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I - INTRODUÇÃO 

O Plano Anual de Atividades constitui um dos instrumentos de autonomia previstos na alínea c) do n. º1 do 

artigo 9.º do Decreto-Lei n.º 137/2012, de 02 de julho que introduz alterações ao Decreto-Lei º 75/2008, de 

22 de abril, que aprova o regime jurídico de autonomia, administração e gestão dos estabelecimentos 

públicos de educação pré-escolar e dos ensinos básico e secundário. 

O Plano Anual de Atividades (PAA) do Agrupamento de Escolas da Trofa visa organizar e apresentar à 

Comunidade Educativa o plano de ação do ano letivo de 2018/2019. Estas propostas resultam de um 

trabalho conjunto das diferentes estruturas responsáveis pelo processo de ensino-aprendizagem, 

apreciadas em Conselho Pedagógico e aprovadas em Conselho Geral 

 

II - PARECER DO CONSELHO PEDAGÓGICO  

Conforme o ponto ii), da alínea c), do n.º 2 do art.º 20.º, conjugado com a alínea b), do art.º 37.º, para 

cumprimento do n.º 3, do art.º 20.º, do Decreto-lei n.º 75/2008 de 22 de abril com as alterações do 

Decreto-lei n.º 137/2012 de 2 de julho, é apresentado ao Conselho Pedagógico o Plano Anual de Atividades 

para parecer. 

 

III - CONSTRUÇÃO DO PLANO ANUAL DE ATIVIDADES 

1. Questões formais: 

O Documento: 

1) Foi elaborado o documento “Plano Anual de Atividades 2018/2019” em suporte digital, utilizando a 

plataforma Office365 (Sharepoint). 

2) Considerando-o como um documento aberto, chegou-se à proposta agora apresentada, após todos os 

Departamentos Curriculares e outras estruturas educativas terem apresentado e inscrito propostas de 

atividades neste PAA. 

3) As atividades propostas terão uma apreciação/validação prévia pelo Coordenador de Departamento e 

validadas pelo Presidente do Conselho Pedagógico. 

4) Procuraram-se eventuais colaborações e será coordenado através de suportes digitais.  

5) Cumpre o disposto na alínea c) do n.º 1 do art.º 9.º do Decreto-lei atrás referido, 

a saber: 

a) Planeamento, Objetivos, Formas de Organização, Programação das Atividades e Identificação de Recursos;  

b) Metodologia de avaliação da implementação do Plano; 
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2. Questões de conteúdo: 

O Documento: 

1) Enquadra-se no espírito dos Princípios Orientadores delineados para a atividade do Agrupamento; 

2) Parte de diagnósticos concretos que servem de alavanca mobilizadora às ações/atividades propostas. 

 

A construção do PAA obedeceu ao planeamento das atividades da responsabilidade do Diretor, das 

estruturas de coordenação, das estruturas de apoio educativo e, naturalmente, às atividades propostas por 

cada núcleo, grupo disciplinar, departamento, clube, biblioteca escolar, responsáveis pela planificação 

científica e pedagógica dos programas e pela dinamização de atividades de enriquecimento cultural e social 

dos alunos. 

Mantem-se “aberto” às atividades que promovam a articulação inter e transdisciplinar, de forma a 

aprofundar a articulação entre ciclos e/ou áreas disciplinares, conforme o previsto no Projeto Educativo e 

está “aberto” às atividades que promovam a interação entre os departamentos e a participação ativa e 

empenhada dos atores educativos do Agrupamento. 

Neste sentido, é objetivo do Agrupamento que este plano, não definitivo, mas em constante mutação e 

adaptação, não se alheie das diversas metas definidas no Projeto Educativo, tendentes a uma escola de 

sucesso e responda às Metas/Objetivos do Projeto Educativo: 

 

Meta/Objetivo - 1 

1. Superar as taxas de sucesso obtidas em anos letivos anteriores. 

Meta/Objetivo – 2 

2. Promover a aquisição de saberes e competências essenciais com vista ao sucesso escolar. 

Meta/Objetivo - 3 

3. Proceder à constituição de turmas com base nos critérios definidos pelo Regulamento Interno e 

Conselho Pedagógico e implementar medidas de Apoio Educativo, definindo estratégias de apoio aos 

alunos com dificuldades 

Meta/Objetivo - 4 

4. Promover o desenvolvimento de competências sociais. 

Meta/Objetivo - 5 

5. Reforçar a relação escola-família e incentivar a participação da comunidade educativa nos projetos 

desenvolvidos. 

Meta/Objetivo - 6 

6. Desenvolver projetos ligados à preservação do meio ambiente, da Saúde, da Alimentação, do Desporto e 

da Segurança (educar para a cidadania). 
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Meta/Objetivo - 7 

7. Preservar/melhorar níveis de segurança/conforto nos diferentes espaços escolares e assegurar parcerias 

com a Câmara Municipal da Trofa e instituições/empresas locais. 

 

IV - AVALIAÇÃO DO PAA 

Avaliação Ordinária 

Será realizada no final de cada período letivo e no final de cada atividade. 

No seio do Conselho Pedagógico será criada uma secção de monitorização e avaliação do Plano de 

Atividades.   

 

V - OPERACIONALIZAÇÃO DO PAA 

Apresenta-se este PAA, procurando esquematizá-lo segundo uma estrutura organizativa que, sem ser 

redutora, permite dele uma leitura simplificada. 

Assim, apresenta-se, neste documento, a listagem de todas as atividades propostas, até ao momento, em 

todas as escolas do agrupamento e evidencia, para cada atividade, os seguintes aspetos: 

Código; 

Data de realização; 

Período letivo; 

Tipologia; 

Designação; 

Objetivos; 

Articulação com o Projeto Educativo. 

Pode ainda ser consultado on line, para uma análise/consulta mais pormenorizada, pelos intervenientes 

diretos na sua implementação, através de outros filtros, a saber: 

Proponentes; 

Dinamizadores; 

Destinatários; 

Lugar onde se operacionaliza; 

Duração; 

Se interrompe ou não atividade letiva; 

Se integra ou não o programa mais sucesso escolar; 

Parcerias; 

Custos estimados para cada atividade. 

O seu desenvolvimento diário pode ser consultado no sitio do Agrupamento (www.aetrofa.com)  

http://www.aetrofa.com/
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À semelhança do que tem sido a nossa prática e considerando a necessidade constante de desmaterializar 

cada vez mais os documentos estruturantes e organizativos do Agrupamento utilizaremos uma plataforma 

eletrónica que nos permitirá a submissão, acompanhamento e avaliação de cada atividade e do seu todo 

em tempo real.  

No corrente ano letivo, o formulário de submissão, de modo a simplificá-lo e otimizá-lo, é semelhante ao 

dos anos letivos anteriores. É efetuada uma validação pelo Coordenador de Departamento Curricular, antes 

da sua validação final pelo Diretor. 

A submissão é efetuada pelo utilizador que ficará automaticamente responsável pelo preenchimento da 

avaliação. 

Esta aplicação gerará automaticamente a agenda da turma, que poderá ser consultada por 

docentes/alunos/encarregados de educação. 

O preenchimento do formulário da avaliação deverá ocorrer com a máxima brevidade e a não realização da 

mesma implica o preenchimento do formulário com a respetiva justificação. 

 

Sendo o Plano Anual de Atividades um documento aberto, propomos que possa ser alterado e/ou 

acrescentado sempre que se justifique, dado o seu caráter dinâmico. Assim, deverá ser objeto de uma 

análise contínua/periódica em que os intervenientes reflitam sobre a execução das atividades como forma 

de alcançar os objetivos definidos. Para tal, o Plano Anual de Atividades será avaliado no final de cada 

período letivo e no final do ano letivo, havendo lugar à apresentação de um relatório apresentando os 

resultados ao Conselho Pedagógico e ao Conselho Geral. 

 

Apresenta-se de seguida o elenco das atividades. 

      

                               

 

 

Trofa, ______ de novembro de 2018 

O Presidente do Conselho Pedagógico 

 

 

 



CÓDIGO DATA PERÍODO TIPOLOGIA DESIGNAÇÃO OBJETIVOS METAS/OBJETIVOS DO PROJETO EDUCATIVO 

13961 17/09/2018 1.º Período 

Projeto 
Palestra 
Conferência 
Visita de Estudo 
Exposição 
Formação  

Projeto Erasmus + « Happy 
people will change the world 

Desenvolver técnicas de concentração na 
escola para melhorar os resultados 
escolares – mindfulness 
Desenvolver o sentido de cidadania 
europeia. 
Promover o conhecimento de outras 
realidades escolares. 
Promover a tolerância cultural 

Superar as taxas de sucesso obtidas em anos letivos anteriores. 
Promover o desenvolvimento de competências sociais. 
Reforçar a relação escola-família e incentivar a participação da 
comunidade educativa nos projetos desenvolvidos. 
Desenvolver projetos ligados à preservação do meio ambiente, da 
Saúde, da Alimentação, do Desporto e da Segurança (educar para a 
cidadania).  

13997 17/09/2018 1.º Período 
Palestra 
Conferência  

Receção aos alunos EB de Finzes Fomentar a relação escola-família. 
Reforçar a relação escola-família e incentivar a participação da 
comunidade educativa nos projetos desenvolvidos.  

14034 27/09/2018 1.º Período Projeto  
Dia Europeu do Desporto 
Escolar 

Divulgar a prática desportiva e os Grupos 
Equipas do Desporto Escolar existentes na 
Escola. 

Promover o desenvolvimento de competências sociais. 
Reforçar a relação escola-família e incentivar a participação da 
comunidade educativa nos projetos desenvolvidos. 
Desenvolver projetos ligados à preservação do meio ambiente, da 
Saúde, da Alimentação, do Desporto e da Segurança (educar para a 
cidadania).  

13923 01/10/2018 1.º Período Exposição  Dia Mundial da Arquitetura 

Destacar a importância da arquitetura; 
Associar a arquitetura diretamente ao 
problema da organização do homem no 
espaço; 
Vivenciar situações de apreciação de 
produções artísticas; 
Incentivar práticas que mobilizem 
processos para imaginar diferentes 
possibilidades para gerar novas ideias. 

Promover a aquisição de saberes e competências essenciais com 
vista ao sucesso escolar. 
Promover o desenvolvimento de competências sociais. 
Reforçar a relação escola-família e incentivar a participação da 
comunidade educativa nos projetos desenvolvidos.  

12544 16/10/2018 1.º Período Visita de Estudo  Dia da Alimentação - Bairros 
Sensibilizar as crianças para uma vida 
saudável 
Saber as regras de segurança na estrada 

Promover o desenvolvimento de competências sociais. 
Desenvolver projetos ligados à preservação do meio ambiente, da 
Saúde, da Alimentação, do Desporto e da Segurança (educar para a 
cidadania).  

15224 16/10/2018 1.º Período Formação  Dia da alimentação EB de Finzes 
Reconhecer a importância da sopa numa 
alimentação equilibrada. 

Desenvolver projetos ligados à preservação do meio ambiente, da 
Saúde, da Alimentação, do Desporto e da Segurança (educar para a 
cidadania).  

