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PLANO ANUAL DE ATIVIDADES 2020/2021
PRÉ-ESCOLAR/1.º CICLO
ATIVIDADES A REALIZAR NO 1.ºPERÍODO
DATA/
Horário

16/09/2020

OBJETIVOS

Corpo docente

Reunião de Pais e
Encarregados de
Educação

• Transmitir as informações gerais sobre a dinâmica de
funcionamento para o ano letivo 2020/2021;
• Promover a adaptação dos alunos à escola;
• Proporcionar momentos de alegria, brincadeira,
encontro e reencontro de amigos;
• Responsabilizar para a importância da escola na
formação pessoal e social do cidadão.
• Preenchimento de documentação relevante e
apresentação de um folheto.
• Promover a adaptação dos alunos novos à escola;
• Proporcionar momentos de alegria, brincadeira,
encontro e reencontro de amigos;
• Acolher e sensibilizar para as regras impostas pelo
Plano de Contingência.
• Responsabilizar para a importância da escola na
formação pessoal e social do cidadão.

Corpo docente

• Transmitir sentimentos de proteção e cuidados a ter
com os animais.

Corpo docente

-Alunos do Pré- escolar e
do 1º Ciclo da EB de Rio
Tinto

Alunos
Família

• Sensibilizar as crianças e os pais para uma
alimentação equilibrada e variada e ajudar os alunos a
desenvolver bons hábitos de higiene e saúde alimentar
saudáveis.
• Dar a conhecer regras de segurança e consumo;
• Fomentar o consumo de fruta e legumes pelos alunos
e família para uma alimentação completa e saudável;
• Refletir sobre a falta/qualidade de água no planeta;

Corpo docente
Docente de Inglês
Corpo não docente

Alunos do pré-escolar e
do 1º CEB das EB de:
Apúlia, Barral, Criaz,
Curvos,
Esposende,
Facho, Fão, Fonte Boa,
Gandra, Gemeses e Rio
Tinto

Corpo docente
Corpo não docente
Pais e Enc. de
Educação
Associações:
ASCRA
AAAF

Receção aos alunos

17/09/2020

Apresentação dos novos e
professores.
Visualização de filme
enviado pela C.M de
Esposende, acerca dos
novos procedimentos a
adotar no regresso à
escola.
Fão

Dia do Animal
04/10/2020

Palestra e apresentação
de um PowerPoint
Rio Tinto

Dia Mundial da
alimentação
16/10/2020

Exploração
alusivas à
saudável;
Incentivar o
uma peça
lanche.
Apúlia

PAA-2020/2021

de histórias
alimentação
consumo de
de fruta ao

DINAMIZADORES

DESTINATÁRIOS

RECURSOS
Humanos e Financeiros

ATIVIDADES

Pais e Encarregados de
Educação
Alunos da Educação préescolar e do 1º CEB das
EB de: Apúlia, Barral,
Criaz,
Curvos,
Esposende, Facho, Fão,
Fonte Boa, Gandra,
Gemeses e Rio Tinto
Alunos do Pré- escolar e
do 1º Ciclo da EB de:
Apúlia, Curvos, Facho,
Fão e Fonte Boa

Corpo docente
Corpo não docente
Junta de Freguesia
Associações de Pais
Associação
Desportiva Cultural e
Social de Criaz
Financeiros:
45€ / aluno – (Fonte
Boa)
-Corpo docente
-Corpo não docente
Financeiros:
0.20€ / aluno (Apúlia)
45€ / aluno (Fonte
Boa)

AEACO

AVALIAÇÃO

Participação
Atitudes
e
comportamentos
Registos fotográficos

Participação
Atitudes
e
comportamentos
Registos produzidos
-Registos fotográficos

Participação
Atitudes
e
comportamentos
Registos produzidos
Registos fotográficos
Observação, atitudes
e comportamento
Participação
e
empenho
Registos produzidos
Registos fotográficos
Relatórios
das
atividades
desenvolvidas
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Canção sobre os frutos e
trabalhos de expressão
plástica.
Food son – Atividade de
Inglês
Confeção de um lanche
saudável
Barral
Exploração da temática
nas turmas ao longo da
semana;
Atividades de promoção de
uma
alimentação
saudável;
Participação
nas
atividades propostas do
programa da equipa “leite é
boooom” da Mimosa.
Criaz
Exploração de materiais
diversificados
como
PowerPoint, vídeos, livros
e outros, que contenham
conselhos e informações
sobre a importância de
uma
alimentação
saudável;
Almoço
“divertido” e
“saudável” na cantina;
Fão
Apresentação de um PPt
sobre a alimentação
equilibrada;
Confeção de uma sande
saudável.
Fonte Boa
Festa dos legumes
Gemeses
Palestra e apresentação
de um PowerPoint sobra a
roda dos alimentos;
Ensaio de uma canção
alusiva ao dia;

PAA-2020/2021

• Sensibilizar para o desperdício alimentar e para a luta
contra a fome;
• Introdução e/ou exploração da roda dos alimentos.
• Distinguir alimentos saudáveis dos menos saudáveis.

