a participação cívica dos alunos, num 

processo de aquisição de competências que sustentem as aprendizagens ao longo da 

vida e promovam a autonomia. O mesmo despacho refere que uma” Escola 

Promotora de Saúde” assenta em três vertentes - currículo, ambiente e interação 

escola/família/meio. O desenvolvimento destas três vertentes e a implementação 

destes princípios deverão capacitar os jovens para intervir na mudança e conduzir ao 

exercício pleno da cidadania.  

No contexto Europeu, a Organização Mundial da Saúde (OMS), em“ Health for all” 

(Saúde para todos) estabeleceu metas de saúde para os próximos anos, tendo a 

promoção da saúde e os estilos de vida saudáveis uma abordagem privilegiada no 

ambiente escolar. A meta 13 do referido documento prevê que, em 2015, 50% das 

crianças que frequentam o Jardim de Infância e 95% das que frequentam a Escola 

integrem estabelecimentos de educação e ensino promotores da saúde. Mais, define 
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Escola Promotora de Saúde (EPS) como aquela que inclui a Educação para a Saúde 

no currículo e possui atividades de saúde escolar.  

O projeto de Promoção e Educação para a Saúde visa intervenções no âmbito da 

saúde escolar, de modo a proporcionar uma maior compreensão por parte das 

crianças e jovens para comportamentos relacionados com a saúde, estilos de vida 

saudável e interações positivas com os cenários envolventes (escola, família, pares e 

estruturas comunitárias).  

O Projeto resulta do trabalho de uma equipa multidisciplinar, que integra 

representantes, tanto da área da educação como da área da saúde (Educadoras, 

Professores, Professor-Bibliotecário, Psicóloga (pontualmente de acordo com as suas 

possibilidades), Unidade de Saúde Pública do Centro de Saúde de Montalegre, PSP e 

outros parceiros. Deste modo, foi possível conceber um Projeto de Educação para a 

Saúde com linguagens e interesses comuns, sustentado e articulado. Esta metodologia 

permitiu estabelecer uma situação de compromisso e coresponsabilização em que 

serviços de educação e de saúde desenvolvem um plano de ação conjunto.  

É finalidade deste projeto contribuir para que as escolas e jardins-de-infância do 

Agrupamento promovam a Educação para a Saúde (onde se inclui a Educação Sexual 

em meio escolar), através do desenvolvimento de diversas atividades curriculares e 

extracurriculares.  

Neste contexto, propõe-se uma abordagem pedagógica sistemática de temas ligados à 

saúde em contexto curricular, promovendo a responsabilidade individual e 

comunitária no que concerne à saúde e desenvolvendo nos alunos competências que 

lhes permitam tomar decisões conscientes e informadas, fazer opções responsáveis e 

adotar estilos de vida saudáveis. É também indispensável providenciar, nos diversos 

estabelecimentos de ensino, ambientes seguros e saudáveis, disponibilizar ofertas 

equilibradas e, ainda, facilitar o desenvolvimento de relações humanas saudáveis entre 

os diversos agentes da comunidade educativa.   

Este Projeto de Promoção e Educação para a Saúde, enquanto instrumento de 

trabalho integrador das preocupações da escola e da comunidade, incorpora todas as 

atividades educativas que concorrem para a promoção e educação para a saúde. As 

estratégias adotadas permitirão, assim, criar sinergias com o ambiente social, assegurar 

respostas adequadas às necessidades e aos problemas diagnosticados, através do 

desenvolvimento do currículo de educação para a saúde fomentando, neste sentido, a 

participação de parceiros técnicos e dos outros setores da comunidade no 

desenvolvimento dos princípios das escolas promotoras da saúde.  

Promover e Educar para a Saúde não é uma responsabilidade de determinados grupos 

disciplinares, nem unicamente dos Professores, como vulgarmente se pensa. 

Assistentes Operacionais, Funcionários Administrativos, Pais/Encarregados de 

Educação e outros elementos da Comunidade Educativa, em conjunto com todos os 

Professores podem e devem contribuir, ajudando a desenvolver, nos nossos jovens, 

competências que lhes permitam participar na vida social sem restrições e promover 

oportunidades para dotá-los de aptidões que lhes proporcionem tomadas de decisão 

concordantes com estilos de vida saudável, uma vez que hábitos adquiridos durante a 

infância e a adolescência se repercutem na saúde dos adultos e determinam a 

qualidade de vida de cada um e da comunidade em que se inserem.  

Metas  

Melhorar o estado de saúde global dos jovens; 

 Desenvolver o sentido de responsabilidade de cada um na promoção da saúde da 

comunidade;  

Dotar os adolescentes de conhecimentos, atitudes e valores que os ajudem a fazer 

opções e a tomar decisões adequadas e construtivas capazes de favorecer o seu 

equilíbrio e bem-estar futuro;  

Aumentar o sucesso escolar e reduzir o abandono;   
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Contribuir para que toda a comunidade escolar aprenda a gerir a saúde de modo 

informado, consciente, responsável e autónomo.  