15492 16/10/2018 1.º Período Formação  Dia Mundial da Alimentação 
Alertar os alunos para a importância de 
uma alimentação saudável e para o 
consumo diário de fruta. 

Desenvolver projetos ligados à preservação do meio ambiente, da 
Saúde, da Alimentação, do Desporto e da Segurança (educar para a 
cidadania).  

15529 16/10/2018 1.º Período 
Palestra 
Conferência  

Comemoração do Dia Mundial 
da Alimentação 

- Sensibilizar os alunos para as questões da 
alimentação saudável; 
 Permitir que os alunos descubram relações 
entre uma alimentação equilibrada e saúde 

Superar as taxas de sucesso obtidas em anos letivos anteriores. 
Promover a aquisição de saberes e competências essenciais com 
vista ao sucesso escolar. 
Desenvolver projetos ligados à preservação do meio ambiente, da 
Saúde, da Alimentação, do Desporto e da Segurança (educar para a 
cidadania).  

12546 17/10/2018 1.º Período Exposição  Proteção Civil Debate- Bairros Promover hábitos de boa cidadania Promover o desenvolvimento de competências sociais. 
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CÓDIGO DATA PERÍODO TIPOLOGIA DESIGNAÇÃO OBJETIVOS METAS/OBJETIVOS DO PROJETO EDUCATIVO 

Sensibilizar os alunos da existência e do 
funcionamento da proteção civil 

Desenvolver projetos ligados à preservação do meio ambiente, da 
Saúde, da Alimentação, do Desporto e da Segurança (educar para a 
cidadania).  

12547 19/10/2018 1.º Período Exposição  Proteção Civil - Visita Bairros 
Sensibilizar os alunos para a instituição da 
Proteção Civil  

Promover o desenvolvimento de competências sociais. 
Desenvolver projetos ligados à preservação do meio ambiente, da 
Saúde, da Alimentação, do Desporto e da Segurança (educar para a 
cidadania).  

12855 24/10/2018 1.º Período 
Palestra 
Conferência  

Palestra: O Universo - Escalas e 
Conteúdo 

Sensibilizar os alunos para o estudo sobre o 
Universo e o Sistema Solar; 
 Proporcionar a visualização de corpos 
celestes difíceis de observar no céu devido 
à poluição luminosa; 
Promover o ensino das Ciências 
Experimentais; 
Utilizar recursos complementares de 
aprendizagem. 

Promover a aquisição de saberes e competências essenciais com 
vista ao sucesso escolar. 
Promover o desenvolvimento de competências sociais.  

14015 29/10/2018 1.º Período Projeto  
"Miúdos a votos: quais os livros 
mais fixes" 

Promover competências de cidadania 
Desenvolver o gosto pela leitura autónoma 

Promover a aquisição de saberes e competências essenciais com 
vista ao sucesso escolar. 
Promover o desenvolvimento de competências sociais. 
Reforçar a relação escola-família e incentivar a participação da 
comunidade educativa nos projetos desenvolvidos. 
Desenvolver projetos ligados à preservação do meio ambiente, da 
Saúde, da Alimentação, do Desporto e da Segurança (educar para a 
cidadania).  

12542 02/11/2018 1.º Período Formação  Escola Segura 

Sensibilizar as crianças para 
comportamentos seguros no transporte 
particular ou nos percursos realizado a pé. 
Promover a proximidade entre as crianças e 
os agentes da autoridade. 

Promover o desenvolvimento de competências sociais. 
Desenvolver projetos ligados à preservação do meio ambiente, da 
Saúde, da Alimentação, do Desporto e da Segurança (educar para a 
cidadania).  

13990 05/11/2018 1.º Período Concurso  
Concurso para elaboração do 
cartaz da semana da Europa 

Envolver os alunos nas atividades do CE 
Consciencializar para a cidadania ativa. 

Promover o desenvolvimento de competências sociais. 
Reforçar a relação escola-família e incentivar a participação da 
comunidade educativa nos projetos desenvolvidos. 
Desenvolver projetos ligados à preservação do meio ambiente, da 
Saúde, da Alimentação, do Desporto e da Segurança (educar para a 
cidadania).  

13993 05/11/2018 1.º Período Projeto  A Europa mora aqui 
Envolver as turmas do 5º e 6º ano nas 
atividades do CE 

Promover o desenvolvimento de competências sociais. 
Reforçar a relação escola-família e incentivar a participação da 
comunidade educativa nos projetos desenvolvidos. 
Desenvolver projetos ligados à preservação do meio ambiente, da 
Saúde, da Alimentação, do Desporto e da Segurança (educar para a 
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CÓDIGO DATA PERÍODO TIPOLOGIA DESIGNAÇÃO OBJETIVOS METAS/OBJETIVOS DO PROJETO EDUCATIVO 

cidadania).  

15494 05/11/2018 1.º Período Formação  

Exercício Público de 
Sensibilização para o Risco 
Sísmico "A terra treme/ 
05/11/2018, às 11.05" 

Prevenir o risco sísmico. 
Desenvolver projetos ligados à preservação do meio ambiente, da 
Saúde, da Alimentação, do Desporto e da Segurança (educar para a 
cidadania).  

15534 07/11/2018 1.º Período Visita de Estudo  Cedões vai ao circo 

Proporcionar ás crianças um dia com o 
Mundo do espetáculo em direto 
Proporcionar o gosto pelo convívio em 
geral. 

Promover o desenvolvimento de competências sociais. 
Reforçar a relação escola-família e incentivar a participação da 
comunidade educativa nos projetos desenvolvidos.  

12545 09/11/2018 1.º Período Projeto  Magusto-Bairros 
Vivenciar tradições locais e antigas. 
Saber estar em comunidade 

Promover o desenvolvimento de competências sociais. 
Desenvolver projetos ligados à preservação do meio ambiente, da 
Saúde, da Alimentação, do Desporto e da Segurança (educar para a 
cidadania).  

12847 09/11/2018 1.º Período Visita de Estudo  
Visita de estudo ao um 
Lar/Estrutura Residencial 

Contactar com as dimensões bio 
fisiológicas, psicológicas e sociais do 
processo de envelhecimento; 
Conhecer aspetos específicos nos cuidados 
à pessoa idosa/utente de um lar 
aproximando o/a aluno/a da sua atividade 
futura como Técnico Auxiliar de Saúde; 
Reconhecer os fatores que contribuem para 
a promoção e qualidade na saúde da 
pessoa idosa. 

Promover a aquisição de saberes e competências essenciais com 
vista ao sucesso escolar. 
Promover o desenvolvimento de competências sociais. 
Desenvolver projetos ligados à preservação do meio ambiente, da 
Saúde, da Alimentação, do Desporto e da Segurança (educar para a 
cidadania).  

13934 09/11/2018 1.º Período Projeto  Festa de Outono 

Promover atividades de articulação entre 
parceiros educativos. 
Abrir o espaço escolar à restante 
comunidade. 
Levar a criança a compreender e identificar 
as caraterísticas distintivas das plantas e 
frutos da época. 

Reforçar a relação escola-família e incentivar a participação da 
comunidade educativa nos projetos desenvolvidos.  

13998 09/11/2018 1.º Período Formação  Magusto na EB de Finzes 
Promover momentos de socialização e 
convívio. 
Reviver tradições. 

Promover o desenvolvimento de competências sociais.  

12541 12/11/2018 1.º Período Formação  "Magusto" 
Viver as tradições nacionais 
Promover momentos de convivência entre 
todos os alunos. 

Promover o desenvolvimento de competências sociais.  

14070 12/11/2018 1.º Período Projeto  Magusto Conhecer e valorizar as tradições; 

Reforçar a relação escola-família e incentivar a participação da 
comunidade educativa nos projetos desenvolvidos. 
Desenvolver projetos ligados à preservação do meio ambiente, da 
Saúde, da Alimentação, do Desporto e da Segurança (educar para a 
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CÓDIGO DATA PERÍODO TIPOLOGIA DESIGNAÇÃO OBJETIVOS METAS/OBJETIVOS DO PROJETO EDUCATIVO 

cidadania).  

15495 12/11/2018 1.º Período Formação  Magusto na escola 
Respeitar a preservação das tradições; 
Conviver com a população escolar. 

Promover o desenvolvimento de competências sociais.  

12743 15/11/2018 1.º Período Exposição  Dia Mundial da Filosofia 

Promover o diálogo e o pensamento crítico. 
Aprender a refletir em conjunto 
Reconhecer que a Filosofia não é só para os 
filósofos, mas para todos os que ousam 
saber 
Refletir sobre a importância da Filosofia no 
mundo contemporâneo. 
Reconhecer a filosofia como instrumento 
privilegiado capaz de favorecer a abertura 
do espírito, responsabilidade cívica, 
compreensão e tolerância entre os 
indivíduos 
Mostrar a importância da Filosofia na 
formação de uma consciência atenta e 
eticamente responsável. 

Promover a aquisição de saberes e competências essenciais com 
vista ao sucesso escolar. 
Promover o desenvolvimento de competências sociais.  

12787 15/11/2018 1.º Período Visita de Estudo  
Visita de Estudo ao Centro de 
Geofísica de Gaia E Faculdade 
de Ciências do Porto 

Utilizar recursos complementares de 
aprendizagem; 
Aplicar conhecimentos da Geologia 
Promover o conhecimento do património 
geológico português 
Reconhecer a necessidade de preservar as 
memórias históricas da Terra 
Sensibilizar os alunos para a importância da 
Geologia na sociedade 
Reconhecer as contribuições da Geologia 
nas áreas de gestão de recursos geológicos, 
ordenamento do território, engenharia civil 
e educação ambiental. 

Superar as taxas de sucesso obtidas em anos letivos anteriores. 
Promover a aquisição de saberes e competências essenciais com 
vista ao sucesso escolar. 
Promover o desenvolvimento de competências sociais.  

13939 17/11/2018 1.º Período Exposição  Dia Mundial da Criatividade 

Percecionar o processo criativo 
Vivenciar situações de apreciação de 
produções artísticas 
Reinventar soluções para a criação de novas 
imagens relacionando conceitos, materiais, 
meios e técnicas 
Selecionar elementos de natureza diversa 
para criar dinâmicas na comunidade. 

Superar as taxas de sucesso obtidas em anos letivos anteriores. 
Promover a aquisição de saberes e competências essenciais com 
vista ao sucesso escolar. 
Promover o desenvolvimento de competências sociais. 
Reforçar a relação escola-família e incentivar a participação da 
comunidade educativa nos projetos desenvolvidos.  

14098 20/11/2018 1.º Período Visita de Estudo  Visita de estudo - World of Consolidação de conteúdos de estudo do Promover a aquisição de saberes e competências essenciais com 
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Discoveries meio - História de Portugal  vista ao sucesso escolar. 
Promover o desenvolvimento de competências sociais.  

15104 20/11/2018 1.º Período Projeto  Dia do Pijama 
Promover os direitos das crianças 
Valorizar a família. 

Reforçar a relação escola-família e incentivar a participação da 
comunidade educativa nos projetos desenvolvidos. 
Desenvolver projetos ligados à preservação do meio ambiente, da 
Saúde, da Alimentação, do Desporto e da Segurança (educar para a 
cidadania).  