AEACO

Lanches
Financeiros:
1,00 € / aluno (Apúlia)
2,00 € / aluno (Facho
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Confeção de sumo de
laranja.
Rio Tinto

--/10/2020
Data a
definir

Dia internacional
das Bibliotecas
Escolares
Outubro Rosa

30/10/2020

Dia Nacional de Luta
Contra o Cancro da
Mama.

Reforçar a importância do livro;
Promover o sucesso educativo;
Desenvolver a Literacia.

Corpo docente
Corpo não docente

Alunos da Educação préescolar e do 1º CEB de
Curvos

Corpo docente
Corpo não docente

Participação
e
empenho;
Registos produzidos.

• Sensibilizar para a importância da prevenção e do
diagnóstico precoce do cancro.
• Promover a consciencialização sobre a doença.
• Partilhar informações sobre o cancro de mama.

Corpo docente
Corpo não docente

-lunos da Educação préescolar e do 1º CEB de
Criaz

Corpo docente
Corpo não docente
Familiares
Associação de pais e
Enc. de educação.

Envolvimento
na
atividade. Registos
fotográficos

• Saber o significado deste dia e vivenciar o espírito
mágico e o misticismo desta quadra.
• Conhecer uma tradição popular de países de língua
inglesa.
• Desenvolver e estimular o respeito por todas as
culturas e tradições.
• Contactar e explorar símbolos relacionados com
histórias de bruxas e associar objetos das bruxas a
superstições;
• Promover atitudes e valores universais;
• Favorecer as relações humanas;
• Promover a autoestima e a motivação;
• Ajudar a criança a ultrapassar medos/fobias que
possam assolá-la.
• Enriquecer o vocabulário da língua inglesa.
• Promover a criatividade ao nível de trabalhos
plásticos.

Corpo docente
Corpo não docente
Professores de Inglês
Professores das AEC
/inglês

Alunos da Educação préescolar e do 1º CEB das
EB de: Apúlia, Barral,
Criaz,
Curvos,
Esposende, Fonte Boa e
Gemeses.

Corpo docente
Corpo não docente
Associação de pais/
Enc. de educação.

Envolvimento
na
atividade.
Registos diversos.
Atitudes
e
comportamento
Registo fotográfico

Decoração alusiva à causa
no espaço exterior
Criaz

Halloween

30/10/2020

•
•
•

Exploração da temática
nas turmas/ articulação
com docentes de Inglês;
Decoração do recinto
escolar no interior e no
exterior;
Criaz
Exploração de histórias
alusivas ao tema;
Elaboração de trabalhos
na área de EA Artes
Visuais.
Apúlia
Trabalhar vocabulário
Trabalhos de Expressão
plástica
Barral
Vivências das tradições
do Halloween;
Visionamento de um
filme animado;
Exposição e exploração
da
história
do
“Halloween”;

PAA-2020/2021

AEACO

Financeiro:
1,50€ (Apúlia)
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Trabalhos de Expressão
Plástica e decoração de
abóboras;
Decoração do espaço
escolar. Atividades da
disciplina de inglês.
Curvos
Vivências das tradições
do Halloween;
Visualização de um
filme;
Exposição e exploração
da
história
do
“Halloween”;
Trabalhos de Expressão
Plástica e decoração de
abóboras;
Decoração do espaço
escolar;
Elaboração de filhoses e
doces de Halloween.
Gemeses

A Terra Treme
05/11/2020

Simulação de um sismo e
preparação dos alunos
para a reação correta.
(11h05m)

PAA-2020/2021

• Adquirir e rotinar atitudes corretas perante um sismo.

Corpo docente
Corpo não docente

AEACO

Alunos do 1º Ciclo de
Apúlia, Esposende e Fão

Corpo docente
Corpo não docente
Os fornecidos pela
ANPC

Envolvimento
e
empenho na atividade
Registos diversos.
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Magusto/S.Martinho

11/11/2020

Entoação de canções;
Trabalhos
de
Artes
Visuais;
Degustação
das
castanhas.
Barral
Celebração do tradicional
magusto com degustação
de castanhas assadas.
Curvos
Comemoração de S.
Martinho
Facho
Participação
nas
festividades do padroeiro;
Realização de atividades
lúdico-recreativas
Celebração do tradicional
magusto
com
a
degustação de castanhas
assadas.
(Duplo da manhã)
Gandra
Exploração da temática na
sala aula: pesquisas,
canções, poesia;
Participação das famílias
na comparticipação das
castanhas;
Realização do tradicional
magusto com degustação
de castanhas assadas com
fogueira simbólica;
Realização de jogos
tradicionais em contexto de
sala de aula
Criaz
Celebração do tradicional
magusto
com
a
degustação de castanhas
assadas.
Gemeses

PAA-2020/2021

• Valorizar as tradições, usos e costumes de um povo
ou região reconhecendo que tais manifestações
contribuem para a preservação da cultura e identidade
nacional;
• Conhecer o significado dos festejos do dia de S.
Martinho;
• Promover a partilha e os valores da convivência;

Corpo docente
Corpo não docente

Alunos do pré-escolar e
do 1º CEB das EB de:
Apúlia, Barral, Criaz,
Curvos,
Esposende,
Facho,
Fonte
Boa,
Gandra, Rio Tinto e
Gemeses

