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PARTE I 

NOTA INTRODUTÓRIA 

 

O Plano Anual de Atividade (PAA) deve ser encarado numa dupla perspetiva: ser um 

instrumento de planificação, na medida em que procura elencar as atividades a 

desenvolver no decurso do ano letivo, mas também de envolvimento e comunicação 

por parte de todos os atores escolares, de modo a criar sinergias capazes de tornar o 

todo maior que a simples soma das partes. 

Contudo, o PAA não deve ser encarado como um documento “encerrado”. A 

existência de um plano previamente definido é, sem dúvida, um excelente auxiliar de 

sucesso, mas os PAA têm de permanecer abertos ao seu próprio enriquecimento. 

Assim, atividades previstas podem não se realizar e vir a ser substituídas por outras, 

ou simplesmente eliminadas e outras, não consideradas, podem vir a ser 

acrescentadas às inicialmente programadas, se revelarem úteis e oportunas para a 

consecução dos objetivos que nos propomos alcançar e que, naturalmente, são todos 

aqueles que se encontram estabelecidos no Projeto Educativo. 

O plano de atividades para o ano 2020/2021 é um documento onde são elencadas 

todas as propostas apresentadas pelos diferentes atores escolares – professores, 

alunos, pais, pessoal não docente e outros agentes locais. 

O seu maior ou menor grau de sucesso traduzirá, necessariamente, o nível de 

sucesso de todos os envolvidos de forma mais ou menos participada na sua 

concretização, cabendo a todos e a cada um assumir o necessário empenho e as 

respetivas responsabilidades. 
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Divulgação, Monitorização e Avaliação  

 

Depois de emitido o parecer do conselho pedagógico e da aprovação por parte do 

conselho geral, o plano anual de atividades será divulgado a toda a comunidade 

escolar e disponibilizado na página da escola na internet. 

A prossecução do plano consubstancia-se no relatório anual de atividades, 

documento onde se relata as atividades realizadas, registam-se as alterações, 

avaliam-se os resultados, identificam-se os recursos e estrutura-se informação 

relevante para o futuro próximo, numa perspetiva de desenvolvimento contínuo de 

todo o agrupamento. 

Será realizado um relatório intermédio do plano durante a primeira quinzena de 

fevereiro de 2021. 

No relatório de avaliação intermédia, cada departamento, projeto ou estrutura fará 

um resumo dos principais aspetos positivos e negativos mais relevantes do conjunto 

de atividades sob sua responsabilidade, de modo a que seja possível fazer 

ajustamentos oportunos no plano, tendo em vista a sua eficiência e eficácia. 

Este processo de avaliação intermédia, deverá contemplar os seguintes itens: 

1. O grau de concretização das atividades; 

2. Feedback dos intervenientes; 

3. Constrangimentos e pontos fortes; 

4. As propostas de melhoria e desenvolvimento; 

5. Grau de articulação; 

6. Recursos / Custos. 

No final do ano letivo, será adotado idêntico procedimento relativamente à 

elaboração do relatório de avaliação final, por todos os departamentos, projetos ou 

estruturas, devendo incluir um balanço das atividades realizadas, uma apreciação 

geral dos resultados atingidos, uma perspetiva sobre a continuidade das atividades 

mais relevantes e uma reflexão crítica a partir da qual se perspetivará o plano para o 
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ano letivo 2020/2021. 

Obs: Os procedimentos descritos anteriormente, que permitem uma monitorização 

intermédia e global do plano, devem basear-se em procedimentos semelhantes 

imediatamente após a realização de cada atividade, processo este da responsabilidade do(s) 

proponente(s) e do(s) respetivo(s) coordenador(es) de departamento. 
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 PARTE II 

Tabela de atividades 2020 – 2021 

ao longo do ano 

(Nº) Atividade / Descrição Dinamizadores / Articulação Público-alvo Recursos / Custos 
Objetivos 

do P.E. 

1. Projeto Educativo da Câmara Municipal de Santa Maria 
da Feira “Vamos à horta” - criação de um cantinho de 
cultivo no espaço de recreio do JI.   

 AAAF / J.I.  EB Canedo e 
Câmara Municipal de S. M. da 

Feira 

Alunos do Pré-
escolar / A.A.A.F. 

Câmara Municipal de S. M.ª 
da Feira 

A1; A3; B2; 
B4; C3; C4 

2. Participação em atividades do Projeto Educativo da 
Câmara Municipal de Gondomar : Quinta do Passal: “A 
magia do pequeno almoço”; “As 5 liberdades do nosso 
animal de companhia”; Jogo “Quem é quem na 
floresta” 

Docente do J.I. de Areja/ Câmara 
Municipal de Gondomar 

Alunos do Pré-
escolar da sala 5 

Câmara Municipal de 
Gondomar 

A1; A3; B2; 
B4; C3; C4 

3. Participação em atividades do Projeto Educativo da 
Câmara Municipal de Santa Maria da Feira: Pé na estrada 
(médios e grandes); “Aqui decides tu”; “Hora de 
Experimentar”; “ABC do Concelho”; “Menos é mais”; 
Oficina de animação”; Hora de aprender TIC; 
Laboratório FCODE; Orquestra Criativa - Estúdio digital 

Docentes da EB de Canedo e EB1 
da Presinha / Câmara Municipal 

de S. M.ª da Feira 

Alunos do 1.º Ciclo 
da EB de Canedo e 

EB1 da Presinha 

Transporte e materiais 
garantidos pela CM S.M.ª da 

Feira 

A1; A3; C3; 
C4 

4. Participação em atividades do Projeto Educativo da 
Câmara Municipal de Gondomar: Programa Percursos 
D’Ouro; Plano de Educação Ambiental; Geração D’Ouro 
(finalistas) 

Docentes da EB1 de 
Sante/Câmara Municipal de 

Gondomar 

Alunos do 1.º Ciclo 
da EB1 de Sante 

Transporte garantido pela CM 
de Gondomar 

A1; A3; C3; 
C4 

5. Comemorações de efemérides relevantes 
Dia Mundial da Música; Dia Mundial da Alimentação; 
Dia de S. Martinho; Cantar as Janeiras; Dia de Reis; Dia 
dos Afetos; Dia do Pai; Dia da Mãe; Dia da Família; Dia 
Mundial da Criança. 

Departamento do 1.º CEB /Pré-
Escolar; EMRC; BE 

Comunidade 
escolar 

Material de desgaste 
(papelaria); PC; 
videoprojector. 

A1; B1; B2; 
C3; C4 



 

PLANO ANUAL DE ATIVIDADES                                                                                            2019/2020 
 

6 
 

6. Oficina “O saber não ocupa lugar” 
Envolver o aluno na construção do conhecimento de 
forma positiva; Estimular o gosto pela aprendizagem e 
pela escola; Desenvolver aprendizagens significativas 
através de metodologias diferenciadas; Desenvolver o 
espírito de entreajuda, crítico e criativo; Privilegiar o 
trabalho de grupo; Desenvolver a autonomia e iniciativa. 