15501 23/11/2018 1.º Período Formação  
Hora do Conto e do Saber 
"Descobrir a Trofa! - O Castro 
de Alvarelhos" 

Dar a conhecer a história da Trofa e o seu 
património cultural 

Promover o desenvolvimento de competências sociais.  

12528 26/11/2018 1.º Período Exposição  
Comemoração do 1º de 
dezembro de 1640 

Estabelecer relações entre o ano e o 
presente 
Manusear diferentes tipos de fontes 
históricas 
Desenvolvendo o sentido de pertença a um 
país e um povo, valorizando esta dados da 
história de Portugal 
Envolver o estilo pela História 

Superar as taxas de sucesso obtidas em anos letivos anteriores. 
Promover a aquisição de saberes e competências essenciais com 
vista ao sucesso escolar.  

14035 28/11/2018 1.º Período 
Projeto 
Formação  

Corta Mato Escolar 
Promover a prática da Educação Física 
Dinamizar práticas de vida saudável 

Promover a aquisição de saberes e competências essenciais com 
vista ao sucesso escolar. 
Promover o desenvolvimento de competências sociais. 
Reforçar a relação escola-família e incentivar a participação da 
comunidade educativa nos projetos desenvolvidos. 
Desenvolver projetos ligados à preservação do meio ambiente, da 
Saúde, da Alimentação, do Desporto e da Segurança (educar para a 
cidadania).  

14069 30/11/2018 1.º Período 
Palestra 
Conferência  

A comunicação com pessoas em 
situação de vulnerabilidade 

Compreender a importância da 
comunicação com o utente, cuidador e / ou 
família. 
Reconhecer aspetos com impacto na 
comunicação: confiança; Empatia; Respeito; 
Ética. 
Conhecer estratégias para ultrapassar as 
barreiras na comunicação e interação com 
o utente 

Promover a aquisição de saberes e competências essenciais com 
vista ao sucesso escolar. 
Promover o desenvolvimento de competências sociais. 
Desenvolver projetos ligados à preservação do meio ambiente, da 
Saúde, da Alimentação, do Desporto e da Segurança (educar para a 
cidadania).  

15396 30/11/2018 1.º Período 
Palestra 
Conferência  

Encontro com a escritora 
Patrícia Ribeiro 

 

Superar as taxas de sucesso obtidas em anos letivos anteriores. 
Promover a aquisição de saberes e competências essenciais com 
vista ao sucesso escolar. 
Promover o desenvolvimento de competências sociais.  

15239 10/12/2018 1.º Período Exposição  Dia Internacional dos Direitos Homenagear o empenho dos cidadãos Superar as taxas de sucesso obtidas em anos letivos anteriores. 



Agrupamento de Escolas da Trofa 

 

 PAA Plano Anual de Atividades | 2018-19 
            11 
 

CÓDIGO DATA PERÍODO TIPOLOGIA DESIGNAÇÃO OBJETIVOS METAS/OBJETIVOS DO PROJETO EDUCATIVO 

Humanos defensores dos direitos humanos; 
Terminar com qualquer tipo de 
discriminação; 
Promover a paz; 
Assinalar a comemoração do 70.º 
aniversário da Declaração Universal dos 
Direitos do Homem; 
Vivenciar situações de experimentação da 
produção artística. 

Promover a aquisição de saberes e competências essenciais com 
vista ao sucesso escolar. 
Promover o desenvolvimento de competências sociais. 
Reforçar a relação escola-família e incentivar a participação da 
comunidade educativa nos projetos desenvolvidos.  

12543 11/12/2018 1.º Período Visita de Estudo  Musical ROCK - O Som de Natal 
Proporcionar momentos lúdicos e de 
fantasia 
Viver a época festiva. 

Promover o desenvolvimento de competências sociais.  

15502 11/12/2018 1.º Período Formação  
Hora do Conto e do Saber 
"Curtinhas de animação" 

Promover a literacia cinematográfica 
através da análise de imagens animadas. 

Promover o desenvolvimento de competências sociais.  

14000 13/12/2018 1.º Período Visita de Estudo  Ida  Assembleia da República 

Consciencializar para o sentido do debate 
democrático 
Premiar os alunos associados do CE que 
têm colaborado nas atividades. 

Promover o desenvolvimento de competências sociais. 
Reforçar a relação escola-família e incentivar a participação da 
comunidade educativa nos projetos desenvolvidos. 
Desenvolver projetos ligados à preservação do meio ambiente, da 
Saúde, da Alimentação, do Desporto e da Segurança (educar para a 
cidadania).  

15520 14/12/2018 1.º Período Formação  
Festa de Natal - Encerramento 
do 1º período 

Viver o Natal como tempo de reflexão; 
Festejar as tradições. 

Promover o desenvolvimento de competências sociais.  

12745  1.º Período Projeto  Semana da Alimentação 

Promover hábitos de uma alimentação 
saudável. 
Desenvolver a capacidade de diferenciar 
alimentos saudáveis e não saudáveis. 

Desenvolver projetos ligados à preservação do meio ambiente, da 
Saúde, da Alimentação, do Desporto e da Segurança (educar para a 
cidadania).  

13885  1.º Período 
Projeto 
Formação  

Direitos Humanos - Atividade 
Integradora (Turma EFA1) 

Atuar de modo eficaz em processos de 
integração social dos elementos de uma 
sociedade, compreendendo o conceito de 
ação social como atribuição de sentido às 
práticas e características individuais 
Reconhecer na vida corrente, a 
multiplicidade e interligação de elementos 
sociais. 
Reconhecer os direitos e os deveres 
fundamentais exigíveis em diferentes 
contextos: pessoal, laboral, nacional e 
global. 
Ter consciência de si e do mundo, 
assumindo distanciamento e capacidade de 

Promover a aquisição de saberes e competências essenciais com 
vista ao sucesso escolar. 
Promover o desenvolvimento de competências sociais.  
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questionar preconceitos e estereótipos 
sociais. 

13891  1.º Período 
Palestra 
Conferência  

A importância dos Pais e 
Encarregados de Educação na 
Escolha Vocacional dos Filhos 

- Envolver os pais e encarregados de 
educação de forma ativa no processo de 
orientação vocacional dos seus filhos, 
Consciencializar os pais e encarregados de 
educação da sua importância na vida dos 
filhos, inclusive na escolha do percurso de 
nível secundário 
 Clarificar questões relativas aos cursos 
existentes e alternativas de formação pós 
12º ano, nomeadamente sobre aceso ao 
ensino superior 

Reforçar a relação escola-família e incentivar a participação da 
comunidade educativa nos projetos desenvolvidos.  

13893  1.º Período Formação  
Ações de Orientação Escolar e 
Profissional - Cursos 
Profissionais 

- Apoiar os alunos no processo de definição 
pós 12º ano (continuação de 
estudos/ingresso no mercado de trabalho) 
Promover comportamentos de exploração 
vocacional 

Promover a aquisição de saberes e competências essenciais com 
vista ao sucesso escolar.  

13925  1.º Período Exposição  
Onda Rosa/Dia Nacional de Luta 
contra o Cancro da Mama 

Vivenciar situações de apreciação de 
produções artísticas; 
Reinventar soluções para a criação de novas 
imagens relacionando conceitos, materiais, 
meios e técnicas; 
Sensibilizar para a temática; 
Selecionar elementos de natureza diversa 
para criar dinâmicas na comunidade. 

Superar as taxas de sucesso obtidas em anos letivos anteriores. 
Promover a aquisição de saberes e competências essenciais com 
vista ao sucesso escolar. 
Promover o desenvolvimento de competências sociais. 
Reforçar a relação escola-família e incentivar a participação da 
comunidade educativa nos projetos desenvolvidos. 
Desenvolver projetos ligados à preservação do meio ambiente, da 
Saúde, da Alimentação, do Desporto e da Segurança (educar para a 
cidadania).  

13930  1.º Período Visita de Estudo  
Visita de estudo ao Porto 
barroco e neoclássico 

Possibilitar o contato com obras-de-arte 
Incentivar o estudo 
 Aprofundar a cultura artística 
Fomentar a curiosidade sobre a arte 

Superar as taxas de sucesso obtidas em anos letivos anteriores. 
Promover a aquisição de saberes e competências essenciais com 
vista ao sucesso escolar. 
Promover o desenvolvimento de competências sociais.  

14012  1.º Período Projeto  
Mês Internacional das 
Bibliotecas Escolares - 
Bookmark exchange project 

Incentivar à participação em   concursos de 
âmbito internacional 
Fomentar o trabalho   colaborativo   
Fomentar a articulação entre a   leitura e a 
arte       

Promover a aquisição de saberes e competências essenciais com 
vista ao sucesso escolar. 
Promover o desenvolvimento de competências sociais. 
Reforçar a relação escola-família e incentivar a participação da 
comunidade educativa nos projetos desenvolvidos.  

14013  1.º Período Concurso  

Mês Internacional das 
Bibliotecas Escolares - Concurso 
de escrita criativa: Uma 
aventura na biblioteca" 

Incentivar o gosto pela escrita. 
Promover concursos de escrita criativa: 
biografias, poesia, contos. 

Superar as taxas de sucesso obtidas em anos letivos anteriores. 
Promover a aquisição de saberes e competências essenciais com 
vista ao sucesso escolar. 
Reforçar a relação escola-família e incentivar a participação da 
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comunidade educativa nos projetos desenvolvidos.  

14022  1.º Período Exposição  
Feira do Livro na Escola 
Secundária 

Promover o gosto pela leitura; contactar 
com obras literárias de interesse mundial. 

Promover a aquisição de saberes e competências essenciais com 
vista ao sucesso escolar. 
Promover o desenvolvimento de competências sociais. 
Reforçar a relação escola-família e incentivar a participação da 
comunidade educativa nos projetos desenvolvidos. 
Desenvolver projetos ligados à preservação do meio ambiente, da 
Saúde, da Alimentação, do Desporto e da Segurança (educar para a 
cidadania).  

14039  1.º Período Formação  Escalada e manobras de cordas 
Consolidar, em contexto prático os 
conteúdos abordados em sala de aula 

Promover a aquisição de saberes e competências essenciais com 
vista ao sucesso escolar. 
Promover o desenvolvimento de competências sociais. 
Desenvolver projetos ligados à preservação do meio ambiente, da 
Saúde, da Alimentação, do Desporto e da Segurança (educar para a 
cidadania).  

14060  1.º Período Projeto  Dia da Alimentação 
Promover hábitos alimentares saudáveis; 
Estimular o consumo de fruta 

Promover a aquisição de saberes e competências essenciais com 
vista ao sucesso escolar. 
Promover o desenvolvimento de competências sociais. Desenvolver 
projetos ligados à preservação do meio ambiente, da Saúde, da 
Alimentação, do Desporto e da Segurança (educar para a cidadania).  

14061  1.º Período Projeto  Viver o Natal 

Estimular a criatividade; 
Desenvolver técnicas e conhecimentos de 
formas lúdica; 
Sensibilizar para os valores de cidadania e 
comunidade.  

