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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 2019/2020. 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, foi apresentado ao Conselho Pedagógico o Plano Anual de 

Atividades para análise e aferição da sua pertinência pedagógica e avaliação dos seus benefícios na 

persecução das metas inscritas no Projeto Educativo. 

Mereceu parecer favorável. 

 

III - CONSTRUÇÃO DO PLANO ANUAL DE ATIVIDADES 

1. Questões formais: 

O Documento: 

1) Foi elaborado o documento “Plano Anual de Atividades 2019/2020” em suporte digital, utilizando a 

plataforma Office365 (Sharepoint). 

2) Considerando-o como um documento aberto/incompleto, 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 tiveram 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: 
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a) Planeamento, Objetivos, Formas de Organização, Programação das Atividades e Identificação de Recursos;  

b) Metodologia de avaliação da implementação do Plano; 

 

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. Promover o desenvolvimento de competências sociais. 

Meta/Objetivo - 4 

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

desenvolvidos. 

Meta/Objetivo - 5 

5. 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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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 está 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 sítio do Agrupamento (www.aetrofa.com)  

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 

http://www.aetrofa.com/
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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 2019 

O Presidente do Conselho Pedagógico 

 

 

 



CODIGO DATA TIPOLOGIA DESIGNAÇÃO OBJETIVOS PROJETO EDUCATIVO 

22163 13/09/2019 
Palestra 
Conferência  

Receção aos alunos - Finzes 
Proporcionar uma adequada integração dos alunos na vida 
escolar.Envolver os pais e encarregados de educação no 
percurso escolar dos filhos.  

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.;  

22172 13/09/2019 Apoio à família  Receção aos alunos na EB1 de Lagoa   
Reforçar a relação escola-família e Incentivar a participação da 
comunidade educativa nos projetos desenvolvidos.;  

22224 13/09/2019 Apoio à família  Receção aos alunos de Cedões 
Dar a conhecer a nossa Escola.Proporcionar aos alunos e aos 
pais informações e momentos de partilha 

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.;  

22333 16/09/2019 
Palestra 
Conferência  

Assembleia de Escola 
Proporcionar aos alunos/ crianças a partilha em grande grupo 
com sugestões dos mesmos sobre direitos e deveres em 
comunidade escolar. 

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

22606 27/09/2019 Exposição  Greve Global pelo Clima 

1. Concretizar o apelo do secretário-geral da organização, Kumi 
Naidoo, para mobilização dos alunos;2. Consciencializar a 
comunidade escolar para o  direito a um planeta habitável  
Artigo Zero dos direitos humanos”.3. Intervir através da 
comunicação visual. 

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).;  

22038 04/10/2019 Projeto  Desfolhada Conhecer e preservar atividades de outono 

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).;  

22277 04/10/2019 
Exposição 
Concurso  

Comemoração da Semana Mundial do 
Espaço 

- Sensibilizar os alunos para o estudo do Universo;- Dar a 
conhecer alguns planetas extra-solares (exoplanetas);- 
Promover o ensino das Ciências Experimentais;- Utilizar 
recursos complementares de aprendizagem. 

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.;  

22288 08/10/2019 Projeto  Leituras e Leitur@s - Projeto OPJ 
Incentivar à participação em concursos de âmbito 
local.Desenvolver competências de 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.; Desenvolver projetos ligados à 
preservação do meio ambiente, da Saúde, da Alimentação, do 
Desporto e da Segurança (educar para a cidadania).;  

22316 08/10/2019 Formação  
Hora do Conto e do Saber "Todos 
Lemos" 

Contactar com a literatura infantil de autores portugueses ou 
estrangeiros. 

Promover o desenvolvimento de competências sociais.;  
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CODIGO DATA TIPOLOGIA DESIGNAÇÃO OBJETIVOS PROJETO EDUCATIVO 

22237 14/10/2019 
Projeto    
Exposição    
Concurso  

Concurso de marcadores de livros 

Incentivar a comunidade escolar para a prática da leitura; Dar a 
conhecer à comunidade os trabalhos desenvolvidos pelos 
alunos do curso CEF; Divulgar os Poetas e Autores 
Portugueses. 

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

22219 15/10/2019 Projeto  
Receção Erasmus « Happy people will 
change the world » 

Promover o Mindfulness na escola ;Divulgar as potencialidades 
do programa erasmus;Envolver os alunos em projetos 
europeus. 

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).;  

22080 16/10/2019 
Apoio à família 
Formação  

Feira de outono na EB do Paranho 
Comemorar o dia internacional da alimentação.Sensibilizar os 
alunos e a família para uma alimentação equilibrada e 
saúdavel. 

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).;  

22176 16/10/2019 Apoio à família  Dia da Alimentação 
Reconhecer a necessidade de praticar uma alimentação 
correta.Conhecer normas de higiene alimentar valorizando 
hábitos de uma alimentação saudável. 

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).;  

22179 16/10/2019 Formação  
Comemoração do Dia Mundial da 
Alimentação 

Desenvolver hábitos de higiene pessoal e de vida saudável, 
utilizando regras básicas de segurança e assumindo uma 
atitude atenta em relação ao consumo.Expressar conhecimento 
através do desenho. 

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

22315 16/10/2019 Formação  Dia da Alimentação Saudável 
Reconhecer a importância de hábitos saudáveis; Estimular os 
alunos para a prática de uma alimentação saudável. 

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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CODIGO DATA TIPOLOGIA DESIGNAÇÃO OBJETIVOS PROJETO EDUCATIVO 

22334 16/10/2019 Projeto  
Comemoração Dia Mundial da 
Alimentação em Cedões 

Comemorar o Dia Mundial da Alimentação de forma a 
proporcionar noções Básicas de uma alimentação saudável. 

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).;  

22317 22/10/2019 Formação  "Todos Lemos" 
Contactar com a literatura infantilde autores portugueses ou 
estrangeiros. 

Promover o desenvolvimento de competências sociais.;  

22177 24/10/2019 Visita de Estudo  A Desfolhada   

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).;  

22203 24/10/2019 Apoio à família  
Apresentação do livro: " A Família 
Durão" 

Promover o gosto pelo livro e pela leitura.Sensibilizar para a 
importância da leitura na sociedade atual.Promover o contacto 
com o livro e autores portugueses. 

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

22331 24/10/2019 
Palestra 
Conferência  

Encontro com a autora Elsa Almeida - 
Comemoração do mês internacional 
das BE 

Promover o gosto pela leitura.Dar a conhecer jovens autores do 
panorama da literatura portuguesa.Contactar com obras 
literárias adequadas à faixa etária dos alunosEnvolver as 
famílias e motivá-las a ler com os 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.;  

22234 25/10/2019 
Palestra 
Conferência  

Visita da escritora Elsa Almeida - 
Bairros e Paradela 

-Promover o gosto pela leitura;- Conhecer autores do 
panorama da literatura portuguesa.- Contactar com obras 
literárias. 