Corpo docente
Corpo não docente
Pais/Associação de
Pais
Junta União de
freguesias de Fonte
Boa e Rio Tinto

Participação
Envolvimento nas
atividades
Registos produzidos
Atitudes
Registos fotográficos

Financeiros
1,50 € / Aluno
(Apúlia)
2,50 € / Aluno
(Facho)
150 € / (Associação
de Pais e Junta de
Freguesia de Fonte
Boa)

AEACO
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Realização de atividades
lúdico-recreativas
e/ou
desportivas.
Celebração do tradicional
magusto
com
a
degustação de castanhas
assadas
e
fogueira
simbólica.
Canções alusivas ao tema.
Elaboração dos cartuchos
Rio Tinto

Dia Mundial da
Bondade
Recolha de bens
para a Loja Social

13/11/2020

Dia Nacional do
Pijama

20/11/2020

23/11/2020

Atividades no CEA
Comemoração do dia
da Floresta Autóctone

Data a definir
novembro/
dezembro

Oficina use e reuse

• Sensibilizar os alunos para o sentimento de bondade;
• Promover o espírito de solidariedade, cooperação entre
todos e valores de cidadania.

Corpo docente
Corpo não docente

Alunos da
Esposende

• Defender o valor da infância;
• Mudar mentalidade;
• Conhecer os direitos e deveres da criança.
• Permitir a diferença e dar mais crianças a possibilidade
de crescerem num meio familiar mais terno, mais seguro
e mais positivo.

Corpo docente
Corpo não docente
Comissão de Pais

Alunos do pré-escolar e
do 1º ciclo da EB do
Facho.

• Levar as crianças a tomarem consciência da
importância de preservar as florestas;
• Levar os alunos a reconhecerem a importância da
preservação das florestas para a qualidade do meio
ambiente;
• Conhecer as espécies autóctones;
• Preservar o meio ambiente.

Corpo docente
Corpo não docente
Centro de Educação
Ambiental

Alunos do pré -escolar e
do 1º ciclo da EB do
Facho

Corpo Docente
Corpo não Docente

Alunos do Pré/ 1º CEB.da
EB Gemeses

• Desenvolver estratégias simples e acessíveis de
reaproveitamento de materiais, objetos, equipamentos,
entre outros.

EB

de

Professores
Assistentes
operacionais
Alunos
Enc. de Educação
Corpo docente do préescolar
Corpo não docente
Materiais didáticos de
Mundos de Vida;
Pais / Enc. de Educ.
Associação Mundos
de Vida.
-Centro de Educação
Ambiental
Financeiros
1,00 € / Aluno
(Facho)
Centro Ambiental
Docentes do Pré/ 1º
CEB
A.O

-Empenho
-Participação

Participação
Empenho e postura
Interesse
Relatório da atividade
Registos
Fotográficos
Postura dos alunos
durante a realização
da atividade.
Empenho.

Participação
Atitudes
e
comportamentos
Registos fotográficos

• Desenvolver o sentido de responsabilidade e
preocupação pelo meio ambiente.

PAA-2020/2021

AEACO
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novembro
dezembro
(data a definir)

Visita de estudo
à Casa Régia e
Nau Quinhentista
de Vila do Conde

novembro
dezembro
(data a definir)

Novembro
/dezembro
Data a
definir

3/12/2020

O meu Natal é
ecológico

Visita ao Castelo de
Guimarães Paço
dos Duques de
Bragança

Dia Internacional da
Pessoa com
Deficiência
Atividades a definir visando
a articulação com a equipa
da Educação Especial.

PAA-2020/2021

• Conhecer as condições técnicas e científicas que
possibilitaram o arranque da expansão portuguesa;
• Desenvolver a capacidade de observação, análise e
comunicação dos alunos;
• Sensibilizar para a preservação do património
histórico-cultural;
• Promover o trabalho de equipa e a sociabilidade entre
alunos e docentes.

Corpo docente
Alunos do 4º ano da EB
do Facho

• Fomentar a adoção de hábitos ecologicamente
sustentáveis durante a época festiva.

• Conhecer os núcleos museológicos que se
encontram nestes espaços e as suas coleções de alto
valor histórico e patrimonial.
• Cultivar o gosto pelo património, pela sua valorização
e sua preservação.
• Criar experiências sociais e culturais tendo em vista
a criação de novos públicos para os museus;
• Contribuir para o conhecimento dos monumentos
nacionais e a sua relação com os conteúdos estudados.
• Sensibilizar os alunos para a diferença;
• Motivação para uma maior compreensão dos
assuntos relativos à deficiência e a mobilização para a
defesa da dignidade, dos direitos e do bem-estar destas
pessoas;
• Consciencializar a população escolar e da
comunidade em geral, da importância da integração das
pessoas portadoras de deficiência na sociedade.

Profs. AEC
Profs / Educadores
A.O
Comunidade Educativa.
Associação de pais

Alunos da Educação préescolar e do 1º CEB de
Curvos e Gemeses

Docentes titulares de
turma
Assistentes Operacionais
Técnicos do Paço dos
Duques.