Superar as taxas de sucesso obtidas em anos letivos anteriores. 
Promover a aquisição de saberes e competências essenciais com 
vista ao sucesso escolar. 
Promover o desenvolvimento de competências sociais. 
Desenvolver projetos ligados à preservação do meio ambiente, da 
Saúde, da Alimentação, do Desporto e da Segurança (educar para a 
cidadania).  

15143  1.º Período Projeto  Cantar o Natal 

Interpretar melodias na flauta de bisel; 
Entoar melodias em grupo; 
Desenvolver a sensibilidade auditiva e o 
gosto pelos diferentes géneros musicais. 

Promover a aquisição de saberes e competências essenciais com 
vista ao sucesso escolar. 
Promover o desenvolvimento de competências sociais. 
Reforçar a relação escola-família e incentivar a participação da 
comunidade educativa nos projetos desenvolvidos. 
Desenvolver projetos ligados à preservação do meio ambiente, da 
Saúde, da Alimentação, do Desporto e da Segurança (educar para a 
cidadania).  

15241  1.º Período Exposição  Natal artístico 

Experimentar diferentes materiais na 
construção de produtos; 
Sensibilizar para a educação artística; 
Embelezar espaços da escola; 

Superar as taxas de sucesso obtidas em anos letivos anteriores. 
Promover a aquisição de saberes e competências essenciais com 
vista ao sucesso escolar. 
Promover o desenvolvimento de competências sociais.  

15378 17/01/2018 2º. Período Visita de Estudo  Visita ao Palácio de S. Bento e Contribuir para formar uma atitude positiva Promover a aquisição de saberes e competências essenciais com 
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ao Museu do Dinheiro face à Matemática e desenvolver 
capacidades de intervenção social pela 
observação de instâncias de decisão e 
informação que influenciam a vida dos 
cidadãos. 

vista ao sucesso escolar. 
Promover o desenvolvimento de competências sociais.  

12877 29/03/2018 2º. Período Visita de Estudo  Modelado Cársico 

Promover a aquisição de saberes e 
competências essenciais ao sucesso escolar. 
Promover o desenvolvimento de 
competências sociais. 

Superar as taxas de sucesso obtidas em anos letivos anteriores. 
Promover a aquisição de saberes e competências essenciais com 
vista ao sucesso escolar. 
Promover o desenvolvimento de competências sociais.  

12874 04/04/2018 2º. Período 
Palestra 
Conferência 
Formação  

Feira da Saúde 

Promoção da Saúde. Realização de 
rastreios. 
Dinamização/contacto dos alunos de TAS 
com estas problemáticas. 

Promover a aquisição de saberes e competências essenciais com 
vista ao sucesso escolar. 
Promover o desenvolvimento de competências sociais. 
Reforçar a relação escola-família e incentivar a participação da 
comunidade educativa nos projetos desenvolvidos. 
Desenvolver projetos ligados à preservação do meio ambiente, da 
Saúde, da Alimentação, do Desporto e da Segurança (educar para a 
cidadania).  

15503 04/01/2019 2º. Período Formação  
Hora do Conto e do Saber "Os 
autores somos nós! 

Despertar nos alunos a criatividade e o 
gosto pela escrita criativa. 

Promover o desenvolvimento de competências sociais.  

12524 07/01/2019 2º. Período Exposição  
Rosas dos ventos em material 
reutilizado 

Consolidar as aprendizagens / 
conhecimentos de referência aos processos 
de orientação na localização relativa; 
Motivar para a disciplina; 
 Apresentar uma vertente lúdica da 
disciplina; 
Utilizar recursos complementares de 
aprendizagem; 
Estimular o espírito criativo dos alunos. 

Superar as taxas de sucesso obtidas em anos letivos anteriores. 
Promover a aquisição de saberes e competências essenciais com 
vista ao sucesso escolar. 
Reforçar a relação escola-família e incentivar a participação da 
comunidade educativa nos projetos desenvolvidos.  

15380 17/01/2019 2º. Período Visita de Estudo  
Visita de estudo - Palácio de S. 
Bento e Museu do Dinheiro 

Contribuir para desenvolver uma atitude 
positiva face ao funcionamento dos órgãos 
de soberania 
 Estimular a capacidade de intervenção 
social pela observação de instâncias de 
decisão, que influenciam a vida dos 
cidadãos. 

Promover a aquisição de saberes e competências essenciais com 
vista ao sucesso escolar. 
Promover o desenvolvimento de competências sociais.  

15505 22/01/2019 2º. Período Formação  
Hora do Conto e do Saber 
"Conto um conto do teu 
tamanho" 

De uma forma lúdica, pretende-se levar a 
criança a criar expetativa, destacar 
pormenores do enredo ou ilustração, criar 
empatia com as personagens. 

Promover o desenvolvimento de competências sociais.  

14036 24/01/2019 2º. Período Projeto  Torneio de Basquetebol 3x3 Dinamizar a prática de da modalidade de Superar as taxas de sucesso obtidas em anos letivos anteriores. 
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Basquetebol. Promover a aquisição de saberes e competências essenciais com 
vista ao sucesso escolar. 
Promover o desenvolvimento de competências sociais. 
Reforçar a relação escola-família e incentivar a participação da 
comunidade educativa nos projetos desenvolvidos. 
Desenvolver projetos ligados à preservação do meio ambiente, da 
Saúde, da Alimentação, do Desporto e da Segurança (educar para a 
cidadania).  

13964 31/01/2019 2º. Período 
Palestra 
Conferência 
Visita de Estudo  

Ida ao Teatro 

Alargar o leque de experiências educativas 
dos alunos. 
Permitir a visualização de uma encenação 
teatral. 
Motivar os alunos para o conhecimento da 
obra de Gil Vicente. 
Reforçar a compreensão da obra "Auto da 
Barca do Inferno". 

Superar as taxas de sucesso obtidas em anos letivos anteriores. 
Promover a aquisição de saberes e competências essenciais com 
vista ao sucesso escolar. 
Promover o desenvolvimento de competências sociais.  

15179 05/02/2019 2º. Período Visita de Estudo  
Visita de estudo Casa da Música 
Porto 

Promover o gosto pelas artes 
Contactar com diferentes espaços culturais 
(Casa da Música) 
Identificar e conhecer diversos sons. 

Promover a aquisição de saberes e competências essenciais com 
vista ao sucesso escolar. 
Promover o desenvolvimento de competências sociais.  

15428 11/02/2019 2º. Período Formação  
Aula de campo de Educação 
Física - Módulo 13 

 

Promover a aquisição de saberes e competências essenciais com 
vista ao sucesso escolar. 
Promover o desenvolvimento de competências sociais. 
Desenvolver projetos ligados à preservação do meio ambiente, da 
Saúde, da Alimentação, do Desporto e da Segurança (educar para a 
cidadania).  

15429 11/02/2019 2º. Período Formação  
Aula de campo de Educação 
Física - M13 

 

Promover a aquisição de saberes e competências essenciais com 
vista ao sucesso escolar. 
Promover o desenvolvimento de competências sociais. 
Desenvolver projetos ligados à preservação do meio ambiente, da 
Saúde, da Alimentação, do Desporto e da Segurança (educar para a 
cidadania).  

14071 12/02/2019 2º. Período Formação  
Semana das Línguas - Dia de 
Alemão 

 

Superar as taxas de sucesso obtidas em anos letivos anteriores. 
Promover a aquisição de saberes e competências essenciais com 
vista ao sucesso escolar. 
Promover o desenvolvimento de competências sociais. 
Reforçar a relação escola-família e incentivar a participação da 
comunidade educativa nos projetos desenvolvidos.  

12777 14/02/2019 2º. Período Formação  
Semana das Línguas - dia de 
Inglês 

 Superar as taxas de sucesso obtidas em anos letivos anteriores. 
Promover a aquisição de saberes e competências essenciais com 
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vista ao sucesso escolar. 
Promover o desenvolvimento de competências sociais. 
Reforçar a relação escola-família e incentivar a participação da 
comunidade educativa nos projetos desenvolvidos.  

15244 14/02/2019 2º. Período Exposição  Happy Day 

Sensibilizar os alunos para a importância 
dos afetos 
Experimentar situações que favoreçam a 
aprendizagem da linguagem visual; 

Superar as taxas de sucesso obtidas em anos letivos anteriores. 
Promover a aquisição de saberes e competências essenciais com 
vista ao sucesso escolar. 
Promover o desenvolvimento de competências sociais.  

15507 15/02/2019 2º. Período Formação  
Hora do Conto e do Saber 
"Vamos contar um conto" 

Contactar com a literatura infantil de 
autores portugueses ou estrangeiros. 

Promover o desenvolvimento de competências sociais.  

15145 25/02/2019 2º. Período 
Palestra 
Conferência  

Animação da Leitura com Inácia 
Cruz 

Promover a leitura autónoma 
Desenvolver o gosto pela leitura e escrita 
Conhecer autores de língua portuguesa. 

Superar as taxas de sucesso obtidas em anos letivos anteriores. 
Promover a aquisição de saberes e competências essenciais com 
vista ao sucesso escolar. 
Promover o desenvolvimento de competências sociais. 
Desenvolver projetos ligados à preservação do meio ambiente, da 
Saúde, da Alimentação, do Desporto e da Segurança (educar para a 
cidadania).  

13938 28/02/2019 2º. Período Visita de Estudo  
Visita de estudo ao Centro de 
Ciência Viva de Aveiro 

Motivar os alunos para a área das Ciências 
Experimentais; 
Estimular a curiosidade, o espírito crítico e 
o gosto pelas Ciências Experimentais; 
Dar a conhecer as atividades desenvolvidas 
num Centro de Ciência Viva, 
Criar momentos de convívio entre alunos e 
professores. 

Promover a aquisição de saberes e competências essenciais com 
vista ao sucesso escolar. Promover o desenvolvimento de 
competências sociais.  

12562 01/03/2019 2º. Período Formação  Carnaval Paranho 

Viver e manter as tradições locais e 
nacionais. 
Proporcionar momentos de alegria e 
fantasia. 

Promover o desenvolvimento de competências sociais.  

13914 01/03/2019 2º. Período Visita de Estudo  Visita de estudo ARCO madrid 

Alargar horizontes culturais e promover 
alunos informados e conhecedores. 
Facultar a relação direta com a obra de 
arte. 
Contactar com o mercado da arte. 
Desenvolver sentido critico, fomentar 
responsabilidade e valores de sociabilização 
e cidadania 

Superar as taxas de sucesso obtidas em anos letivos anteriores. 
Promover a aquisição de saberes e competências essenciais com 
vista ao sucesso escolar. 
Promover o desenvolvimento de competências sociais. 
Reforçar a relação escola-família e incentivar a participação da 
comunidade educativa nos projetos desenvolvidos.  

15521 01/03/2019 2º. Período Formação  Carnaval 
Manter as tradições; 
Promover o espírito de grupo. 

Promover o desenvolvimento de competências sociais.  