Departamento do 1.º CEB  Alunos do 1º Ciclo 
Material de desgaste 

(papelaria); PC; 
videoprojetor 

A1; A2; B2; 
B4; C3; C4 

7. Projeto “ Eco valor” e “O tampinhas solidário” 
Docente do JI de Igreja e 

Suldouro 
Alunos JI da Igreja 

Recolha e separação de papel, 
cartão, plático e metal. 

A3; B4;  

8. Escola a mexer Docente do JI de Igreja e CREM Alunos JI da Igreja Material fornecido pelo CREM A3; B1; B4 

9. “Desporto Plural” - Desporto Escolar Paralímpico (data a 
definir) 

Docentes de Educação Especial 
e Educação Física 

1º, 2º e 3º Ciclos 
 

------------------------------------ 
A2; B4; C4 

10. Exposição de trabalhos Docentes de E. Visual do 3º Ciclo 
Comunidade 

Educativa 
Material de desgaste 

A1; B1; B2; 
C3 

11. Atividades de gestão da BE: 
Candidatura a projetos e a atividades da RBE e do PNL. 
Análise e correção de registos no SGBD, incluindo a BE 
do da EB de Canedo. 
Desbaste e abate da coleção. 
Renovação do fundo documental. 
Inserção do fundo documental no catálogo bibliográfico 
concelhio. 
Atualização dos diversos instrumentos de recolha de 
dados relativos aos serviços prestados pela BE e 
aplicação dos mesmos instrumentos. 
Preenchimento da Base de Dados e diversos formulários 
provenientes da RBE. 
Elaboração, implementação e avaliação do Plano de 
melhoria – conclusão do ciclo avaliativo da BE (MABE). 
Atualização da presença digital da biblioteca, prestando 
um serviço de curadoria digital e de apoio ao currículo 
adequado às necessidades dos utilizadores.  

Equipa da Biblioteca Professor 
Adriano Santos 

Comunidade 
escolar 

Material de desgaste 
(fotocópias A4, folhas, 

cartolinas, papel autocolante, 
tesoura, etiquetas, etc.). 

computador. ligação à 
Internet 

B1; C1; C4 
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Estágio curricular na BE (PIT)  

Estabelecimento de um protocolo de estágio curricular 
no âmbito da gestão da BE. Planificação, monitorização 
e avaliação do PIT do aluno. 

Aluno do 9.ºC, Enc. de Educação, 
Diretor de Turma, Educação 

Especial, equipa BE 
Aluno do 9.ºC 

Material de desgaste, PC, 
ligação à Internet 

A1; A2; B1; 
C4 

12. Leitura domiciliária 

Empréstimo de livros à comunidade escolar servida pela 
BE do Agrupamento. 

BE / Biblioteca Municipal de S. 
M.ª da Feira / Departamentos do 

1º Ciclo e de Línguas 

Alunos (1º, 2º e 3º 
Ciclos) e pessoal 

docente e não 
docente 

Espólios da BE e livros 
provenientes da Biblioteca 
Municipal de S. M.ª da Feira 

A1; B1; C3; 
C4 

13. Maletas Itinerantes (Pré-escolar) – Empréstimo 
PNL/Metas Curriculares (1º, 2º e 3º ciclos) 

Circulação de livros e outros recursos educativos 
pertencentes à BE do agrupamento entre os vários 
estabelecimentos de ensino. 

BE / Pré-escolar / Departamentos 
do 1º Ciclo e de Línguas 

Todos os alunos do 
Agrupamento 

Espólios da BE 
A1; B1; C3; 

C4 

14. Biblioteca Andante 

Promoção da leitura em família junto das crianças do 
Pré-escolar. 

BE / Pré-escolar 
Alunos do Pré-
escolar do AEC 

Mochilas de pano (83,12€); 
espólio da BE. 

material de desgaste (50€). 

A1; B1; C3; 
C4 

15. Hora do Conto 

Promoção da leitura. 
BE/Conselho de Docentes do 

Pré-escolar e 1º Ciclo 
Alunos do AEC 

Material de desgaste 
(papelaria) e espólios da BE. 

A1; C3; C4 

16. Sugestões de Leitura 

Promoção de livros pertencentes aos espólios da BE. 
Fomento do gosto pela leitura. 

BE 

Comunidade 
escolar e educativa 

(Pré-escolar e 1º 
Ciclo) 

Material de desgaste 
(papelaria). 

A1; B1; C3; 
C4 

17. “Novos Horizontes” 
Requisição, pela BE da EB2,3 junto das Bibliotecas 
Municipais de S. M.ª da Feira, de livros inexistentes no 
respetivo espólio para enriquecer o leque de oferta de 
leitura junto dos seus utilizadores. 

BE /Biblioteca Municipal de S. 
M.ª da Feira 

Comunidade 
Escolar 

Deslocação da Professora 
Bibliotecária à Biblioteca 

Municipal. 

A1; B1; C3; 
C4 

18. Projeto “10 minutos a ler” 

Promoção de hábitos sistemáticos de leitura, através da 
cedência de documentos (livros, jornais, revistas) do 
espólio da BE. 

BE/todos os departamentos 1º, 2 ºe 3º ciclos 
Livros, revistas, jornais, 
bandas desenhadas... 

A1; B1; C3; 
C4 

19. Concurso “Desafios” 

Lançamento de desafios, abarcando diferentes áreas 
curriculares. 

BE/todos os departamentos 

Comunidade 
escolar (1º, 2º e 3º 
Ciclos; docentes e 

não docentes) 

Material de desgaste 
(papelaria) 

A1; B1; B2; 
C3; C4 
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20. Reuniões Concelhias e Interconcelhias da Rede de 
Bibliotecas Escolares 

Presença da professora bibliotecária para articulação de 
atividades e formação. 

SABE da BM de S. M.ª da Feira / 
RBE através da Coordenadora 

Interconcelhia. 

Professora 
bibliotecária 

Deslocação da professora 
bibliotecária. 

B1; C2 

21. Concurso Nacional de Leitura 

Concurso que pretende estimular o gosto e os hábitos 
de leitura e melhorar a compreensão leitora e que 
compreende a fase Escolar/Municipal, Intermunicipal  e 
Nacional. 

Departamento de Línguas e BE. 1º, 2º e 3º Ciclos 
Impressões 

 e material de papelaria. 
A1; C3; C4 

22. Projeto SOBE 2020-2021 

Promoção da saúde oral junto dos alunos do Pré-escolar 
e do 1º Ciclo, envolvendo as famílias. Implementação de 
atividades de promoção da leitura, da escrita e de 
expressão plástica em torno da temática da saúde oral. 

BE / Docentes da EB de Canedo 
(Pré-escolar e 1º Ciclo) / URAP. 

Comunidade 
escolar 

Materiais de desgaste; 
materiais do Kit SOBE 1 e 2 e 
espólios da BE e da BM de S. 

M.ª da Feira. 

A1; B1; B2; 
C3; C4 

23. Ecolivro 

Doações de livros pela comunidade nos Ecolivros, 
colocados em pontos estratégicos da freguesia 
(Unidade de Saúde, cafés, restaurantes, clínica dentária, 
farmácia, escola de condução…), procedendo-se a uma 
seleção para aumento do espólio da BE. 