Alunos do 4º ano da EB
do Facho

Corpo docente
Corpo não docente
Financeiro:
3€ / aluno (Facho)

Professores
/
Educadores
A.O
Profs. AEC
Associação de pais;
Enc. Educação
Docentes dos 4ºano
Câmara Municipal
Junta de Freguesia
(transporte)

Postura dos alunos
durante a realização
da atividade
Interesse
Participação

Participação
Envolvimento
dos
alunos
Registos da (s)
atividade(s)
Participação
Envolvimento
atividades
Registos
produzidos

nas

Financeiros:
3€ /aluno
Corpo docente
Corpo não docente

AEACO

Alunos e professores do
estabelecimento da EB
de Apúlia

Corpo docente
Corpo não docente
Pais/Associação de
Pais

Postura
Interesse
Reflexão sobre a
atividade.

Financeiros:
10 € / aluno (Apúlia)
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Natal /
Encerramento
do 1º Período

13/12/2020
a
18/12/2020

Natal e encerramento do
1º período
Apúlia
Em contexto de sala de
aula,
canções,
dramatizações e trabalhos
de EA Artes Visuais
Barral
Visita do Pai Natal com
distribuição de prendas
(um saco por turma)
(13/12/2020)
Jogos tradicionais no
recreio cumprindo as
regras de distanciamento
social;
Caminhada pela freguesia
com cânticos alusivos à
quadra festiva e cartazes
de desejo de boas festas,
cumprindo as regras de
saúde
e
segurança.
(18/12/2020)
Criaz
Distribuição de presentes
pelo Pai Natal.
Curvos (Duplo da manhã)
Festejar o Natal
Esposende (13 a 18 de
dez.)
Comemoração do Natal
Facho
-Canções de Natal
-Distribuições de presentes
Fão (Duplo da manhã)
Construção de adereços
natalícios
Almoço de Natal
Distribuição de prendas
pelo Pai Natal

PAA-2020/2021

• Promover o espírito de solidariedade, cooperação
entre todos e valores de cidadania;
• Proporcionar aos alunos vivências significativas
contactando com diferentes formas de expressão e arte;
• Promover a participação da Comunidade e família na
vida escolar;
• Desenvolver valores de cidadania;
• Proporcionar um dia festivo entre todos os elementos
da sala e preservar as tradições e os valores culturais;

Corpo docente/Inglês
/AEC
Corpo não docente
Associações de Pais
Juntas de freguesia
Professores da AEC

Alunos do pré-escolar e
do 1º CEB de todos os
estabelecimentos do
Agrupamento.
Família
Comunidade

Corpo Docente
Corpo não Docente
Alunos
Pais/Associação de
Pais/
AAAF

Participação
Envolvimento dos
alunos
Atitudes e
comportamentos
Registos fotográficos

Financeiros:
20 € / aluno (Apúlia)
1000 € (Fonte Boa)
Junta de Freguesia
de Fão - Prendas

AEACO
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Fonte Boa (Duplo da
manhã)
Natal
Gandra (Duplo da manhã)
Apresentação
de
atividades ensaiadas pelos
professores das AEC, via
zoom;
Distribuição de prendas
Gemeses
Festa de Natal –
Apresentação
de
atividades pelos alunos
Rio Tinto (Duplo da
manhã)

ATIVIDADES A REALIZAR NO 2.ºPERÍODO
DATA/
Horário

06/01/2021

ATIVIDADES

OBJETIVOS

Comemoração
Do Dia de Reis

• Preservar tradições e costumes, conhecer a história
dos Reis Magos;
• Valorizar o património oral e escrito dos nossos
antepassados;
• Incentivar o gosto pela tradição das janeiras;
• Desenvolver técnicas de expressão musical e
plástica;
• Compreender mensagens, valorizando a linguagem
oral como forma de comunicação;
• Promover uma constante valorização do saber;
• Promover a participação da comunidade na vida
escolar;
• Estabelecer parcerias com as diferentes instituições
locais;
• Criar canções com rimas populares;
• Desenvolver técnicas de Expressão Artística.

Aprendizagens
de
canções alusivas aos
temas
Apúlia
Confeção de coroas e
visualização de um
filme
Barral
Aprendizagem
das
canções alusivas ao
tema;
Utilização
de
instrumentos
musicais;
Preparação
de
adereços:
coroas,
capas, …
Cantar
os
Reis/Janeiras
na
freguesia.
(04/01/2021
a
08/01/2021)

PAA-2020/2021

DINAMIZADORES

Corpo docente /AEC
Corpo não docente
Associação de Pais

AEACO

DESTINATÁRIOS

Alunos do pré-escolar e
1º CEB das EB de Apúlia,
Barral, Criaz, Curvos,
Esposende, Facho, Fão,
Fonte Boa, Gemeses e
Rio Tinto

RECURSOS
Humanos e Financeiros

Corpo docente
Corpo não docente
Alunos
Financeiros
- 5 € / aluno (Apúlia)
- 2 € / aluno (Fão)
-1 € / aluno (Facho)
-100 € (Fonte Boa)