13871 08/03/2019 2º. Período Visita de Estudo  Visita de Estudo a Amarante Sistematização dos conteúdos relativos ao Superar as taxas de sucesso obtidas em anos letivos anteriores. 
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1º Modernismo português e 
Desenvolvimento do urbanismo no século 
XX; contactar in loco com a produção 
artística de Amadeo de Souza Cardoso; 
Desenvolver as competências de 
observação, análise e comunicação, através 
do conhecimento do património histórico, 
artístico e arquitetónico;  
Sensibilizar para a preservação do 
património histórico-cultural; 
Possibilitar aos discentes a fruição cultural. 

Promover a aquisição de saberes e competências essenciais com 
vista ao sucesso escolar. Promover o desenvolvimento de 
competências sociais.  

15508 08/03/2019 2º. Período Formação  
"Vamos contar um conto" - 
Hora do Conto e do Saber 

Contactar com a literatura infantil de 
autores portugueses ou estrangeiros. 

Promover o desenvolvimento de competências sociais.  

14096 29/03/2019 2º. Período Visita de Estudo  Conhecer Lisboa 

Motivar os alunos para as aulas de EMRC; 
Desenvolver os valores culturais, estéticos e 
ambientais; 
Valorizar a cultura da tolerância e do 
ecumenismo e promover as relações 
interpessoais. 

Promover a aquisição de saberes e competências essenciais com 
vista ao sucesso escolar. 
Promover o desenvolvimento de competências sociais.  

13872 01/04/2019 2º. Período 

Projeto Palestra 
Conferência 
Exposição 
Concurso  

Semana das Ciências 2019 

Motivar os alunos para a área das Ciências 
Experimentais; 
Promover de forma mais eficaz as 
aprendizagens na área das Ciências 
Experimentais; 
Estimular a curiosidade, o espírito crítico e 
o gosto pelas Ciências Experimentais; 
Incentivar a análise e a reflexão de diversos 
conteúdos programáticos; 
Criar momentos de confraternização entre 
a Comunidade Educativa. 

Superar as taxas de sucesso obtidas em anos letivos anteriores. 
Promover a aquisição de saberes e competências essenciais com 
vista ao sucesso escolar. 
Promover o desenvolvimento de competências sociais. 
Desenvolver projetos ligados à preservação do meio ambiente, da 
Saúde, da Alimentação, do Desporto e da Segurança (educar para a 
cidadania).  

14058 01/04/2019 2º. Período Visita de Estudo  Visita de Estudo à Lourinhã. 

Utilizar recursos complementares de 
aprendizagem 
Aplicar conhecimentos da Geologia; 
Promover o conhecimento do património 
geológico português; 
Reconhecer a necessidade de preservar as 
memórias históricas da Terra; 
Sensibilizar os alunos para a importância da 
Geologia na sociedade; 
Reconhecer as contribuições da Geologia 
nas áreas de gestão de recursos geológicos, 

Superar as taxas de sucesso obtidas em anos letivos anteriores. 
Promover a aquisição de saberes e competências essenciais com 
vista ao sucesso escolar. 
Promover o desenvolvimento de competências sociais. 
Desenvolver projetos ligados à preservação do meio ambiente, da 
Saúde, da Alimentação, do Desporto e da Segurança (educar para a 
cidadania).  
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ordenamento do território, engenharia civil 
e educação ambiental. 

12527 02/04/2019 2º. Período Formação  Violência no namoro 

-Induzir uma atenção positiva em relação às 
violências temáticas liberdade e igualdade. 
Formar jovens agentes multiplicadores 
locais para a promoção da liberdade, 
igualdade e respeito. 
Sensibilizar para as questões como 
discriminações e desigualdade de género. 

Superar as taxas de sucesso obtidas em anos letivos anteriores. 
Promover a aquisição de saberes e competências essenciais com 
vista ao sucesso escolar. 
Promover o desenvolvimento de competências sociais. 
Desenvolver projetos ligados à preservação do meio ambiente, da 
Saúde, da Alimentação, do Desporto e da Segurança (educar para a 
cidadania).  

14037 02/04/2019 2º. Período Projeto  Torneio de Futsal Dinamizar a prática desportiva. 

Superar as taxas de sucesso obtidas em anos letivos anteriores. 
Promover a aquisição de saberes e competências essenciais com 
vista ao sucesso escolar. 
Promover o desenvolvimento de competências sociais. 
Reforçar a relação escola-família e incentivar a participação da 
comunidade educativa nos projetos desenvolvidos. 
Desenvolver projetos ligados à preservação do meio ambiente, da 
Saúde, da Alimentação, do Desporto e da Segurança (educar para a 
cidadania).  

14094 02/04/2019 2º. Período Visita de Estudo  
I Encontro Diocesano de alunos 
de EMRC do Ensino Secundário 

Motivar os alunos para as aulas de EMRC; 
Desenvolver os valores culturais, estéticos e 
ambientais e promover as relações 
interpessoais. 

Superar as taxas de sucesso obtidas em anos letivos anteriores. 
Promover o desenvolvimento de competências sociais.  

15091 05/04/2019 2º. Período Concurso  Pedipaper da Matemática 

Reforçar a componente lúdica no processo 
ensino-aprendizagem. 
Promover o convívio entre alunos, 
professores e restante comunidade 
educativa. 

Promover o desenvolvimento de competências sociais.  

15098 12/04/2019 2º. Período Visita de Estudo  Visita de Estudo a Berlim  

Superar as taxas de sucesso obtidas em anos letivos anteriores. 
Promover a aquisição de saberes e competências essenciais com 
vista ao sucesso escolar. 
Promover o desenvolvimento de competências sociais. 
Reforçar a relação escola-família e incentivar a participação da 
comunidade educativa nos projetos desenvolvidos.  

12519  2º. Período Formação  
O arquivo e a história local- Ler 
e interpretar documentos 
históricos 

Conhecer o trabalho de um arquivista 
Compreender a sua importância para a 
salvaguarda e divulgação do património 
Cultural 
Divulgar documentos provenientes de 
acervos documentais de propriedade 
privada 

Superar as taxas de sucesso obtidas em anos letivos anteriores. 
Promover a aquisição de saberes e competências essenciais com 
vista ao sucesso escolar.  
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Constatar que um documento antigo tem 
caraterísticas próprias de ortografia e forma 
que diferem das utilizadas atualmente-
Adquirir conhecimentos básicos de 
paleografia e diplomática 

12841  2º. Período Visita de Estudo  
A Vida de um Engenheiro 
Químico e o Mundo dos 
Biorrecursos 

Motivar os alunos para o estudo das 
ciências 
Proporcionar atividades laboratoriais e 
experiências diferentes das realizadas na 
sala de aula; 
Adquirir e consolidar novos conhecimentos 
na área da investigação científica. 

Promover a aquisição de saberes e competências essenciais com 
vista ao sucesso escolar. 
Promover o desenvolvimento de competências sociais.  

12852  2º. Período Visita de Estudo  

Visita de Estudo a uma Unidade 
de Prestação de Cuidados de 
Saúde – Hospital Privado da 
Trofa 

Compreender os aspetos específicos dos 
cuidados aos utentes/pacientes 
numa unidade de prestação de cuidados de 
saúde; 
Reconhecer os fatores que contribuem para 
a promoção e qualidade da saúde 
do utente; 
Aproximar os alunos das diversas valências 
da sua atividade futura como Técnicos 
Auxiliares de Saúde. 

Promover a aquisição de saberes e competências essenciais com 
vista ao sucesso escolar. 
Promover o desenvolvimento de competências sociais. 
Desenvolver projetos ligados à preservação do meio ambiente, da 
Saúde, da Alimentação, do Desporto e da Segurança (educar para a 
cidadania).  

12853  2º. Período 
Palestra 
Conferência  

A VMER vem à escola 

Conhecer as manobras de SBV. 
Executar as manobras de suporte básico de 
vida orientado por um profissional da VMER 
Perceber a importância da existência da 
emergência médica 
Conhecer o dia-a-dia de profissionais da 
emergência medica 

Promover a aquisição de saberes e competências essenciais com 
vista ao sucesso escolar. 
Promover o desenvolvimento de competências sociais. 
Desenvolver projetos ligados à preservação do meio ambiente, da 
Saúde, da Alimentação, do Desporto e da Segurança (educar para a 
cidadania).  

12854  2º. Período Visita de Estudo  
Visita de estudo à Escola de 
Enfermagem da Universidade 
Católica do Porto 

Conhecer alterações corporais associadas 
ao envelhecimento humano; 
Conhecer as limitações da mobilidade no 
idoso; 
Conhecer e manipular o Kit do idoso; 
Praticar técnicas de posicionamento, 
mobilização e transferência e transporte de 
utentes. 

Promover a aquisição de saberes e competências essenciais com 
vista ao sucesso escolar. 
Promover o desenvolvimento de competências sociais. 
Desenvolver projetos ligados à preservação do meio ambiente, da 
Saúde, da Alimentação, do Desporto e da Segurança (educar para a 
cidadania).  

12875  2º. Período Visita de Estudo  
Visita de estudo ao 
Lar/Estrutura Residencial 

Contactar com as dimensões biofsiológicas, 
psicológicas e sociais do processo de 
envelhecimento; 
Conhecer aspetos específicos nos cuidados 

Promover a aquisição de saberes e competências essenciais com 
vista ao sucesso escolar. 
Promover o desenvolvimento de competências sociais. 
Desenvolver projetos ligados à preservação do meio ambiente, da 
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à pessoa idosa/utente de um lar 
aproximando o/a aluno/a da sua atividade 
futura como Técnico Auxiliar de Saúde; 
Reconhecer os fatores que contribuem para 
a promoção e qualidade na saúde da 
pessoa idosa. 

Saúde, da Alimentação, do Desporto e da Segurança (educar para a 
cidadania).  

13902  2º. Período Exposição  Exposição rosas dos ventos 

Desenvolvimento de competências 
cognitivas, sociais e emocionais 
Promoção de trabalho de cooperação entre 
pares 

Superar as taxas de sucesso obtidas em anos letivos anteriores. 
Promover a aquisição de saberes e competências essenciais com 
vista ao sucesso escolar. 
Promover o desenvolvimento de competências sociais. 
Reforçar a relação escola-família e incentivar a participação da 
comunidade educativa nos projetos desenvolvidos.  

13931  2º. Período Visita de Estudo  
Visita de estudo ao Museu 
Nacional Soares dos Reis e à 
Quinta da Macieirinha 

Possibilitar o contato com obras-de-arte 
Incentivar o estudo 
Fomentar a curiosidade sobre a arte 
Aprofundar a cultura artística 

Superar as taxas de sucesso obtidas em anos letivos anteriores. 
Promover a aquisição de saberes e competências essenciais com 
vista ao sucesso escolar. 
Promover o desenvolvimento de competências sociais.  

13940  2º. Período Visita de Estudo  
VISITA A SINTRA - QUINTA DA 
REGALEIRA E PALÁCIO DA PENA 

Dar a conhecer aos alunos da turma 2º11, 
curso de Organização de Eventos, os 
eventos que são dinamizados na quinta da 
Regaleira e Palácio da Pena - Sintra. 
Compreenderem as técnicas e 
procedimentos do marketing promocional, 
que atraem milhares de cidadãos nacionais 
e estrangeiros, a estes locais. 
Conhecerem o impacto local, regional e 
nacional na economia e desenvolvimento 
social. 