BE / Comunidade escolar 

Alunos do 3.º ano 
da EB de Canedo, 

Comunidade 
escolar 

Material de desgaste. B4; C3; C4 

24. Participação no projeto “SeguraNet”   

Concurso - Desafios mensais ou trimestrais 
Docente de Informática 

Todas as turmas 2º 
e 3º ciclos 

Material de desgaste 
(papelaria); PCs com internet, 

tablets; projetor de vídeo 

A1; A2; B1; 
C3 

25. Projeto “Erasmus +” 
1ºCiclo 

Equipa Educativa 9º Ano 
Alunos 1ºCiclo 

 9º ano 
Projeto Financiado pela U. 

Europeia 
A3; C2; C4; 

D3 

26. Página digital do projeto ERASMUS 
LCE / Departamentos / Equipas 

Educativas 
 Plataforma digital da escola 

A4;B1;B2; 
B3 

27. CAF 1.º Ciclo 
Câmara Municipal de Santa 

Maria da Feira / Grande Sábio 
Alunos do 1.º Ciclo ------------------------------------ A3; C4 
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28. Exposições temáticas, integradas em projetos PES  

Coordenadora do PES 
em articulação entre disciplinas 
que trabalhem diretamente ou 

em simultâneo os temas em 
discussão, os Clubes existentes 

na escola e a BE 

Todas as turmas Escola em local a definir 
B2; B4; C4; 

D1 

29. Projeto de Educação Sexual: aplicação do programa 
PRESSE 

Coordenadora do PES em 
articulação com SPO e GIA 

Todas as turmas Sala de aula 
B2; B4; C4; 

D1 
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1º Período 

Data 
Atividade 

(Nº) Atividade / Descrição  
Dinamizadores / 

Articulação  
Público-alvo  Recursos / Custos 

Objetivos 
do P.E. 

29 e 30 de 
setembro 

1. Visita guiada à BE 

Formação de utilizadores - Sessões de 
apresentação do espaço, dos serviços prestados 
pela BE e das suas normas de utilização 

Biblioteca Professor Adriano 
Santos / Diretores de Turma 
/professores de 
Português/Cidadania e 
Desenvolvimento. 

Alunos do 5º ano 
PC, projetor de vídeo, 
ligação à Internet, 
material de papelaria 

A1; B2; C3; 
C4 

outubro 
2. Comemoração do Mês das Bibliotecas Escolares 

Dinamização de atividades em torno da leitura 

BE, departamento de 
Línguas, departamento do 
Pré-escolar e do 1º Ciclo 

Comunidade 
Educativa 

Material diverso 
 

A1; A3; B1; 
B2; C3; C4 

1 e 3 de 
outubro 

3. Celebração do dia mundial da música 
Hora do conto, dinamização de atividade, 
articulação 5+ (1.º/6.º anos) 

BE, Docentes de Educação 
Musical 

Alunos do Pré-
Escolar, 1.º e 2º Ciclo 

Materiais de desgaste C3; C4 

outubro 

4. “Leituras à solta” 
Promoção da leitura junto dos alunos do 2º e 3º 
Ciclos através da divulgação do espólio da BE da 
escola sede. 

BE da EB2,3, Professores de 
Português 

Todas as turmas do 
2º Ciclo e do 7.º ano 

Espólio da BE. 
PC, projetor de vídeo, 
ligação à Internet 

A1; B1; B2; 
C3 

19 outubro a 
4 dezembro 

5. Projeto “Uma Escol(h)a de Afetos” 
Desenvolvimento trabalhos com os alunos sobre 
“sentimentos positivos”, como a amizade, 
bondade/generosidade; igualdade/inclusão e 
solidariedade, no âmbito do tema geral da 
inclusão.  
Organização de uma apresentação multimédia a 
ser publicada no site do Agrupamento e projetada 
na sede do Agrupamento no dia 3 de dezembro, 
Dia Internacional da Pessoa com Deficiência / Dia 
da Inclusão. 

Docente de Educação 
Especial e Docentes do 1.º 
Ciclo 
 

Alunos das turmas 
1.ºA, 2.ºA, 3.ºA e 4.ºB 
da EB de Canedo 
 

Canetas coloridas; lápis; 
borracha; folhas 
brancas; cartões feitos 
de restos de cartolinas 
coloridas; fichas 
relacionadas com os 
temas; computador e 
projetor 

A1, A4, B1, 
B3, C4 
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21 e 22 
outubro 

 
 
 
 

16 de 
outubro  

6. Encontro de Autor/Dia Mundial da Alimentação 
Encontro de autor digital – sessão com música, 
atividade pedagógica e leitura dinâmica da 
história “Rita e a Floresta dos Legumes”, 
apresentada pela autora Rita Redshoes e 
um contador de histórias da Betweien. 

BE, docentes do 1.º Ciclo, 
editora Betweien 

Alunos do 1.º Ciclo da 
EB1 de Sante e EB de 
Canedo 

PC, ligação à internet, 
projetor de vídeo 

A3; B1; B3; 
C2; C4 

7. Dia Mundial da Alimentação 
Sessão ”Distúrbios Alimentares” 
Distribuição de pequeno almoço saudável  
Desenho de uma fruta/legume em cartolina para 
exposição na sala de aula.  

Coordenadora do PES e 
Docentes CN em articulação 
com  EV, Equipa de saúde 
escolar UCC Feira Norte 

Todos os alunos do 
2º e 3ºCiclo 

Produtos alimentares 
(maçãs, pêras, bolachas 
maria) e cartolinas 
Sala de aula 

B2; B4; C4; 
D1 

data a 
definir 

8. Saúde Oral 
Implementação de atividades de promoção da 
leitura, da escrita e da saúde oral. 

BE; PES, CD, URAP 
Pré-escolar, 1º, 2.º e 
3.º Ciclos 

PC; projetor de vídeo; 
sala de aula 

C1; B3; B4, 
C3 

outubro a 
maio 

9. Projeto de Promoção da Leitura “A exploração do 
conto e das novas tecnologias da comunicação na 
promoção da leitura”   
Atividades de promoção da leitura: sessão de 
sensibilização para a leitura, exploração de contos 
literários, encontro com escritores e ilustrador, 
escrita de contos, manipulação das TIC para a 
divulgação do trabalho desenvolvido e do 
produto final do projeto. 

BE, Docente Titular do 4ºA, 
equipa educativa do 5ºB e do 
7.º ano turno 2 

Alunos do 4.ºA, 5ºB 
e 7.º ano turno 3 

Contos literários; PC, 
ligação à internet, 
material de desgaste 

B2; C3; C4 

novembro a 
maio 

10. Clube de Leitura 
Espaço destinado a quem gosta de ler e de livros, 
onde poderá descobrir, partilhar reflexões e 
inquietações a partir de experiências de leitura de 
livros recomendados pelo PNL2027. 

Docentes do 1.º Ciclo Alunos do 4.º ano 
Espólio da BE, PC, 
ligação à internet, 
material de desgaste  

B2; C3; C4 

data a 
definir 

11.  Concurso Nacional de Leitura 2020-2021 (PNL) 
Realização da 1ª fase a nível de escola e em 
articulação com a Biblioteca Municipal. Os 
apurados participam na fase intermunicipal e 
nacional (2.º e 3º período). 