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

22077 28/10/2019 Apoio à família  Inauguração - Artes de Palco 
Dinamização das parcerias;Envolvimento da Comunidade 
Educativa 

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.;  

22500 28/10/2019 
Palestra 
Conferência  

Apresentação do livro "A família Durão" 
de Elsa Almeida - Sessão para pais e 
alunos na EB de Cedões 

Dar a conhecer aos alunos e aos pais obras de qualidade 
literária de jovens autores portuguesesPromover o gosto pela 
leitura em famíliaProporcionar um espaço de leituras e 
afetosTrazer a família à escola, tendo a leitura como motivo 
principal 

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.;  

22181 30/10/2019 Formação  Encontro com a escritora Aline 
Desenvolver o gosto pela leitura. Escutar discursos breves para 
aprender a construir conhecimento. 

Promover a aquisição de saberes e competências essenciais 
com vista ao sucesso escolar.; Promover o desenvolvimento de 
competências sociais.;  
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CODIGO DATA TIPOLOGIA DESIGNAÇÃO OBJETIVOS PROJETO EDUCATIVO 

22236 30/10/2019 
Palestra 
Conferência  

Visita da escritora Aline 
Promover o gosto pela leitura;Contactar com obras 
literárias;Conhecer autores portugueses. 

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.;  

22282 30/10/2019 Exposição  Exposição sobre o "Halloween" 
- dar a conhecer, de forma mais profunda,  a tradição anglo-
saxônica desta atividade. 

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

22178 31/10/2019 
Exposição 
Concurso  

Halloween na EB de Lagoa 
Desmistificar os medos.Proporcionar um ambiente lúdico e de 
convívio. 

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

22615 31/10/2019 Exposição  Um Dia com Monstros... 
1. Celebrar o "dia das bruxas".2. Experimentar instrumentos de 
registos, suportes e técnicas.3. Promover a criatividade. 

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.;  

22115 04/11/2019 
Palestra 
Conferência  

Incêndios na Escola: sabes o que 
fazer? 

Conhecer e preparar a comunidade escolar para a 
possibilidade da ocorrência de um incêndio na 
escola. Conhecer as medidas de autoproteção.Desenvolver 
exercícios de evacuação 

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).;  

22318 05/11/2019 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.;  

22053 08/11/2019 Visita de Estudo  
Visita de estudo ao Instituto  Geofísico 
de Gaia e Faculdade de Ciências do 
>Porto 

Utilizar recursos complementares de aprendizagem;Aplicar 
conhecimentos da Geologia;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 cívil 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.; Desenvolver projetos ligados à 
preservação do meio ambiente, da Saúde, da Alimentação, do 
Desporto e da Segurança (educar para a cidadania).;  

22394 08/11/2019 
Visita de Estudo 
Formação  

Planetário da Resinorte  na Alameda 
/Cedões 

Consciencializar os alunos para a importância da reciclagem 

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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CODIGO DATA TIPOLOGIA DESIGNAÇÃO OBJETIVOS PROJETO EDUCATIVO 

22395 08/11/2019 
Visita de Estudo 
Formação  

Planetário Resinorte 
 Cidadania ativa no domínio do desenvolvimento sustentável e 
para construção de uma sociedade de baixo carbono, racional 
e eficiente.  

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).;  

22091 11/11/2019 Projeto  Realização do magusto 

Sensibilizar para o património cultural;promover o convívio 
salutarEnvolver os Encarregados de Educação nas atividades 
escolaresContextualizar no tempo e no espaço a  produção e 
consumo das castanhas 

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

22112 11/11/2019 
Exposição 
Formação  

Magusto na EB do Paranho 
Conhecer as tradições da localidade.Participar na recolha dos 
elementos necessários à festa do magusto. 

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).;  

22180 11/11/2019 Formação  Dia de S. Martinho 
Afirmar a escola como veículo de promoção cultural em todas 
as áreas.Vivenciar tradições. 

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

22202 11/11/2019 Apoio à família  Magusto na escola EB1 de Lagoa 
Preservar, valorizar e dar continuidade às tradições 
populares.Conviver e partilhar. 

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.;  

22322 11/11/2019 Formação  Dia de S. Martinho /Magusto Manter  as tradições; Conviver com a população escolar. Promover o desenvolvimento de competências sociais.;  

22335 11/11/2019 Formação  Magusto na Escola de Cedões 
Proporcionar às crianças/ alunos vivências e costumes 
tradicionais. 

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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22085 14/11/2019 Formação  Empreendedorismo 

Promover a aquisição de conhecimentos, capacidades e 
atitudes de incentivo ao desenvolvimento de ideias, iniciativas e 
projetos, no sentido de proceder a mudanças na área de 
atuação de cada um perante os desafios colocados pela 
sociedade. 

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).;  

22211 14/11/2019 Visita de Estudo  
Visita de estudo ao um Lar/Estrutura 
Residencial 

Contactar com as dimensões biofisiológicas, 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).;  

22268 15/11/2019 Visita de Estudo  
Visita de estudo ao Instituto Geofísico 
de Gaia e Faculdade de Ciências do 
Porto 

Utilizar recursos complementares de aprendizagem;Aplicar 
conhecimentos da Geologia;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 cívil 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.; Desenvolver projetos ligados à 
preservação do meio ambiente, da Saúde, da Alimentação, do 
Desporto e da Segurança (educar para a cidadania).;  

22336 15/11/2019 Projeto  Feira de outono / Magusto 

Proporcionar à comunidade educativa o envolvimento e a 
participação em  projetos em conjunto com a 
escola.Proporcionar convívios de forma a reforçar culturas e 
tradições. 

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.;  

22465 15/11/2019 Formação  
Exercício Público de Âmbito Nacional 
de Sensibilização para o risco Sísmico 
A TERRA TREME 

Conhecer causas e suscetibilidades de um sismo. Identificar os 
seus principais efeitos e compreender medidas de 
autoproteção.Exercitar os três gestos: Baixar, Proteger e 
Aguardar.Realizar exercício de evacuação para o ponto de 
encontro da escola.Visitar meios e conhecer agentes de 
Proteção Civil intervenientes em situação de risco sísmico. 

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).;  

22414 20/11/2019 Projeto  Dia do Pijama Promover valores de solidariedade 
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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22587 20/11/2019 Exposição  Estendal dos direitos das crianças Divulgar e salientar os direitos das crianças de todo o mundo. 