Superar as taxas de sucesso obtidas em anos letivos anteriores. 
Promover a aquisição de saberes e competências essenciais com 
vista ao sucesso escolar. 
Promover o desenvolvimento de competências sociais.  

14041  2º. Período Formação  Atividade de Orientação 
Consolidar, em contexto prático os 
conteúdos abordados em sala de aula. 

Promover a aquisição de saberes e competências essenciais com 
vista ao sucesso escolar. 
Promover o desenvolvimento de competências sociais. 
Desenvolver projetos ligados à preservação do meio ambiente, da 
Saúde, da Alimentação, do Desporto e da Segurança (educar para a 
cidadania).  

14043  2º. Período 
Palestra 
Conferência 
Formação  

Palestra sobre Orientação 
Consolidar, em contexto prático e com a 
intervenção de um especialista na área, 
conteúdos lecionados em sala de aula. 

Promover a aquisição de saberes e competências essenciais com 
vista ao sucesso escolar. 
Promover o desenvolvimento de competências sociais. 
Reforçar a relação escola-família e incentivar a participação da 
comunidade educativa nos projetos desenvolvidos. 
Desenvolver projetos ligados à preservação do meio ambiente, da 
Saúde, da Alimentação, do Desporto e da Segurança (educar para a 
cidadania).  
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14050  2º. Período Formação  Oficina de línguas 

Desenvolver competências de pesquisa no 
dicionário 
Desenvolver competências de leitura e 
escrita em línguas estrangeiras. 

Superar as taxas de sucesso obtidas em anos letivos anteriores. 
Promover a aquisição de saberes e competências essenciais com 
vista ao sucesso escolar. 
Promover o desenvolvimento de competências sociais.  

15099  2º. Período Formação  
Mostra de cinema de expressão 
alemã - Kino 

 

Superar as taxas de sucesso obtidas em anos letivos anteriores. 
Promover a aquisição de saberes e competências essenciais com 
vista ao sucesso escolar. 
Promover o desenvolvimento de competências sociais. 
Reforçar a relação escola-família e incentivar a participação da 
comunidade educativa nos projetos desenvolvidos.  

15100  2º. Período Formação  Teatro em língua inglesa  

Superar as taxas de sucesso obtidas em anos letivos anteriores. 
Promover a aquisição de saberes e competências essenciais com 
vista ao sucesso escolar. 
Promover o desenvolvimento de competências sociais. 
Reforçar a relação escola-família e incentivar a participação da 
comunidade educativa nos projetos desenvolvidos.  

15246  2º. Período Exposição  Mostra. Artística 

Visualizar as produções artísticas realizadas 
no âmbito da disciplina de Educação Visual; 
Incentivar práticas que mobilizem 
processos de criação; 
Criar dinâmicas na comunidade. 

Superar as taxas de sucesso obtidas em anos letivos anteriores. 
Promover a aquisição de saberes e competências essenciais com 
vista ao sucesso escolar. 
Promover o desenvolvimento de competências sociais. 
Reforçar a relação escola-família e incentivar a participação da 
comunidade educativa nos projetos desenvolvidos.  

15527  2º. Período Concurso  
Canguru Matemático sem 
fronteiras 

Sensibilizar os alunos para a disciplina de 
Matemática; 
Desenvolver o gosto dos alunos para a 
resolução de problemas; 
Melhorar os resultados na disciplina 

Superar as taxas de sucesso obtidas em anos letivos anteriores. 
Promover a aquisição de saberes e competências essenciais com 
vista ao sucesso escolar.  

15528  2º. Período Concurso  
Canguru Matemático sem 
fronteira 6º ano 

Sensibilizar os alunos para a disciplina de 
Matemática; 
Desenvolver o gosto dos alunos para a 
resolução de problemas; 
Melhorar os resultados na disciplina 

Superar as taxas de sucesso obtidas em anos letivos anteriores. 
Promover a aquisição de saberes e competências essenciais com 
vista ao sucesso escolar.  

15530  2º. Período 
Palestra 
Conferência  

Plasticologia Marinha 

Contribuir para elevar a literacia dos 
oceanos, promovendo o conhecimento dos 
oceanos; 
Contribuir para a conservação dos oceanos, 
tendo como base os valores da 
sustentabilidade e da necessidade de 
proteger a biodiversidade marinha; 
Contribuir para uma mudança de 

Superar as taxas de sucesso obtidas em anos letivos anteriores. 
Promover a aquisição de saberes e competências essenciais com 
vista ao sucesso escolar. 
Desenvolver projetos ligados à preservação do meio ambiente, da 
Saúde, da Alimentação, do Desporto e da Segurança (educar para a 
cidadania).  
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comportamentos no dia a dia com vista à 
preservação dos oceanos. 

12529 22/04/2019 3.º Período Exposição  Viver abril 

fomentar hábitos de pesquisa e seleção e 
organização de informação 
aprofundar conhecimentos sobre a história 
recente de Portugal (em particular, o 
Estado Novo e a Revolução dos Cravos) 
familiarizar com vocabulário da 
disciplina relacionado com o tema 
promover a troca de estórias entre 
gerações e induzir a sua aproximação 

Superar as taxas de sucesso obtidas em anos letivos anteriores. 
Promover a aquisição de saberes e competências essenciais com 
vista ao sucesso escolar.  

14085 26/04/2019 3.º Período Visita de Estudo  
Encontro Nacional de alunos de 
EMRC do Ensino Secundário 

Motivar os alunos para as aulas de EMRC; 
desenvolver os valores culturais, ambientais 
e estéticos 
 valorizar a troca de experiências entre 
diversas escolas e potenciar as relações 
interpessoais. 

Superar as taxas de sucesso obtidas em anos letivos anteriores. 
Promover o desenvolvimento de competências sociais. 
Desenvolver projetos ligados à preservação do meio ambiente, da 
Saúde, da Alimentação, do Desporto e da Segurança (educar para a 
cidadania).  

14008 06/05/2019 3.º Período Projeto  Hino da Alegria e Hino da Trofa 
Envolver os alunos do 5º e 6º ano nas 
atividades do CE 
Dar a conhecer o CE 

Promover o desenvolvimento de competências sociais. 
Reforçar a relação escola-família e incentivar a participação da 
comunidade educativa nos projetos desenvolvidos. 
Desenvolver projetos ligados à preservação do meio ambiente, da 
Saúde, da Alimentação, do Desporto e da Segurança (educar para a 
cidadania).  

12838 06/05/2019 3.º Período Exposição  Semana da Europa 

Comemorar o Dia da Europa em conjunto 
com o Clube Europeu, no âmbito da seleção 
escolhida para 2019 pela Rede Nacional dos 
Clubes Europeus: A Nossa Casa Europeia – 
Democracia 
Verificar as condições de equilíbrio das 
unidades numa sociedade democrática; 
Entender o papel da sociedade civil no jogo 
democrático. 

Superar as taxas de sucesso obtidas em anos letivos anteriores. 
Promover a aquisição de saberes e competências essenciais com 
vista ao sucesso escolar. 
Promover o desenvolvimento de competências sociais. 
Desenvolver projetos ligados à preservação do meio ambiente, da 
Saúde, da Alimentação, do Desporto e da Segurança (educar para a 
cidadania).  

15252 06/05/2019 3.º Período 
Projeto 
Exposição  

Dia Nacional do Azulejo 

Sensibilizar a comunidade para a proteção 
do património azulejar do país; 
Dar a conhecer o projeto SOS Azulejo e 
a necessidade da sua valorização, proteção 
e fruição do património artístico à 
comunidade 
Participar no projeto nacional "ação Escola 
SOS azulejo 2019". 

Superar as taxas de sucesso obtidas em anos letivos anteriores. 
Promover a aquisição de saberes e competências essenciais com 
vista ao sucesso escolar. 
Promover o desenvolvimento de competências sociais. 
Reforçar a relação escola-família e incentivar a participação da 
comunidade educativa nos projetos desenvolvidos. 
Desenvolver projetos ligados à preservação do meio ambiente, da 
Saúde, da Alimentação, do Desporto e da Segurança (educar para a 
cidadania).  
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13992 09/05/2019 3.º Período 
Palestra 
Conferência  

Palestra« Elevação da Trofa a 
Concelho» 

Sensibilizar para os valores democráticos; 
Promover o conhecimento da história do 
concelho da Trofa. 

Promover o desenvolvimento de competências sociais. 
Reforçar a relação escola-família e incentivar a participação da 
comunidade educativa nos projetos desenvolvidos. 
Desenvolver projetos ligados à preservação do meio ambiente, da 
Saúde, da Alimentação, do Desporto e da Segurança (educar para a 
cidadania).  

12526 13/05/2019 3.º Período Visita de Estudo  
Visita de Estudo a locais de 
interesse patrimonial do 
concelho 

Sensibilizar o legado político e cultural 
romano. 
Divulgação do património arqueológico e 
artístico / religioso da Trofa. 
Reconhecer a importância das oficinas de 
arte sacra estatuária religiosa na madeira. 
Promover hábitos de fruição cultural. 

Superar as taxas de sucesso obtidas em anos letivos anteriores. 
Promover a aquisição de saberes e competências essenciais com 
vista ao sucesso escolar. 
Promover o desenvolvimento de competências sociais.  

14059 16/05/2019 3.º Período Visita de Estudo  Por terras de Basto 

Motivar os alunos para as aulas de EMRC; 
desenvolver os valores culturais, estéticos e 
ambientais; 
adquirir competências na área da segurança 
e promover as relações interpessoais. 

Promover a aquisição de saberes e competências essenciais com 
vista ao sucesso escolar. 
Promover o desenvolvimento de competências sociais. 
Desenvolver projetos ligados à preservação do meio ambiente, da 
Saúde, da Alimentação, do Desporto e da Segurança (educar para a 
cidadania).  

15253 18/05/2019 3.º Período Exposição  Dia Internacional dos Museus 

Sensibilizar para a educação artística 
Compreender o papel dos museus como 
parte integrante das comunidades 
Encarar novas formas de aproximação das 
coleções ao público 
Realizar produções artísticas explorando as 
diferentes maneiras de interpretar as 
coleções. 

Superar as taxas de sucesso obtidas em anos letivos anteriores. 
Promover a aquisição de saberes e competências essenciais com 
vista ao sucesso escolar. 
Promover o desenvolvimento de competências sociais. 
Reforçar a relação escola-família e incentivar a participação da 
comunidade educativa nos projetos desenvolvidos.  

14083 28/05/2019 3.º Período Visita de Estudo  EMRC é radical 

Motivar os alunos para a disciplina de EMRC 
desenvolver os valores culturais, ambientais 
e estéticos; 
promover competências de preservação da 
natureza e potenciar as relações 
interpessoais. 

Promover a aquisição de saberes e competências essenciais com 
vista ao sucesso escolar. 
Promover o desenvolvimento de competências sociais. 
Desenvolver projetos ligados à preservação do meio ambiente, da 
Saúde, da Alimentação, do Desporto e da Segurança (educar para a 
cidadania).  