BE / Departamento de 
Línguas/ Professores dos 3º e 
4º anos 

Alunos do 1º, 2º e 3º 
Ciclos 

Cartazes. Prova on-line. 
Sala TIC. Espólio PNL da 
BE. 
Estimativa de custo: 50€ 
(aquisição de obras) 

A1; B1; B2; 
C3 
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30 outubro 
12. Halloween 

Elaboração de cartazes digitais alusivos ao tema 

Docentes do Grupo 
Disciplinar de Inglês/ 2º 
Ciclo/BE 

Alunos do 5ºano Computadores/tablets B1; B2; B4 

28 outubro 
 

13. Torneio Futsal 3x3l -5ºano 
Docentes do Grupo 
Disciplinar de Educação 
Física 

Alunos do 2º 
Ciclo 

Lanches; diplomas A2; B4; C4 

4 novembro 
 

14. Torneio Futsal 3x3 – 6ºano 
Docentes do Grupo 
Disciplinar de Educação 
Física 

Alunos do 2º 
Ciclo 

Lanches; diplomas A2; B4; C4 

data a 
definir 

15.  Sessão sobre "Saúde mental positiva na escola” 
PES, Técnico Superior de 
Saúde 

Alunos 5.ºano 
PC; projetor de vídeo. 
Sala de aula 

C1; B3; B4; 
C3 

16 e 17 de 
novembro 

16. Rastreio da glicémia, tensão arterial e IMC  
PES em articulação com o 
grupo de CN 
 

Comunidade escolar 
PC. Projetor de vídeo. 
Sala de aula 

C1; B3; B4; 
C3 

data a 
definir 

17. O Teatro vem à escola 

BE, educadoras do JI de 
Igreja, JI de Areja e 
professora da EB de Sante, 
companhia de teatro 
ETCetera 

Crianças da sala 4, 5 
e 6 e turma 2,3,4 de 
Sante 

Material de desgaste 
Custo: 4€/aluno 

A1; B2; C3; 
C4 

30 de 
novembro a 
4 dezembro 

18. Comemoração do dia Mundial da Pessoa com 
Deficiência 
Sessão de esclarecimento sobre o Cidadão com 
Deficiência no âmbito do projeto “O Livro 
Humano Vai à Escola”; leitura de uma história 
sobre o tema (Pré-escolar/1ºCiclo); elaboração de 
frases (2º/3ºciclos). 

BE, Docentes da Educação 
Especial, Português e EMRC 

Comunidade 
Educativa 

Materiais de desgaste. C3; C4 

dezembro 19. Concurso de cartões de Natal digitais 
Departamento de Línguas/ 
Docentes de Inglês e 
Francês/BE 

Alunos do 2º e 3º 
ciclos 

Computadores/tablets A1;B1; C3;C4 

dezembro 20. Concurso literário: Uma história de Natal 
Departamento de 
Línguas/Docentes de 
Português/BE 

9º ano Computadores/tablets A1; B1 
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9 a 17 
dezembro 

21. Comemoração do Natal Jardins de Infância e EBs 
Alunos dos JI e 
1ºCiclo 

Material de papelaria 
e outro a definir 
Transporte e custos a 
definir 

A1; A2; A3; 
B1;B2;B3; 
C2; C4 

18 dezembro 
(manhã) 

22.  Corta-Mato Escolar 
Prova de atletismo realizada por escalões/sexo 

Docentes do Grupo 
Disciplinar de Educação 
Física e outros 

Alunos 2º e 3º Ciclos 
Medalhas, Diplomas e 
lanches; 
Computador 

A2; B4; C4 

1º período 23.  Formação de árbitros.  Docentes de E. Física 
Alunos do desporto 
escolar 

Fotocópias A2; C4 
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2º Período 

Data (Nº) Atividade / Descrição Dinamizadores / Articulação Público-alvo Recursos 
Objetivos do 

P.E. 

janeiro 1. Reinventar o traje das Fogaceiras Jardim de Infância Igreja /CREM J.I. Igreja 
Material de desgaste; 

tecidos. 
A1; A3; B1 

data a definir 

2. “Leituras à solta” 
Promoção da leitura junto dos alunos 
do 8º e 9º anos através da divulgação 
do espólio da BE da escola sede. 

BE da EB2,3, Professores de 
Português 

Turmas do 8º e 9.º ano 
Espólio da BE. 

PC, projetor de vídeo, 
ligação à Internet. 

A1; B1; B2; C3 

11 de janeiro  3. Teatro " Deixem o sexo em paz "  
Coordenadora do PES, Companhia de 

teatro Maria Paulos  
Alunos do 8.º e 9.º anos Material de som C1; B3; B4; C3 

data a definir 

4.  Comunicar em segurança 
Sessões de sensibilização em sala de 
aula que pretendem alertar a 
comunidade educativa para a utilização 
correta e segura das tecnologias de 
informação, designadamente Internet 
e telemóvel. 

Docente de TIC/CD; BE; Fundação 
Altice 

Alunos do 5º e 8º anos 
Material de desgaste 

(papelaria). PC. Projetor 
de vídeo. 

A1; A2; B1; C3 

data a definir 

5.  Khan Academy 
Sessões de formação no âmbito da 
plataforma digital Khan Academy, que 
disponibiliza gratuitamente vídeos e 
exercícios interativos.  

Docentes de Matemática; BE; 
Fundação Altice 

Alunos do 6.º e 9º ano PC, Projetor de vídeo A1; A2; B1; C3 

14 de 
fevereiro 

6. Comemoração do S. Valentim 
Elaboração de cartazes/postais digitais 
em inglês e francês; recolha de frases 
de autores lusófonos sobre o  tema do 
amor. 

Departamento de Línguas/BE 
2º/ 3º ciclos (línguas 
estrangeiras); 9ºano 

(português) 
Computadores/tablets B1; B2; C3; C4 

fevereiro 
7. Comemorações de Carnaval 

 
Departamento do Pré-Escolar e 1º 

Ciclo 
Alunos do Pré-escolar e 1º 

Ciclo 
Material de desgaste 
(papelaria); tecidos. 

A2; A3; B4 



 

PLANO ANUAL DE ATIVIDADES                                                                                            2019/2020 
 

15 
 

Março 
(data a definir 

pelo DE) 
8. Mega Atleta – Fase CLDE 

Docentes do Grupo Disciplinar de 
Educação Física 

Alunos apurados na fase 
escola 

Lanches e transporte A2; C4 

fevereiro 
(data a definir 

pelo DE) 
9. Corta-Mato Regional 

Docentes do Grupo Disciplinar de 
Educação Física 

Alunos apurados no corta 
mato escolar 

Lanches; transportes; PC; 
projetor de vídeo. 

Espaço da BE 
 

 
A2; B4; C4 

4 março 10. Torneio FUTSAL – 8.º ano 
Docentes do Grupo Disciplinar de 

Educação Física 
Alunos do 8º ano   Lanches, diplomas A2; B4; C4 

data a definir 

11. Atividades curriculares de prevenção 
de comportamentos sexuais de risco 
através de acções desenvolvidas em 
sala de aula. 