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).;  

22588 20/11/2019 Concurso  
Concurso "Hoje vamos brincar com os 
poemas" 

Promover o envolvimento das crianças com a poesia. 
Promover a aquisição de saberes e competências essenciais 
com vista ao sucesso escolar.; Promover o desenvolvimento de 
competências sociais.;  

22205 21/11/2019 Exposição  
Comemoração do Dia Mundial da 
Filosofia 

.Promover o diálogo e o pensamento crítico de uma forma 
lúdica.. Aprender a refletir em conjunto.. Refletir sobre a 
importância do questionamento no mundo contemporâneo. 

Promover o desenvolvimento de competências sociais.;  

22141 25/11/2019 Exposição  
Exposição "Migrações, integração e 
desenvolvimento" 

Esclarecer os alunos sobre os motivos das 
migrações;Desenvolver os valores da tolerância e respeito pela 
diferença;Proporcionar oportunidades de trabalho 
interdisciplinar nas diferentes turmas. 

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).;  

22275 25/11/2019 Exposição  
Exposição "Migracões e 
Desenvolvimento - Uma abordagem 
Geográfica" 

Entendimento da relação entre desenvolvimento sustentável 
universal e migrações, o papel das migrações na UE no 
Mundo, e do contributo da UE e da ONU para a cooperação e 
para o desenvolvimento. Conhecer as entidades 
governamentais, organizações da sociedade civil, individuais e 
outros no apoio às migrações e aos migrantes.  

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.;  

22286 26/11/2019 Exposição  Feira do Livro na EST 
Promover o gosto pela leitura.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.;  

22241 02/12/2019 Visita de Estudo  
Visita de Estudo ao Festival de Cinema 
das Migrações 

Entendimento da relação entre desenvolvimento sustentável 
universal e migrações, o papel das migrações na UE no 
Mundo, e do contributo da UE e da ONU para a cooperação e 
para o desenvolvimento. Conhecer as entidades 
governamentais, organizações da sociedade civil, individuais e 
outros no apoio às migrações e aosmigrantes. Participação no 
Festival de Cinema sobre as Migrações - Lisboa 

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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22503 06/12/2019 Exposição  Feira do Livro 
Promover o gosto pela leituraContactar 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.; Reforçar a relação escola-família 
e Incentivar a participação da comunidade educativa nos projetos 
desenvolvidos.;  

22361 09/12/2019 Formação  
Final 1ºPeríodo -Musical "Capuchinho  
Vermelho" 

Contactar com outras formas de arte; Festejar o Natal. Promover o desenvolvimento de competências sociais.;  

22204 10/12/2019 Visita de Estudo  Teatro 
Assistir à adaptação dramatúrgica de uma obra.Contactar com 
o universo da representação teatral. 

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.;  

22424 11/12/2019 Formação  Acção Saúde escolar de Pediculose 
Sensibilizar os alunos para os cuidados a terem com a 
pediculose.Ajudar os alunos no combate à pediculose.Oferecer 
aos alunos material educativo. 

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).;  

22118 13/12/2019 Visita de Estudo  Teatro de Natal Assistir a um teatro de NatalConviver com a comunidade 
Promover o desenvolvimento de competências sociais.; Reforçar 
a relação escola-família e Incentivar a participação da 
comunidade educativa nos projetos desenvolvidos.;  

22183 13/12/2019 Formação  Ida ao teatro 
Contactar com outras formas de comunicação e 
expressão.Apropriar-se novos vocábulos.Aplicar regras de 
convivência social. 

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

22117 16/12/2019 Visita de Estudo  O Peter Pan no gelo 
Promover o contato com diferentes formas de arte.Assistir a um 
espetáculo musical infantil. 

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.;  

22208 17/12/2019 Apoio à família  Encerramento do 1º período 
Desenvolver a criatividade realizando trabalhos alusivos à 
época.Proporcionar um ambiente de festa, convívio e 
partilha.Desenvolver a socialização 

Promover a aquisição de saberes e competências essenciais 
com vista ao sucesso escolar.; Promover o desenvolvimento de 
competências sociais.;  
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22216 17/12/2019 
Projeto     
Exposição  

salas temáticas criativas 
- Promover a criatividade - Sensibilizar para a política dos 5 Rs- 
Promover a ligação entre a família e a escola- Desenvolver o 
trabalho colaborativo dentro da comunidade escolar. 

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).;  

22217 17/12/2019 Concurso  Concurso trabalhos criativos 
- Sensibilizar para as questões ambientais;- promover a 
criatividade;- Promover a ligação entre a escola e as famílias;- 
Promover a inclusão dos alunos nas dinâmicas da escola 

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).;  

22086 06/01/2020 Formação  
O Arquivo e a História local: Ler e 
interpretar documentos antigos 

Dar a conhecer o trabalho desenvolvido pelo serviço do 
Arquivo.Reconhecer a importância deste serviço para a 
salvaguarda e divulgação do Património Cultural.4Divulgar 
documentos provenientes de acervos documentais de 
propriedade privada.Compreender as principais caraterísticas 
de um documento antigo.Adquirir conhecimentos básicos de 
Paleografia e Diplomática. 

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).;  

22185 06/01/2020 Formação  Teatro musical 
Contactar com outras formas de comunicação e 
expressão.Aplicar regras de convivência social. 

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

22235 06/01/2020 Formação  Programar na BE 
Introduzir o conceito de algoritmo;Desenvolver o raciocínio 
lógico;Aprender a programar por blocos com a utilização do 
scratch. 

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).;  

22284 06/01/2020 Formação  Oficina de Línguas 
Desenvolver competências de pesquisa nos 
dicionários.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.;  
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22285 06/01/2020 
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.; Desenvolver projetos ligados à 
preservação do meio ambiente, da Saúde, da Alimentação, do 
Desporto e da Segurança (educar para a cidadania).;  

22362 06/01/2020 Formação  Cantar os Reis Preservar as tradições. Promover o desenvolvimento de competências sociais.;  

22525 07/01/2020 Formação  Aula de campo - M13 3º07 Lecionar o módulo 13 - Atividades de Exploração da Natureza 

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).;  

22528 09/01/2020 Formação  Aula de campo - M13 3º10 Lecionar o módulo 13 - Atividades de Exploração da Natureza 

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).;  

22087 13/01/2020 Exposição  
Rosas dos ventos em material 
reutilizado 

Permitir o acesso a uma maior diversidade de materiais de 
apoio e métodos pedagógicos.Promover novas formas de 
motivação para a aprendizagem.Consolidar 
conhecimentos.Promover a interação e a sociabilidade. 