14090 30/05/2019 3.º Período Visita de Estudo  
XVII Encontro Diocesano de 
Alunos de EMRC 

Motivar os alunos para a disciplina de 
EMRC; 
 desenvolver os valores culturais, 
ambientais e estéticos, 
promover as relações interpessoais. 

Superar as taxas de sucesso obtidas em anos letivos anteriores. 
Promover o desenvolvimento de competências sociais.  

14062 05/06/2019 3.º Período Visita de Estudo  EMRC é divertida 
Motivar os alunos para a disciplina de 
EMRC, 

Promover a aquisição de saberes e competências essenciais com 
vista ao sucesso escolar. 
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desenvolver os valores ambientais, 
promover atitudes solidariedade, 
promover as relações interpessoais.  

Promover o desenvolvimento de competências sociais.  

14063 13/06/2019 3.º Período Visita de Estudo  EMRC é especial 

Motivar os alunos para a disciplina de 
EMRC, 
desenvolver os valores culturais e 
ambientais; 
promover atitudes de solidariedade, 
potenciar as relações interpessoais. 

Promover a aquisição de saberes e competências essenciais com 
vista ao sucesso escolar. 
Promover o desenvolvimento de competências sociais.  

12563 21/06/2019 3.º Período Formação  Final de Ano 

Estimular a expressividade musical e 
dramática de todas as crianças. 
Promover momentos de contacto entre 
escola e famílias. 

Promover a aquisição de saberes e competências essenciais com 
vista ao sucesso escolar. 
Reforçar a relação escola-família e incentivar a participação da 
comunidade educativa nos projetos desenvolvidos.  

12525  3.º Período 
Palestra 
Conferência  

Comemoração do Dia 
Internacional dos Monumentos 
e Sítios 

Comemoração do Dia Internacional dos 
Monumentos e Sítios; 
Conhecer e valorizar o património local; 
Compreender o papel de cada um na defesa 
e preservação do património. 

Superar as taxas de sucesso obtidas em anos letivos anteriores. 
Promover a aquisição de saberes e competências essenciais com 
vista ao sucesso escolar.  

12746  3.º Período Visita de Estudo  Festa da Criança e do Leite 4Pn6 

Brincar com materiais recicláveis e 
descartáveis. 
Recordar, através de jogos simples e 
variados, a importância de uma 
alimentação saudável. 
Viver um dia diferente em contacto com a 
natureza. 

Promover o desenvolvimento de competências sociais. Desenvolver 
projetos ligados à preservação do meio ambiente, da Saúde, da 
Alimentação, do Desporto e da Segurança (educar para a cidadania).  

12842  3.º Período Formação  
Olimpíadas Regionais da Física- 
Escalão B 

Promover a divulgação do conhecimento 
científico. 
Desenvolver nos alunos competências no 
âmbito da física e da matemática.; 

Promover a aquisição de saberes e competências essenciais com 
vista ao sucesso escolar. 
Promover o desenvolvimento de competências sociais.  

13984  3.º Período 
Projeto 
Exposição  

Exposição na Casa da Cultura da 
Trofa 

Desenvolvimento de um projeto pessoal na 
área artística. 
Exposição coletiva dos projetos 
desenvolvidos. 
Desenvolvimento da capacidade criativa. 
Desenvolvimento de autonomia e 
autovalorizarão, responsabilidade. 
Envolvimento com a comunidade.   

Superar as taxas de sucesso obtidas em anos letivos anteriores. 
Promover a aquisição de saberes e competências essenciais com 
vista ao sucesso escolar. 
Promover o desenvolvimento de competências sociais. 
Reforçar a relação escola-família e incentivar a participação da 
comunidade educativa nos projetos desenvolvidos.  

13991  3.º Período Exposição  Painel de silhuetas 
Sensibilizar para os valores da democracia; 
Promover o conhecimento dos valores e 
personalidades da democracia 

Promover o desenvolvimento de competências sociais. 
Reforçar a relação escola-família e incentivar a participação da 
comunidade educativa nos projetos desenvolvidos. 



Agrupamento de Escolas da Trofa 

 

 PAA Plano Anual de Atividades | 2018-19 
            25 
 

CÓDIGO DATA PERÍODO TIPOLOGIA DESIGNAÇÃO OBJETIVOS METAS/OBJETIVOS DO PROJETO EDUCATIVO 

Desenvolver projetos ligados à preservação do meio ambiente, da 
Saúde, da Alimentação, do Desporto e da Segurança (educar para a 
cidadania).  

14001  3.º Período Exposição  
Exposição de documentos da 
elevação da Trofa a concelho 

Desenvolver o gosto pela história da 
evolução democrática local; 
Dar a conhecer a história do concelho da 
Trofa 

Promover o desenvolvimento de competências sociais. 
Reforçar a relação escola-família e incentivar a participação da 
comunidade educativa nos projetos desenvolvidos. 
Desenvolver projetos ligados à preservação do meio ambiente, da 
Saúde, da Alimentação, do Desporto e da Segurança (educar para a 
cidadania).  

14042  3.º Período Formação  Remo indor e outdor 
Consolidar, em contexto prático os 
conteúdos abordados em sala de aula. 

Promover a aquisição de saberes e competências essenciais com 
vista ao sucesso escolar. 
Promover o desenvolvimento de competências sociais. 
Desenvolver projetos ligados à preservação do meio ambiente, da 
Saúde, da Alimentação, do Desporto e da Segurança (educar para a 
cidadania).  

14052  3.º Período 
Palestra 
Conferência  

Os autores e as correntes - 
Livros que a biblioteca oferece 

Promover o gosto pela leitura 
Conhecer autores/ilustradores do 
panorama da literatura mundial 
Contactar com obras literárias de interesse 
universal 

Superar as taxas de sucesso obtidas em anos letivos anteriores. 
Promover a aquisição de saberes e competências essenciais com 
vista ao sucesso escolar. 
Promover o desenvolvimento de competências sociais.  

15101  3.º Período 
Palestra 
Conferência  

Divulgação da aprendizagem da 
língua alemã 

 

Superar as taxas de sucesso obtidas em anos letivos anteriores. 
Promover a aquisição de saberes e competências essenciais com 
vista ao sucesso escolar. 
Promover o desenvolvimento de competências sociais. 
Reforçar a relação escola-família e incentivar a participação da 
comunidade educativa nos projetos desenvolvidos.  

15144  3.º Período Projeto  Encontros Lusófonos 

Interpretar melodias na flauta de bisel e nos 
instrumentos Orff; 
Participar ativamente num "concerto" 
Desenvolver a sensibilidade auditiva e o 
gosto pelos diferentes géneros musicais. 

Superar as taxas de sucesso obtidas em anos letivos anteriores. 
Promover a aquisição de saberes e competências essenciais com 
vista ao sucesso escolar. 
Promover o desenvolvimento de competências sociais. 
Reforçar a relação escola-família e incentivar a participação da 
comunidade educativa nos projetos desenvolvidos. 
Desenvolver projetos ligados à preservação do meio ambiente, da 
Saúde, da Alimentação, do Desporto e da Segurança (educar para a 
cidadania).  

15193  3.º Período Concurso  Concurso de flauta 

Interpretar melodias na flauta de bisel; 
Desenvolver a sensibilidade auditiva e o 
gosto pelos diferentes géneros musicais; 
Interiorizar regras de saber estar numa 
apresentação. 

Superar as taxas de sucesso obtidas em anos letivos anteriores. 
Promover a aquisição de saberes e competências essenciais com 
vista ao sucesso escolar. 
Promover o desenvolvimento de competências sociais. 
Reforçar a relação escola-família e incentivar a participação da 
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comunidade educativa nos projetos desenvolvidos. 
Desenvolver projetos ligados à preservação do meio ambiente, da 
Saúde, da Alimentação, do Desporto e da Segurança (educar para a 
cidadania).  

15194  3.º Período 
Palestra 
Conferência  

Concerto Didático da Artave 

Participar ativamente num "concerto"; 
Desenvolver a sensibilidade auditiva e o 
gosto pelos diferentes géneros musicais; 
Interiorizar regras de saber estar. 

Superar as taxas de sucesso obtidas em anos letivos anteriores. 
Promover a aquisição de saberes e competências essenciais com 
vista ao sucesso escolar. 
Promover o desenvolvimento de competências sociais. 
Desenvolver projetos ligados à preservação do meio ambiente, da 
Saúde, da Alimentação, do Desporto e da Segurança (educar para a 
cidadania).  

       

14021   Concurso  Concurso Literacia 3Di 

Desenvolver as múltiplas literacias;  
Desenvolver competências digitais; 
desenvolver competências de leitura e 
escrita 

Superar as taxas de sucesso obtidas em anos letivos anteriores. 
Promover a aquisição de saberes e competências essenciais com 
vista ao sucesso escolar. 
Promover o desenvolvimento de competências sociais.  

14025   Concurso  Concurso Nacional de Leitura 
Participar em concursos de âmbito regional 
e nacional;  
Promover o gosto pela leitura e pela escrita. 

Superar as taxas de sucesso obtidas em anos letivos anteriores. 
Promover a aquisição de saberes e competências essenciais com 
vista ao sucesso escolar. 
Promover o desenvolvimento de competências sociais.  

14051   Palestra 
Conferência  

Tertúlias às terças 
Fomentar o espírito crítico 
Desenvolver competências de comunicação 
Aumentar a cultura geral dos alunos 

Superar as taxas de sucesso obtidas em anos letivos anteriores. 
Promover a aquisição de saberes e competências essenciais com 
vista ao sucesso escolar. 
Promover o desenvolvimento de competências sociais.  

12540   Visita de Estudo  "Hora do Conto e do Saber" 

Incentivar e desenvolver o gosto pelo livro e 
pela leitura. 
Estimular a criação de hábitos de 
frequência da biblioteca 
Conhecer o património cultural local 
Contribuir para uma educação cívica e 
cultural das crianças. 

Promover a aquisição de saberes e competências essenciais com 
vista ao sucesso escolar. 
Desenvolver projetos ligados à preservação do meio ambiente, da 
Saúde, da Alimentação, do Desporto e da Segurança (educar para a 
cidadania).  

12565   Formação  Projeto Passezinho 
Promover hábitos alimentares saudáveis 
assim como de saúde física, mental e oral. 

Promover a aquisição de saberes e competências essenciais com 
vista ao sucesso escolar. 
Desenvolver projetos ligados à preservação do meio ambiente, da 
Saúde, da Alimentação, do Desporto e da Segurança (educar para a 
cidadania).  

12567   Projeto  Projeto "Ler em Família" 

Estimular a emergência da leitura e da 
escrita. 
Promover hábitos de leitura. 
Favorecer a relação Escola/ Família. 

Promover a aquisição de saberes e competências essenciais com 
vista ao sucesso escolar. 
Reforçar a relação escola-família e incentivar a participação da 
comunidade educativa nos projetos desenvolvidos.  
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12568   Formação  Encontro com a Música 
Estimular o gosto pela música. 
Desenvolver capacidades musicais. 