PES, Técnico Superior de Saúde em 
articulação com CN 

Alunos do 9.º ano Sala de aula C1; B3; B4; C3 

data a definir 
12. Projeto "Prevenção de consumos" em 

parceria com a Escola Segura  
PES, GNR 

 
Alunos do 7.º ano 

PC., projetor de vídeo. 
Sala de aula 

 
C1; B3; B4; C3 

data a definir 
13.  Sessão sobre "Saúde mental positiva 

na escola” 
PES, Técnico Superior de Saúde Alunos do 5.ºano 

PC, projetor de vídeo. 
Sala de aula 

 
C1; B3; B4; C3 

17 março 
 

14. Torneio Basquetebol 3x3 – 7ºano Docentes de Ed. Física Alunos do 7ºano Lanches; diplomas 
 
A2; B4; C4 

março 
(a confirmar) 

15. Canguru Matemático Sem Fronteiras 
Campeonato Nacional com o objetivo 
de desenvolver o gosto pela 
Matemática 

Departamento de Matemática e 
Ciências Experimentais 
(Matemática) 
Departamento do 1.º CEB 

Alunos do 1º 2º e 3º Ciclo 

Inscrição da Escola (50€) 
Material de desgaste 
(papelaria). 
Salas 

A1; A2; C3 

março 16. Comemoração do Poisson d’avril Docentes de Francês Alunos do 3º ciclo 
Material de desgaste/ 
cartolinas/ marcadores 

B1; B2 ;B4; C4 

data a definir 17. 78. Desafio digital/Quiz Departamento de Línguas Alunos do 2º e 3º ciclos Computadores/tablets A1; B1; B2; C3 
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3º Período 

Data Atividade/ descrição Dinamizadores/Articulação Público-alvo Recursos Objetivos do P.E. 

28 abril 1. Torneio Badminton pares  
Docentes do Grupo Disciplinar de 

Educação Física 
Alunos do 8º ano   Lanches; diplomas A2; B4; C4 

19 de maio 2.Torneio Voleibol 3x3l – 9ºano 
Docentes do Grupo Disciplinar de 

Educação Física 
Alunos do 9º ano   Lanches; diplomas A2; B4; C4 

data a definir 
3. Sessão sobre "Alerta e prevenção de 

bullying em contexto escolar" 
PES em articulação com CN Alunos do 8.ºano 

PC. Projetor de vídeo. 
Espaço da BE 

C1; B3; B4; C3  

data a definir 
4. Sessão sobre "Saúde mental positiva 

na escola 
PES,  Técnico Superior de Saúde Alunos do 5.ºano 

PC., projetor de vídeo. 
Espaço da BE 

C1; B3; B4; C3  

2 de junho 
(manhã) 

5. Dia Radical – Comemoração do Dia 
Mundial da Criança. 
Atividades de: escalada, slide, 
insufláveis, tiro com arco, danças. 

Docentes do Grupo Disciplinar de 
Educação Física 

Alunos do 2º e 3º ciclo 
Material cedido pela 

empresa  
(venda de 6 rifas - 6€) 

A2; B4; C4 

 
junho 

6. Concurso “Jogo do 24” 
Versão on-line utilizando APPs com o 
objetivo de desenvolver o cálculo 
mental/gosto pela Matemática. 

Departamento de Matemática e 
Ciências Experimentais  
(Matemática 2ºCiclo), 

Departamento do 1.º Ciclo 

Alunos do 1º e  2º  Ciclos PCs, internet A1; A2; C3 

7. Exposição “Todos somos artistas”. Educação Visual - 3º ciclo 9º ano Trabalhos dos alunos A1; A2; C3; C4 

8. Jogos de Praia – Desporto Escolar 
Docentes do Grupo Disciplinar de 

Educação Física 
Alunos do Desporto 

Escolar 
Transporte e lanches A1; A2; C4 

maio ou junho 
 

9. Festa de Futebol Feminino 
Encontro entre alunas das escolas do 
concelho de Santa Maria da Feira, 
realização de jogos de futebol entre as 
várias equipas de cada escola. 

Associação de Futebol de Aveiro; 
Federação Portuguesa de Futebol; 

Câmara Municipal de S. M.ª da Feira; 
Desporto Escolar 

Alunas do 4º ano da EB de 
Canedo 

Transporte e almoço 
assegurado pela Câmara 

Municipal de S. M.ª da 
Feira 

A1; C3; C4 
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SERVIÇOS DE PSICOLOGIA E ORIENTAÇÃO 

Domínios de 
intervenção 

Calendarização Objetivos / competências 
Recursos 

Intervenientes 
Destinatários Recursos materiais 

Apoio psicológico e 
psicopedagógico 

Todo o ano 
letivo 

Intervenção que recorre a um conjunto 
diversificado de atividades que visam contribuir 
para o desenvolvimento integral do aluno, 
intervindo a nível psicológico e 
psicopedagógico ao longo do seu percurso 
escolar. Engloba a intervenção direta com os 
alunos mas, sobretudo, o trabalho colaborativo 
com docentes na organização de respostas 
diferenciadas e de medidas de suporte à 
aprendizagem e à inclusão. 
 
Observação: “A intervenção será 
predominantemente indirecta, num perspectiva 
preventiva, podendo, em alguns casos, 
excepcionais, perspectivar-se o apoio direto, 
grupal ou individual, por períodos limitados”. 
(Orientações para o trabalho em Psicologia 
Educativa nas Escolas, 2018). 

Técnica/ 
coordenadora 

do SPO e 
estagiária 

 
 

 
Parcerias 

institucionais 

Discentes 
 

Docentes 
 

Encarregados 
de Educação 

Ompressora 
 
 

Computador 
 

Recurso técnicos / 
materiais de 

intervenção e 
avaliação 

 
 
 
 

 
 

Atividades Calendarização 
Objetivos / competências 

Recursos 
Intervenientes 

Destinatários Custos previstos 

Orientação 
Vocacional (individual 

/pequenos grupos / 
turma) 

 
Exploração de 
profissionais 

A iniciar no 1.º 
período 

● Apoiar os jovens na tomada de decisão quanto 
ao seu percurso escolar e profissional, 
proporcionando o melhor conhecimento de si; 

 
● Conhecer e compreender, entre outros 

aspetos, os seus valores, capacidades, 
interesses, metas e objetivos de vida. 

Coordenadora 
do SPO e 
estagiária 

 
Diretores de 

turma 

Alunos do 9º 
ano 

Sem custos  

Apoio ao 
desenvolvimento de 

Todo o ano 
lectivo 

● Conjunto de actividade que visa mobilizar os 
diversos agentes educativos, entidades e 

Técnica/coorde
nadora do SPO 

Comunidade 
educativa 

Sem custos 
previstos 
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Sistema de Relações 
da Comunidade 

Educativa 

serviços da comunidade com vista ao 
desenvolvimento e melhorias das respostas 
educativas; 

● Nesse sentido será pertinente participar nas 
reuniões de equipa de saúde e educativa do 
concelho e reunião dos psicólogos do 
concelho, cada um com periodicidade mensal.  
Desta forma será facilitada a articulação, 
encaminhamento e colaboração com o centro 
de saúde e hospital nas respostas dadas ao 
nossos alunos(as). 
 