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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22222 13/01/2020 Visita de Estudo  Visita de Estudo - World of Discoveries 

- Conhecer/Analisar as diferentes etapas das descobertas e 
respetivos navegadores, as embarcações utilizadas, os 
instrumentos náuticos, os perigos enfrentados, os povos 
contactados (principais características sociais e naturais do seu 
território), a ação dos portugueses e a troca de 
conhecimentos. - Conhecer individualidades portuguesas da 
ciência e cultura. - Observar a reconstituição de um estaleiro 
naval e o interior de uma nau da carreira da Índia. - 
Desenvolver a capacidade de compreensão histórica. 

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

22527 13/01/2020 Formação  Aula de campo - M13 3º08 Lecionar o módulo 13 - Atividades de Exploração da Natureza 

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).;  

22510 16/01/2020 
Palestra 
Conferência  

A hora do conto- "Amor de Perdição" 
-Estimular o gosto pela leitura.-Conhecer o Obra " Amor de 
Perdição". 

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

22634 24/01/2020 Visita de Estudo  Visita de Estudo à Brasmar 
Aplicar conteúdos da disciplina de Higiene, Saúde e Segurança 
no Trabalho. 

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).;  

22238 11/02/2020 Concurso  Concurso "Conta-me uma História" 
Promover a apropriação da tecnologia digital no 
desenvolvimento das literacias ;Promover a leitura ;Promover a 
criatividade; 

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).;  

22389 13/02/2020 
Exposição 
Formação  

Semana das Línguas - Dia de Alemão 
- divulgar a cultura dos países de língua alemã;- divulgar as 
atividades realizadas pelos alunos 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.;  
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22388 14/02/2020 
Exposição 
Formação  

Semana das Línguas - Dia de Inglês - divulgar atividades realiazadas pelos 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.; Reforçar a relação escola-família e 
Incentivar a participação da comunidade educativa nos projetos 
desenvolvidos.;  

22142 20/02/2020 Visita de Estudo  Visita de Estudo a Lisboa 

Motivar os alunos para as aulas de EMRC;Conhecer as 
diferentes religiões representadas em Portugal;Promover os 
valores culturais, estéticos e ambientais;Desenvolver 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).;  

22160 21/02/2020 Visita de Estudo  carnaval na EB do Paranho 
Incutir nos alunos a tradição do entrudo.Conviver com toda a 
comunidade educativa 

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

22210 21/02/2020 Apoio à família  Carnaval 
Manter a tradição.Desenvolver a criatividade e proporcionar um 
ambiente de festa convívio e partilha.Desenvolver a 
socialização. 

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.;  

22363 21/02/2020 Formação  Festejar o Carnaval Manter as tradições; Promover o espírito de grupo. Promover o desenvolvimento de competências sociais.;  

22455 21/02/2020 Visita de Estudo  
Visita de Estudo à Feira de Design e 
Decoração - Exponor 

Promover o contacto com a realidade empresarialReconhecer 
os aspetos fundamentais da organização de um evento 
profissionalLevar os formandos a contactar com um 
enquadramento de recursos necessários para a organização de 
um evento 

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

22319 28/02/2020 Formação  Vamos contar um conto 
Contactar com a literatura infantil de autores portugueses ou 
estrangeiros. 

Promover o desenvolvimento de competências sociais.;  

22089 02/03/2020 Exposição  Escritor imaginário 

Estimular a pesquisa orientada e a anotação regrada e 
significativa dos dados recolhidos.Reforçar o estudo/domínio 
dos assuntos da disciplina.Aprender a trabalhar 
cooperativamente de forma a fundir os resultados de pesquisas 
de muitos num trabalho único com valor para a avaliação. 

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).;  

22320 03/03/2020 Formação  
Hora do Conto e do Saber "Lusofonia 
na Literatura" 

Apresentar os PALOP's e a literatura produzida em cada um 
deles. 

Promover o desenvolvimento de competências sociais.;  
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22271 19/03/2020 Apoio à família  Dia da Poesia - Poesia nos cafés 
Sensibilizar para a importância da leitura na sociedade 
atual.Reforçar a relação Escola/Meio. 

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.;  

22272 20/03/2020 
Exposição      Apoio 
à família  

Chegada da primavera 

Fomentar o gosto pela leitura e pelo gosto da leitura de poesia , 
em particular.Reforçar a relação Escola/Meio.Sensibilizar para 
a importância da leitura na sociedade atual.Assinalar a Dia da 
Poesia. 

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.;  

22321 20/03/2020 Formação  
Hora do Conto e do saber "Era uma 
vez uma ponte..." 

Dara a conhecer a Ponte Pênsil da Barca da Trofa, monumento 
emblemático, que ainda está presente na memória de muitos 
Trofenses. 

Promover o desenvolvimento de competências sociais.;  

22094 23/03/2020 Projeto  Encontro de gerações 
- Promover o encontro de gerações- Sensibilizar para o 
respeito pelos valores culturais dos mais velhor- partilha de 
saberes e experiências de vida entre gerações 

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

22369 23/03/2020 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, ordenamento do território, engenharia 
civil e educação ambiental 

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).;  

22273 27/03/2020 Apoio à família  
Encerramento do 2º período - "Caça 
aos ovos" 

Desenvolver a criatividade.Proporcionar um ambiente de festa, 
convívio e partilha.Desenvolver a socialização. 

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

22364 27/03/2020 Formação  Final 2º Período Promover a socialização; Estimular a ciatividade. Promover o desenvolvimento de competências sociais.;  

22533 27/03/2020 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.;  
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22155 02/04/2020 Visita de Estudo  Visita de Estudo a Madrid 

Motivar os alunos para as aulas de EMRC;Conhecer os 
principais monumentos históricos e Museus da 
cidade;Desenvolver os valores culturais, estéticos e 
ambientais;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).;  

22093 14/04/2020 
Palestra 
Conferência  

Palestras comemorativas do Dia 
Internacional dos Monumentos e Sítios 

- Comemorar o 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.; 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).;  

22088 20/04/2020 Exposição  Falar de ABRIL 

Fomentar hábitos de pesquisa, seleção e organização da 
informação.Aprofundar conhecimentos sobre a História recente 
de Portugal.Familiarizar com o vocabulário da disciplina  de 
referência ao 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.; 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).;  

22095 20/04/2020 Visita de Estudo  
Locais de interesse patrimonial do 
concelho 

A visita enquadra-se no programa de História A do 10º ano no 
conteúdo programático: a Romanização da Península Ibérica. 
Enquadra-se ainda no programa de História da Cultura e das 
Artes do 10º ano, módulo 2, a Cultura do Senado, no conteúdo 
a Arte Romana:arquitetura e escultura. - Sensibilizar para a 
herança político-cultural romana. - Divulgar o património 
arqueológico e artístico/religioso do concelho da Trofa. - 
Divulgar a importância das oficinas de arte sacra na estatuária 
religiosa em 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.; Desenvolver projetos ligados à 
preservação do meio ambiente, da Saúde, da Alimentação, do 
Desporto e da Segurança (educar para a cidadania).;  