AVALIAÇÃO

Participação
Envolvimento dos
alunos
Registos da(s)
atividade(s)
Atitudes e
comportamento
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Criaz
Cantar os Reis (data a
definir…)
Curvos
As Janeiras - em cada
turma. (06/01/2021 a
31/01/2021)
Esposende
Aprendizagem
das
canções alusivas aos
temas;
Utilização
de
instrumentos
musicais;
Preparação
de
adereços:
coroas,
capas, …
Facho
Aprendizagem
das
canções alusivas aos
temas;
Confeção de coroas.
Fão
Comemoração
das
janeiras:
Elaboração
das
coroas de Reis:
Aprendizagens
de
canções alusivas ao
tema;
Cantar as Janeiras
cumprindo as normas
estabelecidas
pelo
Plano
de
Contingência
(cada
turma na sua sala) (de
04/01/2021
a
29/01/2021)
Fonte Boa
Cantar as Janeiras
Gemeses

30/01/2021

Dia Escolar da Não
Violência e da Paz

PAA-2020/2021

• Promover o espírito de solidariedade,
cooperação entre todos e valores de cidadania;
• Sensibilizar os alunos para a não violência;

Corpo docente
Corpo não docente

AEACO

Alunos da EB de
Esposende.

Corpo docente
Corpo não docente

Empenho
Participação
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-Construção
do
símbolo
humano
(coração) e da árvore
com
mensagens/
desenhos.
(Esposende)

Visita ao Castro e
Centro
Interpretativo de S.
Lourenço

Janeiro
(Horário e
data a
definir)

Festa de Carnaval
Carnaval.

12/02/2021

Apúlia
“Espaço Folião”;
Confeção de
máscaras;
Baile de Carnaval
em sala de aula.
Barral
Exploração da
temática na sala de
aula, cumprindo as
regras de saúde e
segurança.
Realização de
desfile de
máscaras, por
turma.
Criaz
Carnaval (data a
definir)
Curvos
Carnaval na escola.
Esposende
Comemoração do
Carnaval
Facho
Confeções de
máscaras;

PAA-2020/2021

• Conhecer as condições em que viviam povos de
outros tempos;
• Desenvolver a capacidade de observação, análise e
comunicação dos alunos;
• Sensibilizar para a preservação do património
histórico-cultural.
• Fomentar a alegria e o divertimento,
desenvolvendo a criatividade, o imaginário e a
fantasia;
• Preservar as tradições, os usos e os costumes do
meio;
• Promover o convívio e a diversão entre os alunos da
sala e professores;
• Desenvolver técnicas de expressões Artísticas;
• Exploração de temáticas de cidadania (ambiente; vida
social e cultural)

Corpo docente

Alunos do 4º ano da
EB do Facho
Financeiro
2€ / aluno

Corpo docente
Corpo não docente

AEACO

Alunos do préescolar e do 1º CEB
de todos os
estabelecimentos de
ensino do
Agrupamento.
Família
Comunidade

Corpo docente
Corpo não docente
Pais /Associação de
Pais
Junta / União de
Freguesias
Financeiros:
15€ / aluno (Apúlia)
1€ / aluno (Facho)
2€ / aluno (Fão)
200€ (Fonte Boa)

Postura dos alunos
durante a realização
da atividade.
Interesse.
Participação
Participação
Envolvimento
dos
alunos
Registos das
atividades
Trabalhos a realizar
Recolha de
informação informal
junto da comunidade
educativa.
Confeções de fatos
carnavalescos
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Brincadeiras de
Carnaval na sala.
Fão
Comemoração do
Carnaval
Elaboração de
máscaras.
(Horário duplo da
manhã)
Fonte- Boa
Festa de Carnaval:
desfile
carnavalesco pela
freguesia
Gandra
Desfile de Carnaval
Gemeses
Desfile
carnavalesco pela
freguesia
(13/02/2021)
Rio Tinto
Semana da leitura
“ Semana da Leitura ”
Curvos
“Semana da leitura ”
Facho
Dinamização da
Biblioteca da escola.
Fonte Boa

…/03/2021

PAA-2020/2021

• Dinamizar atividades no âmbito do Plano
Nacional da Leitura;
• Dinamizar a prática da frequência da
Biblioteca;
• Valorizar os espaços físicos e a qualidade da
vida escolar;
• Formar leitores, promovendo atividades que
criem o gosto pela leitura e escrita;
• Estimular vários tipos de leitura;
• Promover e acentuar a participação dos
Encarregados de Educação e do meio
envolvente em atividades no âmbito do Plano
Nacional de Leitura;
• Selecionar uma obra a trabal har em família e
expor os trabalhos resultantes da leitura da
obra.
• Expor os trabalhos resultantes da leitura das
obras.

Corpo docente
Corpo não docente
Responsáveis pelas
Bibliotecas Escolares

Alunos do préescolar e do 1º CEB
das EB de: Curvos,
Facho e Fonte Boa

Pais/Associação de
Pais.