 

Atividades Calendarização 
Objetivos / competências 

Recursos 
Intervenientes 

Destinatários Custos previstos 

Grupo/clube 
“Lightonyou” 

A definir 

● Promoção de estratégias de autorregulação 
individual e grupal; 

● Desenvolvimento de competências pessoais e 
sociais; 

● Promoção de melhorias nas relações 
interpessoais, na capacidade de atenção e 
concentração e de bem-estar geral nos alunos 
inscritos. 

Técnica e 
coordenadora 

do  SPO  
 

Recurso ao site 
do SPO e ao 
classroom 

Discentes 
inscritos 

Material de 
intervenção de 

mindfulness, yoga 
e meditação 

Apoio pontual e 
psicológico ao corpo 
docente e discente 

Ao longo do ano 
letivo 

● Apoio na auto regulação e apoio emocional e 
psicológico no sentido de promover bem-estar 
e prevenir o burnout.  

Psicóloga do 
SPO 

Docentes e não 
docentes 

Sem custos 
previstos 

Dinamização e gestão 
do site e facebook do 

SPO 

Ao longo do ano 
letivo 

● Sensibilização da comunidade educativa para 
temáticas do foro psicológicos e facultar 
recursos emocionais, psicoeducativos e sociais. 

Técnica/coorde
nadora do SPO 

e estagiária 

Docentes, não 
docente e 
discentes 

Sem custos 
previstos 
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CLUBES/PROJETOS 

Gabinete de Gestão da Qualidade 

Ações/Atividades 2020-2021 set out nov dez jan fev mar abr mai jun jul ago set 

1. Constituição da equipa. X             

2. Elaboração dos formulários para recolha de informação junto dos encarregados de 
educação relacionada com o Plano de Contingência Covid-19. 

X             

3. Aprovação do Regimento Interno. X             

4. Atualização, uniformização e acompanhamento da utilização das grelhas de avaliação 
contínua. 

X X X X X X X X X X    

5. Elaboração de questionários a pessoal docente, pessoal não docente, pais e encarregados 
de educação a alunos sobre a sua Opinião sobre a Escola. 

 X X X          

6. Análise dos resultados escolares 1º período “Relatório AVI, 1ºP”.    X X         

7. Aplicação de questionários a pessoal docente, pessoal não docente, pais e encarregados 
de educação a alunos sobre a sua Opinião sobre a Escola (1ª fase) 

     X X       

8. Análise dos resultados escolares 2º período “Relatório AVI, 2ºP”.        X X     

9. Elaboração do relatório de análise aos questionários a pessoal docente, pessoal não 
docente, pais e encarregados de educação a alunos sobre a sua Opinião sobre a Escola (2ª 
fase) 

       X X     

10. Análise dos resultados escolares 3º período “Relatório AVI, Final”.          X X   

11. Análise comparativa entre a avaliação interna/externa das Provas Finais 9º ano (LP e 
Matemática). 

          X   

12. Planeamento da autoavaliação 2021-2022.           X   
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Desporto Escolar / E. Física 

Data Atividade / descrição Dinamizadores / Articulação Público-alvo Recursos/ custos 
Objetivos do 

P.E. 

28 Outubro 
4 novembro 
17 Março 
28 Abril 
19 Maio  

Torneio Futsa 3x3l -5ºano 
Torneio Futsal 3x3 – 6ºano 
Torneio Basquetebol 3x3 – 7ºano 
Torneio Badminton paresl – 8ºano 
Torneio Voleibol3x3l – 9ºano 

Docentes de Ed. Física Alunos do 2º Ciclo e 3º Ciclo 
Lanches 
Diplomas 

A2,B4,C4 

18 dezembro 
(manhã) 

 Corta - Mato Escolar 
Prova de atletismo realizada por escalões/sexo 

Docentes do Grupo Disciplinar de 
Educação Física e outros 

Alunos  2º e 3º ciclos 
Medalhas, Diplomas e 
lanches; 
Computador 

A2; B4; C4 

Durante o 1º 
Período 

Formação de árbitros.  Docentes de E. Física Alunos do DE Fotocópias A2,C4 

Fevereiro (data a 
definir pelo DE) 

Corta Mato Regional Docentes de EF 
Alunos apurados no corta 
mato escolar 

Lanches e transporte A2,B4,C4 

Março(data a 
definir pelo DE) 

Mega Atleta 
Fase CLDE 

Docentes de Ed Física Alunos apurados Lanches e transporte A2,C4 

2 Junho 
Manhã 

Dia Radical Docentes  de Ed  Física Alunos do 2º e 3º ciclos 
Material cedido pela 
empresa 
(venda de 6 rifas) 

A2,B4,C4 

Última semana 
3ºPeríodo 

Jogos de Praia Docentes de Ed Física 
Alunos do Desporto 
Escolar 

Transporte e lanches A1,A2,C4 
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Equipa TIC 

Eixos de atuação: 

A Equipa TIC (ETIC) definiu um conjunto de prioridades e objetivos para apoiar a 

comunidade educativa no sentido de se tirar o máximo proveito das Tecnologias da 

Informação e Comunicação, nomeadamente através das ferramentas disponibilizadas 

no agrupamento. 

O Plano assenta, fundamentalmente, nos seguintes eixos: 

1. A estrutura tecnológica da escola, englobando os espaços, equipamentos e as 

medidas que se entendam ser necessárias para o seu correto funcionamento. 

2. O desenvolvimento pessoal e profissional do pessoal docente e não docente, 

com medidas de deteção de necessidades de formação e das correspondentes 

ações visando a sua superação. 

3. A organização dos meios, de modo a colocá-los o mais e melhor possível ao 

serviço de toda a comunidade escolar, apontando medidas organizativas e de 

gestão conducentes a esse objetivo. 

Objetivos: 

O presente plano pretende contribuir para: 

• Incrementar o acesso e o uso das TIC pela comunidade educativa, na perspetiva 

de que a escola é uma comunidade de aprendizagem; 

• Promover uma melhor utilização das TIC nos processos de ensino, 

aprendizagem, avaliação e nas tarefas administrativas e de gestão escolar; 

• Proporcionar aos professores formação e apoio na utilização das diversas 

aplicações informáticas, no domínio da planificação das atividades letivas, na 

diversificação de estratégias, no desenvolvimento de projetos e na produção de 

recursos educativos, contemplando mecanismos presenciais e à distância; 

• Estimular e consolidar atitudes e metodologias de trabalho colaborativo ao nível 
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docente e discente, desenvolvendo novas competências e partilhando recursos 

e boas práticas; 

• Disponibilizar recursos organizados e produzidos na rede, prolongando os 

momentos de aprendizagem no tempo e no espaço; 

• Gerir de modo eficaz o parque informático, ao nível de hardware e software; 

• Apoiar a utilização do software GIAE (Gestão Integrada para Administração 

Escolar) a nível administrativo/pedagógico 

 

 Áreas de atuação (a desenvolver ao longo do ano): 

• Manutenção do parque informático do agrupamento. 

• Gestão da plataforma G Suite, nomeadamente o e-mail institucional do 

agrupamento, Classroom, Google Drive, . 

• Apoio informático à realização das provas externas.  