22198 23/04/2020 
Palestra 
Conferência 
Exposição  

Feira da Saúde 
Promoção da Saúde.Realização de rastreios/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).;  
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22096 30/04/2020 Visita de Estudo  
Mosteiro de Alcobaça e Mosteiro da 
Batalha 

Reconhecer o papel económico e cultural do Mosteiro de 
Alcobaça nos arroteamentos e na criação de aldeias e 
vilas; Apreciar o património artístico representado pelo 
Mosteiro de Alcobaça e Mosteiro da Batalha ; Salientar o papel 
do povo anónimo na construção da História; Sensibilizar e 
divulgar o património arquitetónico. 

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.;  

22314 08/05/2020 

Projeto       Palestra 
Conferência    
Visita de Estudo 
Exposição 
Concurso  

Comemoração do Dia da Europa ( 9 de 
maio) 

Assinalar o Dia da Europa;Promover a cidadania europeia;Dar 
aos alunos conhecimento sobre as instituições europeias, seus 
objetivos e ações. 

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).;  

22274 15/05/2020 Apoio à família  Dia dos Avós 
Fomentar atitudes e valores que respeitem o ser humano em 
todas as suas dimensões.Consciencializar para o valor da 
família. 

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.;  

22597 15/05/2020 Visita de Estudo  
Visita de Estudo a Lisboa no âmbito do 
estudo da obra "O ano da morte de 
Ricardo Reis" de José Saramago. 

Situar a obra literária em função de grandes marcos históricos 
e culturais;Reconhecer a importância  de José Saramago no 
panorama literário nacional e universal;Compreender o regime 
político presente na obra "O ano da morte de Ricardo 
Reis";Promover as relações interpessoais;Estimular o sentido 
cívico e de cidadania;Respeitar o património arquitetónico, 
histórico e 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.;  

22090 18/05/2020 Exposição  Personalidades da História 

Promover novas formas de motivação para a 
aprendizagem.Lidar com diferentes materiais de apoio e 
métodos pedagógicos.Consolidar conhecimentos da 
disciplina.Promover a interação e a sociabilidade. 

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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22092 18/05/2020 Exposição  Vestir a História 

-utilizar e dominar instrumentos diversificados para pesquisar, 
descrever, avaliar, validar e mobilizar informação, de forma 
autónoma, verificando diferentes fontes documentais e a sua 
credibilidade; -promover a aquisição de conhecimentos e 
capacidades que incentivem e proporcionem o 
desenvolvimento de ideias, de iniciativas e de projetos, no 
sentido de criar, inovar ou proceder a mudanças na área de 
atuação de cada um perante os desafios; - transformar a 
informação em conhecimento; -interpretar informação, planear 
e conduzir pesquisas; -gerir projetos e tomar decisões para 
resolver problemas; -desenvolver processos conducentes à 
construção de produtos e de conhecimento, usando recursos 
diversificados. -manipular e manusear materiais e instrumentos 
diversificados para controlar, utilizar, transformar, imaginar e 
criar produtos finais. 

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).;  

22365 01/06/2020 Formação  Dia Mundial da Criança Celebrar o "Dia da Criança"; Conhecer os Direitos da Criança. Promover o desenvolvimento de competências sociais.;  

22370 01/06/2020 Visita de Estudo  
Dia Mundial da Criança - Visita à 
Magikland 

Proporcionar às crianças momentos de lazer e 
diversão.Proporcionar momentos de convívio, confraternização 
e alegria entre crianças.Consciencializar as crianças da 
importância de "ser criança".  

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

22375 01/06/2020 Visita de Estudo  Festa da Criança e do Leite 

Viver um dia diferente em contacto com a natureza.Brincar com 
materiais recicláveis e descartáveis.Fazer novos amigos e 
conviver com colegas de outras escolas.Recordar, através de 
jogos simples e variados a importância de uma alimentação 
simples e variada.Jogar, em equipa, com alegria e fair-play.”. 

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).;  

22366 05/06/2020 Formação  Dia do Ambiente 
Alertar  os alunos para a importância do Ambiente; Promover o 
espírito de manter a natureza limpa. 

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

22120 19/06/2020 Apoio à família  
Festa de  Final de Ano na EB do 
Paranho 

Conviver com toda a comunidade educativa 
Promover o desenvolvimento de competências sociais.; Reforçar 
a relação escola-família e Incentivar a participação da 
comunidade educativa nos projetos desenvolvidos.;  

22368 19/06/2020 Formação  Festa Final Promover momentos de convívio e diversão. 
Reforçar a relação escola-família e Incentivar a participação da 
comunidade educativa nos projetos desenvolvidos.;  
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22371 19/06/2020 Apoio à família  Festa de Encerramento do Ano Letivo 
Proporcionar o convívio entre a comunidade educativa e a 
comunidade local 

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.;  

22035   Projeto Projeto "Passezinho" 

Assegurar um envolvimento continuado e efectivo com as 
crianças que permita a criação de sensibilidades e de 
interesses, em relação à adopção de comportamentos 
salutogénicos.  Desenvolver algumas competências pessoais 
que tecem inúmeras relações com o determinante saúde 
mental.  

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

22036   Projeto  Projeto "Leitura em Vai e Vem" 
Estimular, consolidar e enriquecer práticas de leitura 
regular.Promover o desenvolvimento da linguagem oral e 
escrita. 

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

22037   Projeto  Magusto Conhecer e preservar tradições; 

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).;  

22046   Visita de Estudo  Visita de Estudo Planetário Porto   

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).;  

22047   Visita de Estudo  
Visita de Estudo ao Museu do 
Automóvel a Ribeirão 

  

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).;  

22054   Exposição  Orientação com Rumo 
- Trabalhar a questão ambiental de forma criativa;- Aplicar 
conhecimentos geográficos- Promover dinâmicas de trabalho 
fora da sala de aula- Promover a interdisciplinaridade 

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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22079   Formação  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. Proporcionar um conhecimento generalizado sobre a 
história do concelho. 

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

22081   
Palestra 
Conferência     
Visita de Estudo  

palestra de sensibilização "Cuidados a 
ter com os animais domésticos" 

Sensibilização para os cuidados a ter com os animais 
domésticosObservar os animais do canil municipal. 

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).;  

22107   
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 comportamentos no dia-a-dia com vista 
à preservação dos oceanos. 