 

Objetivos gerais do Projeto  

Fomentar o desenvolvimento de estilos de vida saudáveis; 

Contribuir para a tomada de decisões saudáveis;  

Prevenir comportamentos de risco;  

Aumentar a resiliência;  

Promover a autorresponsabilização dos jovens pela sua saúde;  

Criar um espaço onde seja possível o aconselhamento, individual ou em grupo, 

mantendo uma relação de confiança e sigilo;  

Desenvolver as vertentes de pesquisa e intervenção, promovendo a articulação dos 

diferentes conhecimentos disciplinares e não disciplinares;  

Sensibilizar a comunidade escolar para a importância das medidas preventivas visando 

o melhor estado de saúde física, mental e social;  

Sensibilizar os diversos elementos da comunidade educativa para a necessidade da 

Educação para a Saúde, fomentando a sua participação ativa e envolvimento neste 

projeto;  

Fomentar o envolvimento com a comunidade, através da participação da escola, em 

projetos e programas relacionados com a saúde. 

 

 

 

 

 

 

 

TECH PALS 
Professora – Sofia Monteiro 

 

Introdução 

Este projeto pretende estabelecer uma comunicação, em Inglês, entre duas turmas de 

dois agrupamentos diferentes, através da utilização das TIC. Assim, pretende trocar 

correspondência, partilhando experiências, informações, métodos de aprendizagem 

diferenciados, recorrendo à Internet: envio de vídeos, fotos e outros trabalhos para 

publicar na página do Facebook do Projeto “Inglês com TIC, (re)toque e com a BE” 

e na página da escola.  

  

O termo Tech Pals, à semelhança do tão conhecido Pen Pals (Pen =caneta/Pals = 

amigos), que significa amigo por correspondência, deriva da ideia de trocar 

informações e trabalhos entre as duas turmas, com recurso às tecnologias 

(Tech=Technologies). Este projeto tem em vista a melhoria dos resultados dos alunos 

e a motivação para a aprendizagem do Inglês, uma vez que a partilha de 

informações/trabalhos é realizada em Língua Inglesa. 

 

Através da participação e interação dos alunos envolvidos, estes têm a oportunidade 

de conhecer realidades diferentes e, ao mesmo tempo, fazer novos amigos.  

 

  

Público-alvo 

Este projeto destina-se às turmas do 6.ºA da Escola Básica e Secundária Baixo 

Barroso, do Agrupamento de Escolas Dr. Bento da Cruz, Montalegre, e à turma do 

6.º B, do Agrupamento de Escolas de Colmeias, Leiria.  
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Objetivos 

Objetivo Geral:  

- Melhorar a aprendizagem da Língua Inglesa e, ao mesmo tempo, motivar os alunos 

com atividades lúdicas, variadas e criativas, com recurso às TIC.  

 

Objetivos Específicos:  

- Incentivar o uso da Língua Inglesa; 

- Aumentar a capacidade comunicativa dos alunos, desenvolvendo os vários domínios 

da língua; 

- Por em prática os conhecimentos adquiridos na sala de aula; 

- Ampliar o vocabulário; 

- Desenvolver a confiança e a criatividade; 

- Servir de ponte entre duas realidades distintas, com estilos e maneiras diferentes de 

aprender; 

- Contactar com outra realidade educativa/escola; 

- Promover a flexibilidade e autonomia curricular através de diferentes abordagens 

disciplinares e interdisciplinares;  

- Desenvolver estratégias de aprendizagem; 

- Detetar dificuldades ao nível dos vários domínios; 

- Procurar novas formas de envolver os alunos no seu processo ensino-aprendizagem. 

  

Calendarização prevista para as fases do projeto 

Fase I: Início 

Criação de um logótipo, para representar o projeto;  

 

Fase II: Durante o ano letivo 

Abordagem de vários temas contemplados nas planificações da disciplina; Partilha de 

informações, trabalhos, atividades e projetos das turmas; Colaboração de outras 

disciplinas, com a realização de várias atividades. 

 

Fase III: Final 

Realização da avaliação do projeto por parte dos alunos, para saber as suas opiniões 

acerca das atividades realizadas durante o ano. Visita de estudo a Viseu, para 

conhecerem os amigos tecnológicos e participarem em jogos (em inglês) criados para 

as duas turmas. 

 

Professoras responsáveis pelo projeto: 

- Sofia Monteiro, professora do Agrupamento de Escolas Dr. Bento da Cruz, 

Montalegre; 

- Cláudia Mota, professora do Agrupamento de Escolas de Colmeias, Leiria. 
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Projeto de Filosofia para Crianças 
Professora – Eugénia Costa  

 

Ousa pensar!  