Promover a aquisição de saberes e competências essenciais com 
vista ao sucesso escolar. 
Promover o desenvolvimento de competências sociais.  

12569   Visita de Estudo  Centro de ciência Viva 

Despertar o interesse e a curiosidade pelo 
conhecimento. 
Estimular atitudes de pesquisa, centradas 
na capacidade de observação e no desejo 
de experimentação. 

Promover a aquisição de saberes e competências essenciais com 
vista ao sucesso escolar. 
Desenvolver projetos ligados à preservação do meio ambiente, da 
Saúde, da Alimentação, do Desporto e da Segurança (educar para a 
cidadania).  

12570   Visita de Estudo  Hora do Conto - Bairros 

Proporcionar aos alunos um conhecimento 
generalizado da história do concelho; 
Contactar com a literatura infantil de 
autores portugueses e/ou estrangeiros 
Desenvolver a capacidade de ouvir e 
incentivar à leitura 

Superar as taxas de sucesso obtidas em anos letivos anteriores. 
Promover a aquisição de saberes e competências essenciais com 
vista ao sucesso escolar. 
Promover o desenvolvimento de competências sociais.  

12747   Projeto  Ciências a Brincar 

Despertar o interesse das crianças para as 
ciências. 
Fomentar nas crianças uma atitude 
científica e investigativa. 

Promover a aquisição de saberes e competências essenciais com 
vista ao sucesso escolar.  

13889   Palestra 
Conferência  

Ações de Orientação Escolar e 
Vocacional 9º ano 

Apoiar os alunos no processo de definição 
do percurso de ensino secundário 
promover a exploração vocacional e de 
oportunidades de formação 
promover o desenvolvimento do 
autoconceito académico e pessoal  

Promover a aquisição de saberes e competências essenciais com 
vista ao sucesso escolar. 
Promover o desenvolvimento de competências sociais.  

13890   Formação  
Ações de Orientação Escolar e 
Vocacional 12º ano 

Apoiar os alunos na decisão de continuação 
de estudos pós 12º ano 
Promover comportamentos de exploração 
Vocacional- Facilitar dinâmicas de formação 
da identidade vocacional 

Promover a aquisição de saberes e competências essenciais com 
vista ao sucesso escolar. 
Promover o desenvolvimento de competências sociais.  

13898   Visita de Estudo  
Os Mistérios de Ribacôa, 
Programa de Intercâmbio 
Escolar 

Conhecer o património natural e humano 
da região; 
Trabalho de campo de exploração de 
conteúdos geográficos;  
Realização de atividades experimentais em 
áreas como os combustíveis fósseis e as 
energias alternativas.  

Promover a aquisição de saberes e competências essenciais com 
vista ao sucesso escolar. 
Promover o desenvolvimento de competências sociais. 
Desenvolver projetos ligados à preservação do meio ambiente, da 
Saúde, da Alimentação, do Desporto e da Segurança (educar para a 
cidadania).  

13900   Projeto  
Parlamento dos Jovens- ensino 
secundário 

Educar para a cidadania, estimulando o 
gosto pela participação cívica e política; 
Dar a conhecer a Assembleia da República, 
o significado do mandato parlamentar, as 

Promover a aquisição de saberes e competências essenciais com 
vista ao sucesso escolar. 
Promover o desenvolvimento de competências sociais. 
Reforçar a relação escola-família e incentivar a participação da 
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regras do debate parlamentar e o processo 
de decisão do Parlamento, enquanto órgão 
representativo de todos os cidadãos 
portugueses; 
Promover o debate democrático, o respeito 
pela diversidade de opiniões e pelas regras 
de formação das decisões; 
Incentivar a reflexão e o debate sobre um 
tema, definido anualmente; 
Proporcionar a experiência de participação 
em processos eleitorais; 
Estimular as capacidades de expressão e 
argumentação na defesa das ideias, com 
respeito pelos valores da tolerância e da 
formação da vontade da maioria; 
Sublinhar a importância da sua contribuição 
para a resolução de questões que afetem o 
seu presente e o futuro individual e 
coletivo, fazendo ouvir as suas propostas 
junto dos órgãos do poder político. 

comunidade educativa nos projetos desenvolvidos. 
Desenvolver projetos ligados à preservação do meio ambiente, da 
Saúde, da Alimentação, do Desporto e da Segurança (educar para a 
cidadania).  

13901   Projeto  
Parlamento dos Jovens - Ensino 
básico 

Educar para a cidadania, estimulando o 
gosto pela participação cívica e política; 
Dar a conhecer a Assembleia da República, 
o significado do mandato parlamentar, as 
regras do debate parlamentar e o processo 
de decisão do Parlamento, enquanto órgão 
representativo de todos os cidadãos 
portugueses; 
Promover o debate democrático, o respeito 
pela diversidade de opiniões e pelas regras 
de formação das decisões; 
Incentivar a reflexão e o debate sobre um 
tema, definido anualmente; 
Proporcionar a experiência de participação 
em processos eleitorais; 
Estimular as capacidades de expressão e 
argumentação na defesa das ideias, com 
respeito pelos valores da tolerância e da 
formação da vontade da maioria; 
Sublinhar a importância da sua contribuição 
para a resolução de questões que afetem o 

Promover a aquisição de saberes e competências essenciais com 
vista ao sucesso escolar. 
Promover o desenvolvimento de competências sociais. 
Reforçar a relação escola-família e incentivar a participação da 
comunidade educativa nos projetos desenvolvidos. 
Desenvolver projetos ligados à preservação do meio ambiente, da 
Saúde, da Alimentação, do Desporto e da Segurança (educar para a 
cidadania).  
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seu presente e o futuro individual e 
coletivo, fazendo ouvir as suas propostas 
junto dos órgãos do poder político. 

13904   Visita de Estudo  
Visita ao Porto - área 
metropolitana 

Desenvolvimento de capacidades cognitivas 
da disciplina; 
Promoção de competências sociais 
Desenvolvimento do espírito crítico e de 
observação reflexiva 

Superar as taxas de sucesso obtidas em anos letivos anteriores. 
Promover a aquisição de saberes e competências essenciais com 
vista ao sucesso escolar. 
Promover o desenvolvimento de competências sociais. 
Reforçar a relação escola-família e incentivar a participação da 
comunidade educativa nos projetos desenvolvidos. 
Desenvolver projetos ligados à preservação do meio ambiente, da 
Saúde, da Alimentação, do Desporto e da Segurança (educar para a 
cidadania).  

13905   Visita de Estudo  Visita de estudo ao Gerês 

Desenvolver competências cognitivas e 
sociais; 
Desenvolver a sensibilidade ambiental; 
Refletir sobre o património natural 
português no sentido de agir 

Superar as taxas de sucesso obtidas em anos letivos anteriores. 
Promover a aquisição de saberes e competências essenciais com 
vista ao sucesso escolar. 
Promover o desenvolvimento de competências sociais. 
Reforçar a relação escola-família e incentivar a participação da 
comunidade educativa nos projetos desenvolvidos. 
Desenvolver projetos ligados à preservação do meio ambiente, da 
Saúde, da Alimentação, do Desporto e da Segurança (educar para a 
cidadania).  

13917   

Projeto 
Visita de Estudo 
Exposição 
Formação  

Projeto Anual de Serralves 
"OLHAR APRENDIZ: AS 
MÚLTIPLAS FORMAS DO 
OLHAR" 

Desenvolver autonomia na criação e 
desenvolvimento de projetos artísticos. 
Promover sentido critico e analítico, 
responsabilidade. 
Alargar horizontes diversificando 
experiências e estratégias de aprender 
desenvolvendo a literacia artística. 
Criar relações de proximidade com as 
instituições que promovem e veiculam a 
arte e projetos artísticos.  

Superar as taxas de sucesso obtidas em anos letivos anteriores. 
Promover a aquisição de saberes e competências essenciais com 
vista ao sucesso escolar. 
Promover o desenvolvimento de competências sociais. 
Reforçar a relação escola-família e incentivar a participação da 
comunidade educativa nos projetos desenvolvidos. 
Desenvolver projetos ligados à preservação do meio ambiente, da 
Saúde, da Alimentação, do Desporto e da Segurança (educar para a 
cidadania).  

13932   Exposição  Exposições de trabalhos 

Diminuir o abandono escolar 
Promover o contato com a comunidade 
escolar 
Incentivar a autoestima 

Superar as taxas de sucesso obtidas em anos letivos anteriores. 
Promover a aquisição de saberes e competências essenciais com 
vista ao sucesso escolar. 
Promover o desenvolvimento de competências sociais. 
Reforçar a relação escola-família e incentivar a participação da 
comunidade educativa nos projetos desenvolvidos.  

14006   Concurso  Concurso " Caça ao tesouro" 

Envolver os alunos do 7º e 8º ano nas 
atividades do clube; 
Passar a mensagem de que procurar a 
história pode ser divertido. 

Promover o desenvolvimento de competências sociais. 
Reforçar a relação escola-família e incentivar a participação da 
comunidade educativa nos projetos desenvolvidos. 
Desenvolver projetos ligados à preservação do meio ambiente, da 
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Saúde, da Alimentação, do Desporto e da Segurança (educar para a 
cidadania).  

14023   Formação  Projeto "Vamos lá aLer+" 

Aumentar os índices de literacia da leitura; 
Fomentar a leitura autónoma/domiciliária; 
Conhecer o fundo documental da 
biblioteca. 

Superar as taxas de sucesso obtidas em anos letivos anteriores. 
Promover a aquisição de saberes e competências essenciais com 
vista ao sucesso escolar.  

14024   Formação  
"Ler Especial" - atividades de 
promoção da leitura para 
alunos da educação inclusiva 

Desenvolver competências de leitura e 
escrita; 
Desenvolver competências sociais e de 
inclusão; 
Promover a interdisciplinaridade 

Promover a aquisição de saberes e competências essenciais com 
vista ao sucesso escolar. 
Promover o desenvolvimento de competências sociais.  

14028   Exposição  Exposições na Biblioteca 
Fomentar o trabalho colaborativo, 
Aumentar a cultura geral dos alunos, 
Divulgar os trabalhos dos alunos 

Promover a aquisição de saberes e competências essenciais com 
vista ao sucesso escolar. 
Promover o desenvolvimento de competências sociais. 
Reforçar a relação escola-família e incentivar a participação da 
comunidade educativa nos projetos desenvolvidos.  

15176   Visita de Estudo  
Visita de Estudo Fábrica dos 
Brinquedos 

Estimular a imaginação e criatividade das 
crianças. 
Manipular e observar brinquedos 
tradicionais construídos em madeira, lata e 
pano. 
Conhecer espaços culturais locais. 

Promover o desenvolvimento de competências sociais.  

15498   Concurso  Pilhão vai à Escola 

Sensibilizar toda a comunidade escolar para 
a necessidade de recolher seletivamente as 
pilhas e baterias portáteis; 
Participar na defesa do ambiente. 

Desenvolver projetos ligados à preservação do meio ambiente, da 
Saúde, da Alimentação, do Desporto e da Segurança (educar para a 
cidadania).  

 

 