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).;  

22109   Concurso  Canguru Matemático 

- Sensibilizar os alunos para a disciplina de Matemática;- 
Desenvolver o gosto dos alunos para a resolução de 
problemas; - Desenvolver o gosto pela disciplina de 
Matemática.- 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.;  

22110   
Palestra 
Conferência  

A proteção civil começa em ti 
Dar a conhecer quem são os elementos da Proteção 
civilPrever, Prevenir, Proteger (3P,s da segurança) 

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).;  

22119   Visita de Estudo  
Visita de estudo ao " Azurara Parque 
Aventura " 

Realizar atividades desportivas e radicais.Convivío com todos 
os alunos, docentes e não docentes da EB do Paranho 

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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22139   

Palestra 
Conferência 
Exposição 
Concurso  

Semana das Ciências 

- 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; - 
Proporcionar momentos de partilha de experiências com ex 
alunos da escola da área das Ciências e Tecnologias- 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.;  

22143   Visita de Estudo  
Encontro Nacional de alunos do Ensino 
Secundário 

Motivar os alunos para as aulas de EMRC;Proporcionar a troca 
de experiências entre alunos de vários locais do 
país;Desenvolver os valores da tolerância e 
solidariedade.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).;  

22147   Visita de Estudo  
XVIII Encontro Diocesano de alunos de 
EMRC 

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

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).;  

22148   Visita de Estudo  Visita de Estudo à Quinta da Valdeira 
Motivar os alunos para as aulas de EMRC;Desenvolver os 
valores culturais, estéticos e ambientais;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).;  

22149   Visita de Estudo  EMRC é divertido 
Motivar os alunos para as aulas de EMRC;Desenvolver os 
valores culturais, de cidadania e ambientais;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).;  

22150   Visita de Estudo  EMRC é Radical 
Motivar os alunos para as aulas de EMRC;Desenvolver os 
valores culturais, de cidadania e ambientais;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).;  



Agrupamento de Escolas da Trofa 

 

 PAA Plano Anual de Atividades | 2019-20 
            25 
 

CODIGO DATA TIPOLOGIA DESIGNAÇÃO OBJETIVOS PROJETO EDUCATIVO 

22153   Visita de Estudo  Viver com EMRC 
Motivar os alunos para as aulas de EMRC;Desenvolver os 
valores ambientais, de cidadania e comportamentos de vida 
saudável;Promover as relações interpessoais. 

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).;  

22161   Formação  Seca: Vamos poupar água 
Identificar os principais efeitos da falta de água.Compreender 
as medidas de autoproteção 

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).;  

22164   Visita de Estudo  O passeio à floresta 

Identificar riscos naturais e tecnológicos inerentes à 
floresta.Sensibilizar para a necessidade de limpeza de 
terrenos.Conhecer locais estratégicos de estacionamento e 
posto de vigia florestal existente no Município. 

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).;  

22186   Formação  Cantar as janeiras 
Afirmar a escola como veículo de promoção cultural em todas 
as áreas.Promover a relação escola família.Explorar ritmos e 
melodias. 

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.;  

22200   
Visita de Estudo 
Formação  

Visita de Estudo à casa da Música - 
Departamento 1º ano 

Proporcionar o contato com uma música  
Promover a aquisição de saberes e competências essenciais 
com vista ao sucesso escolar.; Promover o desenvolvimento de 
competências sociais.;  

22207   Projeto  
Promoção de Alimentação saudável no 
3ºano. (PAS3) 

Promover a formação integral do aluno enquanto pessoa e 
cidadão de modo a formar jovens livres e 
responsáveis.Desenvolver a educação para a saúde 
fomentando hábitos de vida saudável nos domínios da 
alimentação.. 

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).;  

22209   Apoio à família  
Cantar as Janeiras pelas ruas da 
freguesia 

Dar a conhecer os costumes e tradições associados ao Dia de 
Reis.Promover o contato entre crianças, adultos e comunidade. 

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

22218   Projeto  Escola sem violência 
- Prevenir situações de violência na escola;- Esclarecer sobre a 
problemática da violência;- Sensibilizar para uma cidadania de 
inclusão 

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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22247   
Projeto     
Exposição  

As cores do Natal 

Estimular a criatividade;Incentivar os alunos para o 
desenvolvimento de projetos diversificados;Manipular 
diferentes materiais e desenvolver técnicas 
adequadas;Sensibilizar os alunos para os valores de 
solidariedade, respeito, amizade e tolerância próprios da 
quadra natalícia. 

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).;  

22250   
Projeto    
Exposição  

Festejar a Primavera 

Sensibilizar para o desperdício e proteção do meio 
ambiente.Reutilizar materiais;Incentivar os alunos para o 
desenvolvimento de projetos diversificados;Manipular 
diferentes materiais e desenvolver técnicas 
adequadas;Sensibilizar os alunos para o respeito e cuidado a 
ter com o Ambiente.Desenvolver a criatividade e o espírito 
crítico. 

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).;  

22276   Projeto  Viver o Natal 
Contribuir para que a Escola seja um espaço  acolhedor e 
aprazível; Desenvolver o sentido estético dos alunos; Valorizar 
o saber estar e o saber fazer. 

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).;  

22287   
Palestra 
Conferência  

Ação de sensibilização sobre literatura: 
os autores e as correntes - livros que a 
Biblioteca oferece 

Promover o gosto pela leitura.Conhecer autores/ilustradores do 
panorama da literatura portuguesa.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.;  

22289   Formação  Workshop de miniaturas 
Desenvolver a criatividade e o sentido estético.Conhecer 
técnicas de expressão plástica. 

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.;  



Agrupamento de Escolas da Trofa 

 

 PAA Plano Anual de Atividades | 2019-20 
            27 
 

CODIGO DATA TIPOLOGIA DESIGNAÇÃO OBJETIVOS PROJETO EDUCATIVO 

22300   Concurso  Concurso de Matemática Pangea. 

- Estimular o estudo na matemática;- Atrair os alunos que têm 
receio da disciplina permitindo que estes descubram o lado 
lúdico da matemática;- Fortalecer a autoconfiança e 
capacidades dos alunos;- Avaliar os conhecimentos adquiridos, 
a destreza e o raciocínio dos alunos;- Potenciar a 
aprendizagem da matemática através da utilização das novas 
tecnologias. 

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.;  

22305   
Palestra    
Conferência 
Formação  

9º ano - ações de orientação escolar e 
vocacional 

-apoiar alunos e famílias no processo de decisão do percurso 
de ensino secundário;- informar acerca das alternativas de 
formação existentes- promover comportamentos de exploração 
vocacional 

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

22306   
Palestra 
Conferência  
Formação  

E depois do secundário? 