Kant   

 

Viver sem filosofia é exatamente  

como ter os olhos fechados  

sem nunca procurar abri-los;  

e o prazer de ver todas as coisas que a nossa vista descobre  

não é de modo algum comparável à satisfação que dá  

o conhecimento das coisas que descobrimos pela filosofia.  

 

René Descartes 

 

 

Introdução 

 Reconhecendo a importância do pensamento crítico/reflexivo e das 

capacidades argumentativas, a docente do grupo 410, Eugénia Costa, propõe 

desenvolver um projeto axial na área da Filosofia para Crianças, que já existe a nível 

nacional e revela ser um sucesso. Este tem como escopo construir um espaço onde é 

possível pensar, problematizar, discutir e criar. 

 A Filosofia para Crianças é um programa pedagógico criado, na década de 60, 

pelo filósofo norte-americano, Matthew Lipman, nos Estados Unidos, que visa 

explorar as potencialidades cognitivas da criança e desenvolver as competências de 

leitura e escrita. O percurso de aprendizagens da atividade de pensar é construído a 

partir do método socrático (diálogo: pergunta/resposta) e tem como fins desenvolver 

a inteligência concetual, emocional, espiritual e criativa. Assim, a Filosofia para 

Crianças pretende criar contextos de aprendizagem que promovam a liberdade de 

pensamento. 

  O exercício da Filosofia encontra-se ligado ao nosso mundo e à nossa 

existência. Com efeito, a Filosofia propõe refletir sobre questões que a todos importa: 

De onde vimos? Para onde vamos? Quem somos? Para quê? O que podemos 

conhecer? Como devemos agir? O que é o Bem? O que é a Justiça? O que é o Mal? 

(…) 

 O que pretendemos com este desafio não é ensinar história da Filosofia, mas 

ensinar os alunos a pensar e a estimular a curiosidade pelo saber mais. Queremos 

ainda que os alunos aprendam a saber viver num mundo cheio de adversidades. 

 

 

Competências gerais 

 

 

•  Cultivar a curiosidade, a honestidade e o rigor intelectual.  

•  Valorizar a importância dos porquês.  

•  Desenvolver a capacidade de análise e de argumentação.  

•  Fomentar a capacidade de problematizar.  

•  Desenvolver as competências concetualizadoras. 

•  Estimular uma consciência crítica e responsável assente na análise 

fundamentada da experiência.  

•  Encorajar um pensamento autónomo.  
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•  Fornecer informações seguras e relevantes para a compreensão dos 

problemas que se apresentam às sociedades contemporâneas nos domínios da ação, 

dos valores, da ciência e da técnica.  

• Cultivar as competências de diálogo, respeito, tolerância através da criação de 

uma pequena comunidade de investigação.  

• Explorar a consciência dos direitos e deveres no âmbito da vivência em 

comunidade. 

• Educar para os valores éticos universais: tolerância, solidariedade, liberdade e 

igualdade. 

• Cultivar a sensibilidade estética e o interesse pela expressão artística. 

• Prevenir a indisciplina, o insucesso e o abandono escolar. 

 

 

Competências transversais 

 

• Aperfeiçoar a análise e reflexão das convicções pessoais. 

•  Aperceber-se da importância da argumentação na sustentação de uma 

opinião. 

•  Reconhecer os limites das capacidades humanas.  

• Desenvolver a capacidade de reflectir, problematizar e relacionar formas 

distintas de compreender a realidade.  

• Formar cidadãos responsáveis, dotados de espírito crítico e atento, a partir da 

idade infantil. 

• Aperfeiçoar competências de leitura e escrita. 

• Interiorizar conceitos basilares: dogma, cético, cosmos/caos, universal, 

subjetivo, etc. 

  

 

Conceitos/conteúdos a desenvolver  

 

Diferença/Igualdade/Tolerância/Identidade/Qualidades/Defeitos 

Amor/Solidão 

Acreditar/Desafios 

Medo/Realidade/Imaginação 

Liberdade/Tolerância/Respeito/Responsabilidade 

Mau/Bom 

Direito/Dever 

Regras/Obediência/Desobediência/Conformismo/Coragem 

Justiça/Injustiça/Igualdade 

Tristeza/Alegria/Aceitação/Gratidão 

Verdade/Falsidade 

Eu e a Família/Qualidade de vida/Paciência/Compreensão 

Eu e o Corpo 

Solidariedade/Altruísmo/Cooperação 

Estereótipos/Preconceitos/comunicação positiva 

Pensar a vida/Sentido/Mundo 

As questões ambientais e os direitos dos animais: 

1. O planeta Terra 

2.  Homem e natureza 

3. O viver em harmonia com o ambiente 
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4. A cultura indígena 

5. O respeito pelos animais 

 

Na sua lecionação deve ter-se em conta as diferenças de tratamento dos temas 

atendendo: à idade dos alunos; aos próprios interesses e interrogações das crianças e à 

dinâmica do percurso escolar iniciado 

 

 

Estratégias e Atividades 

 

• Histórias de “filosofia para crianças”: leitura e análise.  