• Apoio aos estabelecimentos do agrupamento.  

• Manutenção/Dinamização da Página Eletrónica (presença na WEB) do 

Agrupamento. 

• Instalação de software e recursos específicos das diferentes áreas disciplinares 

nos PCs e tablets.  

• Apoio à BECRE 

• Apoio à utilização do diferente equipamento informático 

• Dinamização de formação formal/informal nas seguintes áreas: 

o Utilização do Classroom – (formação a distância setembro de 2020 - 2 

sessões Pré/1º Ciclo e 2º/3º Ciclo ) 

o GIAE Online ( utilização do software sumários Eletrónicos); 

o Ferramentas Office (Microsoft, Libreoffice e ferramentas office do G Suite 
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– sheets, slides, docs e outras ferramentas G Suite). 

• Apoio e dinamização da Reprografia self-service; 

• Promoção no âmbito das TIC de várias atividades direcionadas para os alunos: 

sessões de esclarecimento sobre segurança na internet, participação no projeto 

seguranet, eTwinning, dinamização de blogues, etc. 
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PES 

Áreas temáticas: 
. Educação alimentar e atividade física. 
. Afetos e educação para a sexualidade. 
. Saúde mental e prevenção da violência. 
. Prevenção dos comportamentos aditivados e dependência. 
 

Ações e Projetos 
de Educação para 

a Saúde 

Responsável/ 
Intervenientes 

Atividades Calendarização Público-alvo Local 

.Comemoração do 
Dia Mundial da 
Alimentação 

.Coordenadora do PES;  

.Professores de ciências 
naturais; .Professores de 
educação Visual 8ºano. 
. Professores e alunos das 
turmas envolvidas; 
.Equipa de saúde escolar UCC 
Feira Norte. 
. Professores Titulares (1º ciclo) 
Educadoras de Infância 

. Sessão ”Distúrbios Alimentares” 
 
. Distribuição de pequeno almoço saudável. 
 
. Desenho de uma fruta/legume em cartolina 
para exposição na sala de aula. 
 
. Realização de trabalhos manuais; 
Distribuição de pequeno almoço saudável; 
apresentação do livro “Rita e a Floresta dos 
legumes” 

16 outubro 

. Alunos 9ºano 
 
. Todos os alunos 
 
 
. Alunos 8º ano 
 
 
 
 
. Alunos do 1º ciclo e 
Pré Escolar 

Escola 

. Saúde Mental na 
Escola 

.Coordenadora do PES;  

.Professores de ciências 
naturais;  
. Professores e alunos das 
turmas envolvidas; 
.Equipa de saúde escolar UCC 
Feira Norte. 

Sessões: 
- Gestão emocional. 
 
- Afetos. 
 
- Elogios positivos. 

1ºperíodo 
 
2ºperíodo 
 
3ºperíodo 

Alunos 5ºano Escola 

.Comemoração do 
Dia Mundial da 
Diabetes 

Coordenadora do PES; 
 .Professores de ciências 
naturais;  
. Professores e alunos das 
turmas envolvidas; 
.Equipa de saúde escolar UCC 

Rastreios de saúde: 
- Glicémia; 
-IMC; 
- Tensão arterial 

16 E 17 novembro Todas as turmas Escola 
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Feira Norte. 

. Alerta e 
prevenção de 
Bullying 

 .Coordenadora do PES; 
. Professores e alunos das 
turmas envolvidas; 
.Equipa de saúde escolar UCC 
Feira Norte. 

. Sessão de sensibilização sobre o bulliyng; 
 
. Construção de uma árvore dos elogios. 

3ºperíodo Alunos 8ºAno Escola 

. Prevenção de 
consumos 

Coordenadora do PES; 
.Professores de ciências 
naturais;  
. Professores e alunos das 
turmas envolvidas; 
.Equipa de saúde escolar UCC 
Feira Norte. Escola segura. 

. Sessões de sensibilização sobre a 
prevenção dos comportamentos aditivados 
e dependência. 

2ºperíodo Alunos 7ºano Escola 

. Educação sexual 

.Coordenadora do PES;  

.Professores de ciências 
naturais;   
. Professores e alunos das 
turmas envolvidas; 
.Equipa de saúde escolar UCC 
Feira Norte. 

“Prevenção de comportamentos sexuais de 
risco através de acções desenvolvidas em 
aulas com orientação de Técnicos de saúde. 
 
. Exposições temáticas. 
 
. Teatro “ Deixem o sexo em paz.” 
 
 
. Aplicação do programa PRESSE. 

. 2ºPeríodo 
 
. ao longo do ano. 
 
. 11 de janeiro 
 
. ao longo do ano 
letivo 

. Alunos 9ºano 
 
. Todas as turmas. 
 
. alunos do 8ºano e 
9ºano. 
 
. todas as turmas do 
agrupamento de 
Escola de Canedo 

Escola 

Programa 
Nacional de 
Promoção da 
Saúde Oral 

. Coordenadora da Biblioteca 
Escolar; 
. Professores Titulares e 
Educadoras de Infância 

.Escovagem dos dentes  

. Promoção da leitura e da escrita 

. Realização de trabalhos de Expressões 
Artísticas 

Ao longo do ano 

. EB1 de Sante e JI de 
Areja 
Turmas 1ºciclo e  
Pré Escolar 

 

Promoção de 
Lanches saudáveis 

. Professores Titulares e 
Educadoras de Infância 

. Distribuição de fruta/hortícola  e leite 
escolar 
. Preenchimento de grelhas com lanches 
saudáveis 

Ao longo do ano 
Turmas 1ºciclo e Pré 
Escolar 
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ECO ESCOLAS 

Ano Tema/Atividade Descrição da atividade Disciplinas Observações 

Pré 

escolar 

1.ºceb 

Enfeitar a escola 

nos dias festivos; 

 

• Elaboração de adereços reutilizando 

materiais; 

 

Pré escolar: Articulação entre as 

três áreas de conteúdo 

(Formação pessoal e social; 

Expressão e comunicação; 

Conhecimento do mundo) 

 

1.ºCeb: Articulação 

interdisciplinar (Português, 

Matemática, Estudo do Meio, 

Cidadania, Expressões) 

 

 

Recolha das 

embalagens de leite 

escolar; 

• Separar as embalagens do leite escolar 

para construção de uma escultura com 

mensagem ambiental; 

5.º Ano 

Brigadas do 

Ambiente; 

 

 

 

 

 

 

 

Dinamização da 

Estufa 

• Observar bom e maus comportamentos 

ambientais, nos intervalos; 

• Elaborar relatório; 

• Premiar as boas atitudes registadas (definir 

estratégia); 

• “Penalizar” as más atitudes registadas 

(definir estratégia). 