- Apoiar os alunos no processo de decisão do percurso pós 
secundário;- Informar sobre alternativas existentes;- Promover 
comportamentos de exploração;- apoiar no processo de 
candidatura ao ensino superior. 

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

22307   
Palestra 
Conferência 
Formação  

Conclui o meu curso profissional...e 
agora? 

 - apoiar os alunos dos cursos profissionais na definição do 
percurso pós curso;- informar sobre alternativas de formação 
existentes: 

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

22308   

Projeto        
Palestra 
Conferência 
Exposição  

Semana do Ensino Profissional 

- divulgar o trabalho feito pelos alunos dos cursos profissionais 
aos alunos do 9º ano de escolaridade através da realização de 
workshops e exposições;- promover comportamentos 
empreendedores junto dos alunos a frequentar o ensino 
profissional na Escola Secundária da Trofa;- apoiar os alunos 
do 9º ano na definição do seu percurso de nível secundário. 

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

22313   Visita de Estudo  
Viagem Cultural a uma cidade 
europeia« Praga» 

Dar a conhecer uma cidade europeia;Promover a Cidadania 
Europeia;Ajudar os alunos a tomarem consciência que é 
possível divertir-se e conviver de forma socialmente saudável. 

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).;  

22323   Formação  Pilhão vai à Escola 
Sensibilizar toada a comunidade escolar para a necessidade de 
recolher seletivamente as pilhas; 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).;  
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22332   
Projeto     
Formação  

Preparação do centenário do 
nascimento de Matilde Rosa Araújo 

Contar histórias, cantar e dizer poesia para Matilde Rosa 
Araújo.Divulgar o obra da autora.Comemorar o centenário do 
seu nascimento.Desenvolver nos alunos o gosto pela música e 
pela poesia 

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.;  

22391   Exposição  Tempo de Natal 
- divulgar os trabalhos realizados pelos alunos de inglês e 
alemão relativamente aos costumes e tradições de Natal nos 
países germânicos. 

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.;  

22392   Concurso  Concurso de Leitura - identificar vocabulário;- compreender um texto. 

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.;  

22396   Visita de Estudo  Ida ao cinema 
Promover o gosto pela arte;Promover o convívio entre os 
alunos 

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

22400   
Palestra 
Conferência  

Divulgação da aprendizagem da língua 
alemã 

- divulgar a importância da aprendizagem de uma nova língua. 
Promover a aquisição de saberes e competências essenciais 
com vista ao sucesso escolar.; Promover o desenvolvimento de 
competências sociais.;  

22406   
Palestra 
Conferência  

Apresentação de Anteprojetos do 
CPTAS 

- Divulgar os anteprojetos de PAP desenvolvidos no âmbito do 
Curso Profissional Técnico Auxiliar de Saúde;- Estimular o 
sentido de responsabilidade dos alunos para o 
desenvolvimento de PAPs pertinentes e de qualidade, 
respeitando o cronograma existente;- Capitalizar possíveis 
apoios, ideias e parcerias em prol da concretização das 
diversas PAP. 

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).;  

22407   Concurso  Olimpiadas de Química mais 

Motivar os alunos para o estudo da Química;Estimular a  
curiosidade, o espirito critico e o gosto pelas Ciências 
Experimentais; ; Desenvolver competências sociais 
proporcionando o o contacto com o meio universitário e com 
alunos de outras escolas 

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.;  

22408   Concurso  Olimpíadas de Física  - Escalão B 

Motivar os alunos para o estudo da Física; Estimular a  
curiosidade, o espirito critico e o gosto pelas Ciências 
Experimentais;Proporcionar o contacto entre estudantes de 
Física  de diferentes escolas; 

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.;  
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22409   
Palestra 
Conferência  

TAS em Interação - partilha de 
experiências 

Partilha de experiências de FCT 11º e 12º ano ente alunos e 
ex-alunos do CPTAS;Diálogo entre alunos de CPTAS expondo 
procedimentos e preocupações;Contributo para a redução dos 
níveis de ansiedade entre os alunos face à realização da 
FCT;Diversificar estratégias de formação do CPTAS . 

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).;  

22410   
Palestra 
Conferência  

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).;  

22411   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).;  

22412   Visita de Estudo  
Visita de estudo a uma Unidade de 
Saúde - Hospital Privado da Trofa 

Compeender 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).;  

22415   Projeto  Semana da Leitura - Promover o gosto pela leitura;- Incentivar a escrita de contos  

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).;  

22416   Projeto  Carnaval Esprela 
Promover o convívio entre os alunos;Conhecer festividades do 
ano. 

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).;  

22421   Visita de Estudo  
Visita de estudo ao Vila do Conde 
Porto Fashion Outlet 

Aproximar a escola do mundo do trabalho;Compreender o 
papel do atendimento na interação com o cliente;Reconhecer o 
papel da comunicação no atendimento eficaz;Compreender a 
animação no ponto de venda 

Promover a aquisição de saberes e competências essenciais 
com vista ao sucesso escolar.;  
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22462   Exposição  Exposições de Trabalhos 
Dar a conhecer à comunidade os trabalhos dos alunos; 
aumentar a auto-estima; reduzir a taxa de insucesso; 
desenvolver comportamentos de cooperação e entreajuda;  

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.;  

22463   Exposição  
Exposição integrada no Encontro 
Lusófono 

Dar a conhecer à comunidade os trabalhos dos alunos; 
aumentar a auto-estima; reduzir a taxa de insucesso; 
desenvolver comportamentos de cooperação e entreajuda;  

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.;  

22467   Formação  O ciclo da água 
Explorar o ciclo da água através de experiências sobre os 
vários estádios da água 

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).;  

22468   
Palestra 
Conferência  

A água-Laboratórios Explorar as propriedades físicas e químicas da água 

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).;  

22469   Formação  
separação de resíduos: reciclar é 
ganhar 

sensibilizar e ensinar a separar os resíduosconhecer as 
vantagens da separação dos resíduos 

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).;  

22470   
Visita de Estudo 
Formação  

É com certeza uma espécie portuguesa 
Conhecer e identificar as árvores da nossa região Conhecer as 
espécies de árvores do parque das Azenhas 

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).;  

22471   Visita de Estudo  A água a cores realizar experiências evidenciando as propriedades da água 

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).;  

22472   Formação  Oficina de papel reciclado 
Despertar o interesse dos alunos para a reciclagemProdução 
de folhas de papel reciclado 

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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22481   Visita de Estudo  Visita à Exposição de Paula Rego 

Fomentar o gosto pelas artes plásticas.Enriquecimento de 
experiências visuais dos alunos, estimulando hábitos de 
apreciação e fruição de diferentes contextos culturais.Incentivar 
a importância de interagir com outros contextos. 