Financeiro:
2 € / aluno (Facho)
100€ (Fonte Boa)

AEACO

Participação
Envolvimento dos
alunos e Enc. de
educação
Registos da(s)
atividade(s)
Registo fotográfico
Iniciativa
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Dia Mundial da
árvore

19 ou 22
/03/2020

Festejar a primavera
Dia mundial da árvore
Apúlia
Dia da árvore plantação de árvores
no recreio da escola
e trabalhos de
Expressão Plástica
Entoação de canções.
Barral
Atividades
relacionadas com
conteúdos ambientais
Criaz
Tratar do jardim;
Plantação de árvore.
Curvos (data a definir)
Plantação de árvores
no recinto escolar,
por turmas.
Fão
Plantação de árvores
/ flores no recinto
escolar.
Rio Tinto
Tratar do jardim.
Plantação de ervas
aromáticas
Gemeses

Páscoa -

Encerramento do 2º
período

24/03/2021

Encerramento do 2º
Período / Páscoa
Apúlia
Realização de trabalhos
de expressão plástica
Visionamento de um filme;
Dramatização em contexto
de sala de aula.

PAA-2020/2021

• Sensibilizar
para
a
importância
da
preservação das árvores, como meio de
equilíbrio ambiental e ecológico, ass im como
para a nossa qualidade de vida;
• Reconhecer as mudanças da Natureza de
acordo com as estações do ano;
• Adquirir noções temporais;
• Desenvolver o sentido estético;
• Reconhecer a importância da árvore para o
equilíbrio do planeta.

Corpo docente
Corpo não docente
Câmara Municipal de
Esposende

Alunos da Educação
pré-escolar e do 1º
CEB da EB de Apúlia,
Barral, Curvos, Criaz,
Fão, Gemeses e Rio
Tinto.

Alunos
Corpo docente
Corpo não docente
Associação de pais:
Juntas União de
Freguesias:
Centro Ambiental
Esposende

Participação
Envolvimento dos
alunos
Registos da(s)
atividade(s.

Financeiro:
1€ / aluno (Apúlia)

• Conhecer tradições de vivência da Páscoa;
• Realizar e proporcionar atividades lúdicas/motoras
aproveitando o espaço envolvente ou exterior;
• Valorizar momentos de convívio entre alunos.
• Fomentar a alegria e o divertimento;
• Desenvolver o imaginário e o fantástico.

Corpo docente
Corpo não docente

Alunos do pré-escolar e
do 1º CEB de todos os
estabelecimentos de
ensino do Agrupamento.

Corpo docente
Corpo não docente
Pais / Associações de
Pais
Juntas de Freguesia

Participação
Envolvimento
dos
alunos
Registos das
atividades
Atitudes e
comportamentos

Financeiros:
2€ / aluno (Apúlia)
1€ / aluno (Facho)

AEACO
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200€ / aluno (Fonte
Boa)

Barral
Caça ao tesouro
Oferta ovos de chocolate.
Criaz
Encerramento
do
2º
período / Páscoa
Curvos
Realização de trabalhos de
expressão plástica;
Realização de jogos.
Esposende
-Comemoração da Páscoa
Facho
-Realização de trabalhos
de expressão alusivos à
época;
-Realização em todas as
turmas
de
Jogos
Tradicionais
Fão
Festa da Páscoa /
Encerramento
do
2º
Período
Gandra
Páscoa / encerramento do
2º período
Fonte Boa
Confeção de pão de ló.
Lanche Pascal
EB de Gemeses

Horário a
definir

Corpo docente
Corpo não docente

Oficina Planeta azul

• Incentivar os alunos a pensar que afinal, não
vivemos isolados do restante planeta e que as nossas
acções, assim como as dos outros, criam repercussões
que todos nós , seres vivos do Planeta Terra, teremos
que lidar.

Alunos da Educação do
Pré-escolar e 1º CEB de
Gemeses

Centro Ambiental
Corpo docente
Corpo não docente

Participação
Atitudes e
comportamentos
Registos fotográficos

Oficina Use e ReUse

• Reaproveitamento
de
materiais,
objetos,
equipamentos, entre outros, com a finalidade de se
potenciar comportamentos sustentáveis, desenvolvendo
o sentido de responsabilidade e preocupação pelo meio
ambiente.

Corpo docente
Corpo não docente

Alunos da Educação do
Pré-escolar e 1º CEB de
Gemeses

Centro Ambiental
Corpo docente
Corpo não docente

Participação
Atitudes e
comportamentos
Registos fotográficos

Horário a
definir

PAA-2020/2021

AEACO
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ATIVIDADES A REALIZAR NO 3.ºPERÍODO
DATA/
Horário

ATIVIDADES

Abril
Data a
definir

Abril Azul
A definir

15/05/2021

Dia Internacional da
Família
Visita de Estudo

Maio/ junho

Local a definir
Apúlia
Local a definir
Curvos
Visita de estudo (9h17h30m)
Facho
Visita de estudo para os
alunos do 4º ano (6h-22h)
Facho
Pré-Escolar, 1º, 2 e 3º
Anos (Local a definir)
Visita de estudo do 4º Ano
(- Lisboa – durante 2 dias)
Fão
Visita de estudo (data a
definir - 1º,2º e 3º anos)
Gemeses
Visita de Estudo (data a
definir – 4º ano) Disneyland
Paris
Gemeses