• O diálogo, inspirado no método dialético socrático.  

• O conto infantil, o conto popular e a fábula: leitura e reflexão.  

•  Banda desenhada: reflexão sobre a relação com o outro.  

•  Representação: de emoções, de situações reais ou fictícias, de pequenas peças 

teatrais; expressão de emoções e sentimentos, desenvolvimento da capacidade de nos 

colocarmos no lugar do outro.  

• A imagem, em especial a pintura e a fotografia: o desenvolvimento da 

sensibilidade e de interpretação estética.  

• Visionamento de vídeos: comentários. 

• Produção de textos curtos, etc. 

• Jogos educativos. 

 

 

 

Destinatários 

Crianças do 1º ciclo –1º, 2º, 3º e 4ºanos- na oferta complementar – Cabril, Salto e 

Montalegre 

Crianças do 2º ciclo- 5º e 6ºanos – na oferta complementar ou outra, na Escola Básica 

e Secundária do Baixo Barroso e Escola Básica e Secundária Drº Bento da Cruz - 

Montalegre 

 

Anos Nº de horas semanais Local  Oferta complementar 

1º, 2º, 3º e 4º 1 hora Montalegre Oferta complementar 

1º, 2º, 3º e 4º  1 hora Cabril Oferta complementar 

1º, 2º, 3º e 4º 1 hora Salto Oferta complementar 

5º e 6ºanos 90 minutos Baixo Barroso Oferta complementar ou outra 

5ºanos 90 minutos Montalegre Oferta complementar ou outra 

 

Avaliação 

 

A avaliação será essencialmente formativa. Esta não deverá ter incidência nas 

classificações finais dos alunos envolvidos no projeto. Os alunos serão motivados a 

produzir textos sobre os diferentes temas. O projeto deverá ser globalmente avaliado 

pelos seguintes intervenientes: alunos, professora de Filosofia e professor titular da 

turma e encarregados de educação através de um questionário simples ou relatório 

(caso da professora de Filosofia).  

 

Metodologia 

 

A aula terá início com uma meditação de 10 a 5 minutos, acompanhada de música 

calma ou meditação orientada, gravada em áudio. Pretende-se que o aluno treine a 
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atenção e a concentração, o que poderá ter efeitos positivos no combate à indisciplina 

e no reforço da aprendizagem. 

  Na sala de aula, transformada em “comunidade de investigação” será aplicada como 

metodologia específica – o diálogo socrático (pergunta/resposta) –, os alunos 

questionam, problematizam, procuram responder a perguntas levantadas sobre os 

temas em discussão, orientados pela professora neste processo de descoberta da 

sabedoria. As aulas terão início, normalmente, com uma história/imagem ou situação-

problema que será debatida e analisada, ocupando o diálogo um lugar de destaque 

neste processo, pois é através dele que os alunos expressam as suas opiniões, ouvem 

as dos outros e, por vezes, autocorrigem-se.  

 O ponto de partida será sempre as vivências dos alunos, ainda que poucas. 

 Para as crianças com pouca prática de ler texto escrito, a prática pedagógica 

será o ensino pela Imagem ou visionamento de um pequeno vídeo, traduzindo os 

conceitos na sua forma icónica ou desenhos animados. Poder-se-á criar espaços para a 

dramatização de contos ou pequenas histórias. 

 As questões serão colocadas no fim da visualização de uma imagem ou da 

leitura de um pequeno texto selecionado Ou no início com uma questão problema. 

 Haverá lugar a produção de textos ou realização de actividades. 

 

Professora responsável 

Eugénia Costa  

 

 

 

 

 

Planos Integrados e Inovadores de Combate ao Insucesso 

Escolar - PIICIE 
 

 

Foram celebrados protocolos de cooperação entre o Agrupamento de escolas Dr. 

Bento da Cruz e a Câmara Municipal de Montalegre, no âmbito dos PLANOS 

INTEGRADOS E INOVADORESDE COMBATE AO INSUCESSO ESCOLAR 

– PIICIE, destinado às crianças e alunos, desde o ensino pré-escolar ao ensino 

secundário.  

Estes protocolos, atualmente em vigor, visam, essencialmente, o combate ao 

insucesso e abandono escolares e garantir uma educação de qualidade, como resposta 

as enormes exigências da sociedade atual. 

 

No PIICIE estão incluídas 3 ações, a saber: 

- Crescemos juntos – Equipa Multidisciplinar 

- Montalegre, uma ideia de Natureza, Ambiente e Património 

- Enriquecimento curricular 

 

 

 