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

22488   Concurso  
Mês Internacional das Bibliotecas 
Escolares - concurso de escrita criativa 
- "Uma aventura na Biblioteca" 

Incentivar o gosto pela escrita.Promover o gosto pela leitura e 
pela frequência da Biblioteca.Promover a articulação curricular 
com Português. 

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.;  

22490   Formação  
Visitas guiadas às BE e formação de 
utilizadores 

Conhecer os espaços e os recursos das Bibliotecas.Aumentar 
a frequência da Biblioteca, quer por parte dos alunos, como dos 
professores. 

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.;  

22491   Projeto  
MIBE - Bookmark exchange - Troca de 
marcadores 

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.;  

22492   Formação  Vamos lá aLer+ 
Aumentar os índices de literacia da leituraPromover a leitura 
domiciliáriaConhecer 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.; Reforçar a relação escola-família 
e Incentivar a participação da comunidade educativa nos projetos 
desenvolvidos.;  

22494   Formação  
Projeto SOBE - Saúde Oral e 
Bibliotecas Escolares 

Criar hábitos de higiene oral Aumentar os índices de literacia 
da saúde oral 

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

22495   Concurso  
Concurso Nacional de Leitura  - Edição 
de 2019/2020 

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.; Reforçar a relação escola-família e 
Incentivar a participação da comunidade educativa nos projetos 
desenvolvidos.;  
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22496   Concurso  Uma aventura literária 2020 
Participar em concursos de âmbito nacionalPromover o gosto 
pela leitura e pela escritaDesenvolver o desenho criativo a 
partir da leitura de obras 

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

22497   

Palestra 
Conferência 
Exposição 
Formação  

Semana da Leitura 2020 

Promover o gosto pela leituraConhecer autores/ilustradores do 
panorama da literatura portuguesaDivulgar o trabalho das 
bibliotecas, abrindo-as à comunidadeConvidar os pais e 
familiares e restante comunidade à virem às Bibliotecas 

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.;  

22499   
Palestra 
Conferência  

Encontro com a escritora Elsa Almeida 
Promover o gosto pela leituraConhecer autores/ilustradores do 
panorama da literatura portuguesaContactar com obras 
literárias de interesse pedagógico 

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

22501   Projeto  Miúdos a votos 2019/20 
Promover competências de cidadania.Desenvolver o gosto pela 
leitura autónoma.Compreender e participar ativamente nos 
procedimentos eleitorais. 

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.;  

22504   Concurso  Concurso Literacia 3Di 
Desenvolver as múltiplas literaciasDesenvolver 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.;  

22505   Projeto  
Boletim Informativo das Bibliotecas 
Escolares 

Promover o marketing da BibliotecaDivulgar as atividades 
realizadas nas BE 

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.;  

22506   Projeto  
Blogue das Bibliotecas do 
Agrupamento 

Promover o marketing da BibliotecaDivulgar os recursos e as 
atividades realizadas 

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.;  

22507   Visita de Estudo  
Visita de Estudo a uma Instituição do 
Ensino Superior 

Conhecer uma instituição do Ensino Superior.Contactar com a 
realidade do Ensino Superior.Contribuir para escolhas 
informadas ao nível da orientação vocacional.Motivar para o 
estudo com vista a melhorar o sucesso escolar.. 

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.;  
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22517   Projeto  Viver 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.;  

22518   
Projeto        
Palestra 
Conferência  

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).;  

22519   
Palestra 
Conferência    
Visita de Estudo  

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

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

22520   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.;  

22611   Projeto  
Projeto Educação para os Direitos 
Humanos 

1.Promover o conhecimento sobre o que são os direitos 
humanos, qual o seu significado, que valores, princípios e 
instrumentos os apoiam e protegem.2.Aprender através de 
métodos inclusivos, participativos e democráticos que 
respeitem quer os direitos dos educadores quer os direitos dos 
que aprendem.3.Ensinar e aprender de forma a permitir a 
prática dos direitos humanos na vida quotidiana. Usufruir e 
exercer os seus direitos e respeitar e defender os direitos dos 
outros. 

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.;  

22612   
Exposição 
Concurso  

Projeto Edific@rte 
1. Sensibilizar  para o património.2. Construir uma visão 
estética e crítica.3.Estimular a criatividade. 

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.;  
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22613   
Exposição 
Concurso  

Projeto Vision@rte 

1. Sensibilizar para a importância das artes visuais.2. 
Percecionar o papel da Arte no mundo que nos rodeia.3. 
Entender a comunicação visual como forma de conhecimento e 
de intervenção.4.Valorizar o sentido crítico e estético. 

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.;  

22614   Exposição  Projeto Onda Rosa2019 

1. Sensibilizar para a temática da prevenção e diagnóstico 
precoce do cancro da mama.2.Potenciar o impacto do 
movimento outubro rosa.3.Assinalar duas efemérides, o Dia 
Mundial da Saúde da Mama (15.10) e o Dia Nacional de Luta 
Contra o Cancro da Mama (30.10).4.Promover a criatividade. 

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).;  

22623   Formação  
Escalada e Manobras de Cordas- 
Atividade Prática 

Consolidação dos conteudos de Escalada lecionados em sala 
de aula, na sua componente prática. 

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).;  

22626   Visita de Estudo  
Visita de estudo ao Centro Social e 
Paroquial de São Martinho de Bougado 
- Lar Padre Joaquim Ribeiro 

Contactar com as dimensões biofisiológicas, 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.;  

22627   Visita de Estudo  
Visita de Estudo ao Geopark - Arouca e 
Centro de Interpretação das Trilobites 
de Canelas 

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

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

22628   Exposição  Mostra do Ensino Superior 2020 

- apoiar os alunos no processo de decisão pós 12º ano/escolha 
do curso superior;- disponibilizar aos alunos informação sobre 
alternativas formação no ensino superior;- promover 
comportamentos de exploração vocacional 

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

22629   
Visita de Estudo 
Formação  

Vou conhecer a minha escola nova 
- permitir aos alunos no 4º ano de escolaridade conhecer os 
espaços da escola que irão frequentar no próximo ano e,- 
trabalhar expetativas sobre as mudanças que os esperam  

Promover a aquisição de saberes e competências essenciais 
com vista ao sucesso escolar.; Promover o desenvolvimento de 
competências sociais.;  
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22367   Visita de Estudo  Visita de Estudo Final 
Proporcionar aos alunos novas experiências; Promover a 
sociabilidade. 

Promover o desenvolvimento de competências sociais.;  

 

 