Dia Mundial da
Criança

01/06/2021

Participação
nas
atividades a definir CME.
Apúlia

PAA-2020/2021

OBJETIVOS

DINAMIZADORES

• Prevenção dos maus tratos na criança e jovem

Corpo docente
Corpo não docente

• Proporcionar atividades de representação do conceito
de família;
• Promover uma atividade feliz em família (como TPC);

Corpo docente
Corpo não docente

• Proporcionar novas vivências, experiências e adquirir
mais conhecimentos;
• Proporcionar momentos de diversão;
• Desenvolver valores de cidadania e os nossos valores
históricos e culturais;
• Favorecer o desenvolvimento progressivo de
sentimentos de autoconfiança / autonomia e
cumprimento de regras;
• Visita a uma capital europeia (Paris), enquadrado no
estudo: À descoberta das inter-relações entre espaços,
no subtema Portugal na europa e no mundo;
• Promover o convívio entre todos os agentes
educativos.
• Percecionar diferenças culturais, linguísticas e de
horário;
• Experimentar meios de transporte citadinos, em
contexto de grande metrópole (Gemeses/Paris);
• Incentivar a formação de cidadãos livres;
• Contribuir para a valorização dos diferentes saberes e
culturas;
• Proporcionar uma relação intercultural e favorecer
uma tomada de consciência do espaço europeu.
• Sensibilizar as crianças para os seus direitos e
deveres;
• Alertar para o problema da discriminação;
• Desenvolver valores de cidadania;
• Associação às atividades a desenvolver pela
Autarquia;

Corpo docente
Corpo não docente
Associação de Pais.

DESTINATÁRIOS

Alunos da Educação do
Pré-escolar e 1º CEB de
Criaz
Comunidade Escolar
Alunos da EB de
Esposende
Alunos do pré-escolar e do
1º CEB das EB de: Apúlia,
Curvos, Facho, Fão e
Gemeses

RECURSOS
Humanos e Financeiros

Corpo docente
Corpo não docente
Comunidade
Educativa
Corpo docente
Corpo não docente
Comunidade
Educativa
Pais/Associação de
Pais
Encarregados de
educação
Junta / União de
freguesias

AVALIAÇÃO

Registos
Fotografias
Participação
Participação
Envolvimento
alunos

dos

Participação
Envolvimento
dos
alunos
Registos da(s)
atividade(s)
Trabalhos escritos

Financeiros:
20€ / aluno - (Apúlia)
100€ / aluno - (Facho)
APAEF entre 20€ e
25€ / 1º,2º,3º ano /
aluno e 160€ 4º ano
/aluno (Fão)

Corpo docente
Corpo não docente
Associação de Pais
C.M.E.
Professores das AEC’s

AEACO

Alunos da EB de Apúlia,
Curvos,
Criaz,
Esposende, Fão, Facho,
Fonte Boa e Rio Tinto.
Corpo docente
Corpo não docente

Associação de Pais
União de freguesias
de Apúlia e Fão
CME
ASCRA

Participação
Envolvimento
dos
alunos
Registos da(s)
atividade(s)
Trabalhos escritos
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30/06/2021

Comemoração com jogos
no exterior;
Pinturas diversas;
História alusiva
Barral
Dia da criança
Curvos
Caminhada / Piquenique
em local a definir.
Fão
Dialogar sobre os direitos
da criança e conhecer a
sua origem.
Fonte Boa
Dia mundial da criançaGandra, Criaz, Facho,
Esposende e Rio Tinto

• Proporcionar momentos de diversão e enriquecimento
para a aprendizagem escolar e pessoal;
• Promover estilos de vida saudáveis;
• Sensibilizar para a aceitação e convivência entre
crianças de diferentes etnias ou raças;

Encerramento do
ano letivo

• Promover o convívio entre toda a comunidade e
terminar o ano de forma feliz e grata;
• Criar o gosto pela partilha e confraternização;
• Perpetuar a amizade;
• Participar e apoiar os alunos finalistas na sua
despedida;
• Mostrar à comunidade o trabalho da escola;
• Terminar o ano de forma feliz e grata;
• Realizar atividades lúdicas/motoras aproveitando o
espaço envolvente fomentando a aquisição de hábitos
saudáveis e outras aprendizagens;

Festa Final de Ano
Apúlia
Festa de finalistas (Duplo
da manhã)
Barral
Festa (atividades a definir)
Criaz
Festa de Encerramento do
ano letivo (duplo da
manhã)
Curvos
Encerramento do ano
letivo
Esposende
Festa de Encerramento do
ano letivo-convívio escolar
(18h-22h)
Facho
Festa Final de Ano
(Duplo da manhã)
Fão
Festa Final de Ano Letivo
(Horário duplo da tarde)
Fonte Boa

PAA-2020/2021

-Corpo docente
-Corpo não docente
-Associação de Pais
-Câmara Municipal de
Esposende

Comunidade

Financeiros:
5€ / aluno (Apúlia)

-Alunos da Educação do
pré-escolar e do 1º CEB
das EB de: Apúlia, Barral,
Criaz, Curvos,
Esposende, Facho, Fão,
Fonte Boa, Gandra, Rio
Tinto e Gemeses
-Comunidade

-Corpo docente
-Corpo não docente
-Pais/Associação de
pais
-União de freguesias

-Participação
-Envolvimento dos
alunos
-Registos da(s)
atividade(s)
Observação

Financeiros:
2€ / aluno (Facho)
5€ / aluno (Apúlia)
250€ (Fonte Boa)
Associação de Pais e
verba da Câmara
Municipal.