 

 

Definir plano de plantação (espécies e datas de 

plantação); 

 

Cidadania; 

Ciências; 

Português; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pedir sementes e plantas 

ao centro de recursos da 

Câmara Municipal de 

Santa Maria da Feira; 

 

6.º Ano 

Monitorização de 

Consumos  
• Monitorizar os consumos de: 

Eletricidade; 

Gás; 

Água; 

Cidadania; 

Ciências; 

Matemática; 

TIC; 
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• Registar os consumos em grelha própria; 

• Entregar na direção (ou secretaria); 

• Divulgar no painel digital; 

 

7.º Ano 

Catalogar as 

Plantas dos espaços 

verdes da escola; 

• Identificar todas as espécies nos espaços 

verdes da escola;  

• Elaborar cartão de identificação para colocar 

junto da planta; 

• Elaborar QRCode para associar à 

identificação; 

• Construir placa de madeira para colar a 

identificação da planta (a identificação da 

planta deve ser permeabilizada); 

• Elaborar um catálogo digital com todas as 

espécies identificadas; 

 

Ciências; 

Geografia; 

TIC; 

ET; 

 

8.º Ano 

Monitorização da 

Qualidade da água 
• Fazer recolha de amostras de água; 

• Proceder à análise da água; 

• Elaborar relatório de análise; 

• Divulgação dos resultados; 

 

Físico Química; Cidadania; 

Português. 

Necessário comprar um 

Kit de análises 

9.º Ano 

Eco-News • Fazer recolha de notícias com impacto 

ambiental (local, Regional, nacional, 

internacional); 

• Divulgar as notícias no painel digital 

(Português e inglês); 

 

Português; Inglês; EV  
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Segurança 

Atividades a realizar: 

1 - Âmbito da Simulações/ Treino 

Organização do treino de evacuação de sala de aula efetuado por todas as 

turmas da escola sede, bem como em todas as salas das escolas do 

agrupamento; 2º período. 

Participar na iniciativa nacional, promovida pela ANEPC, intitulada “A Terra 

Treme”, a realizar no 1º período; 

2- Âmbito da Prevenção 

Requisição e Acompanhamento da recarga/ manutenção, anual, de todos os 

extintores existentes na escola sede; (ao longo do ano letivo). 

Controlo das datas das inspecções a realizar nos diversos equipamentos; (ao 

longo do ano letivo). 

Controlo das datas das vistorias dos elevadores; (ao longo do ano letivo). 

Reforço do material/equipamento existente nos espaços destinados ao socorro 

pré- hospitalar, Cantinho da saúde e pavilhão desportivo; (ao longo do ano 

letivo). 

3- Âmbito do Equipamento de Socorrismo  

Continuar a renovar a imagem do cantinho da saúde, no que se refere às 

paredes deste espaço que se pretende que seja mais colorido e saudável, em 

parceria com a disciplina de Educação Visual, (ao longo do ano letivo). 

Continuar a decorar este espaço com informação alusiva à temática do socorro 

pré- hospitalar, (ao longo do ano letivo). 
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PARTE III - ANEXOS 

Anexo 1 – Parecer do Conselho Pedagógico e Aprovação do Conselho Geral 

Parecer do Conselho Pedagógico 

O Conselho Pedagógico aprovou, por unanimidade, em reunião ordinária de 18-11-

2020, o seguinte parecer: 

O Plano Anual de Atividades elenca todas as propostas apresentadas ao Conselho 

Pedagógico, pelos diferentes agentes educativos intervenientes nesta comunidade 

escolar, procurando ser um instrumento de envolvência, interligação e articulação, 

apostando numa estratégia de trabalho colaborativo. Apresenta uma organização 

equilibrado procurando refletir a pluralidade de atividades e projetos propostos, 

operacionalizando as finalidades do Projeto Educativo, definindo objetivos, formas 

de organização e programação das atividades ao longo do ano. Com este 

instrumento identificam-se e repartem-se responsabilidades pela dinamização, e 

acompanhamento das atividades numa perspetiva de autodesenvolvimento 

coletivo. 

O Presidente do Conselho Pedagógico 

 

________________________________________ 

Aprovação do Plano Anual de Atividades 

O Conselho Geral do Agrupamento de Escolas de Canedo, reunido em __-___-2019, 

em cumprimento do estabelecido na alínea e) do artigo 13.º, do Decreto-Lei 

nº.75/2008 de 22 de abril, com a redação dada pelo Decreto-Lei nº. 137/2012, de 2 

de julho, aprovou, por unanimidade o presente Plano Anual de Atividade 

2020/2021. 

Presidente do Conselho Geral 

_____________________________________ 
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Anexo 2 - Relatório de atividade 

 (Nº) e identificação da 

Atividade  

  

 

Data da realização 

 

 

 

Classificação * 

 

 

*Visita de estudo, comemoração datas e festas, concurso, sessões de sensibilização, outras… 

 

Articulação ** 

 

 

** Inter (Dept ou ciclo); intra (dept ou ciclo); sem articulação 

 

Professor Responsável 

Proponentes  

 

 

Nº de alunos 

envolvidos 

 
Custos 

 

 

Pontos fortes: 

 

Pontos fracos: 

 

  

 

Sugestões de melhoria: 

 

 

Avaliação da atividade (% por nível) 1  2  3  4  5  Média 

  

- Interesse da atividade            
  

- Organização da atividade            
  

- Avaliação Global da atividade            
 

 

Data:  ___/___/___ 

O Professor responsável 

____________________________________ 
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Anexo 3  – Avaliação das Atividades 

Avaliação da atividade por parte dos alunos 

Atividade    
 

Data da realização  

Para cada um dos parâmetros, assinala com uma cruz (X), de acordo com o teu grau de satisfação pela 

atividade realizada (sendo que o nível 1 corresponde a Fraco e o nível 5 a Muito Bom). 

Avaliação da atividade  1  2  3  4  5 

  

- Interesse da atividade          
  

- Organização da atividade          
  

- Avaliação Global da atividade          

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Avaliação da atividade por parte dos alunos 
Atividade    

 

Data da realização  

Para cada um dos parâmetros, assinala com uma cruz (X), de acordo com o teu grau de satisfação pela 

atividade realizada (sendo que o nível 1 corresponde a Fraco e o nível 5 a Muito Bom). 

Avaliação da atividade  1  2  3  4  5 

  

- Interesse da atividade          
  

- Organização da atividade          
  

- Avaliação Global da atividade          

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Avaliação da atividade por parte dos alunos 

Atividade    
 

Data da realização  

Para cada um dos parâmetros, assinala com uma cruz (X), de acordo com o teu grau de satisfação pela 

atividade realizada (sendo que o nível 1 corresponde a Fraco e o nível 5 a Muito Bom). 

Avaliação da atividade  1  2  3  4  5 

  

- Interesse da atividade          
  

- Organização da atividade          
          

- Avaliação Global da atividade          
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Anexo 4 - Avaliação Intermédia / Relatório Final de Atividades 

Ativ. Realizada Articulação (Assinalar com X) Classificação 

** 
Custos 

N.º (S/N)* Interdept Interciclo intradept intraciclo Outra Sem arti. 

          

* A não realização da atividade carece de justificação por parte do professor responsável. 

** Visita de estudo, comemoração datas e festas, concurso, sessões de sensibilização, outras… 

Feed-back dos alunos (Média percentual por nível) 

Avaliação da atividade 1  2  3  4  5 

          

- Interesse da atividade          

          

- Organização da atividade          

          

- Avaliação Global da atividade          

Síntese Descritiva 

Pontos fortes: 

 

Pontos fracos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sugestões de melhoria: 

 

 

 

 