AEACO
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Festa de final de ano
(Duplo da manhã)
Gandra
Festa de final de ano (cada
sala terá a sua festa)
Rio Tinto
Festa de Finalistas
Gemeses

Corpo docente

Oficina Vamos
Reciclar Papel

• Sensibilizar para a importância dos espaços florestais
para a sustentabilidade do Planeta.
• Estimular a separação seletiva de resíduos
nomeadamente a reciclagem do papel.

Alunos da Educação préescolar e do 1º CEB de
Gemeses

Corpo docente
Corpo não docente
Associação de pais;
Enc. de Educação.

Corpo docente

Oficina Brincar com
a Ciência

• Abordar as ciências experimentais nas mais variadas
vertentes do ambiente;
• Realizar experiências sobre os processos e os
fenómenos que ocorrem na natureza .

Alunos da Educação préescolar e do 1º CEB de
Gemeses

• Despertar nos alunos o interesse pela aquisição de
conhecimentos;
• Desenvolver valores de cidadania e os nossos valores
culturais e históricos.
• Contactar com novas realidades;
• Favorecer o desenvolvimento progressivo de
sentimentos de autoconfiança e autonomia;
• Desenvolver valores de cidadania e os nossos valores
históricos e culturais;
• Promover o convívio entre todos os agentes
educativos.
• Sensibilizar os participantes para a problemática da
gestão dos resíduos;
• Alertar para uma correta deposição dos mesmos.

-Corpo docente

-Alunos do 1º CEB de
Gemeses

Corpo docente
Corpo não docente
CEA de Esposende
Transporte da
Câmara.
Corpo docente
Corpo não docente
Responsável do
Museu

Horário e
data a
definir
Horário e
data a
definir

Dia Internacional
dos Museus

Horário a
definir

Visita a um Museu

Horário e
data a
definir

O Ciclo dos
resíduos

Participação
Envolvimento dos
alunos
Registos da(s)
atividade(s)
Participação
Envolvimento dos
alunos
Trabalhos escritos
Participação
Envolvimento dos
alunos
Trabalhos escritos

Transporte da
Câmara.

Corpo docente
Corpo não docente

Alunos do 3º/4º da EB de
Gemeses

Centro Ambiental
Corpo docente
Corpo não docente

Participação
Atitudes e
comportamentos
Registos fotográficos

ATIVIDADES A REALIZAR AO LONGO DO ANO LETIVO
ATIVIDADES

Projeto Passezinho
PAA-2020/2021

OBJETIVOS

DINAMIZADORES

• Promover e contribuir para um ambiente promotor de
saúde físico, oral, mental e alimentar.

Grupo de trabalho Crescer
saudável
Centro de Saúde
C.M. Esposende

AEACO

DESTINATÁRIOS

Pré-escolar das EB de:
Curvos

RECURSOS

Humanos e Financeiros

Educadoras
Corpo não docente
Centro de Saúde de
Esposende;

AVALIAÇÃO

Grelhas
Relatório
atividades
desenvolvidas

das

Página 18 de 41

PLANO ANUAL DE ATIVIDADES 2020/2021
Educadoras

Projeto PRESSE

Campanhas solidárias

• Promover Educação Sexual, de uma forma
estruturada e sustentada;
• Conhecer e valorizar o corpo;
• Reconhecer a identidade sexual e papel de género;
• Reconhecer a importância dos afetos no
relacionamento interpessoal;
• Promover a importância da família e dos amigos no
crescimento afetivo do indivíduo;
• Aumentar os fatores de proteção e diminuir os
comportamentos de risco dos alunos;
• Educar para a saúde.
•
•
•
•

Promover atitudes solidárias.
Promover a partilha.
Contribuir para o bem-estar do próximo.
Promover a relação intergeracional

Participar em atividades
promovidas pelo CEA
(Centro Ambiental de Esposende)

• Sensibilizar as crianças para a Educação Ambiental
como agentes promotores de atitudes e respeito pelo
Meio Ambiente.

Participar em atividades
promovidas pelo GNR

• Sensibilizar os alunos para as temáticas da segurança
rodoviária, problemática da sinistralidade rodoviária,
hábitos e comportamentos dos alunos relativamente ao
uso do computador /smartphones e bulling na escola.
• Sensibilizar a comunidade escolar e população para a
compostagem doméstica, bem como a separação
seletiva

Campanha da sensibilização para a
compostagem doméstica e recolha
seletiva de resíduos.
Projeto Eco-Escolas
Projeto “ Hortifruti”: a força dos
legumes
Projeto
Cidadania +
PAA-2020/2021

• Sensibilizar as crianças para a Educação ambiental e
sustentabilidade.
• Promover hábitos de alimentação saudável.
• Aumentar a consciência para os benefícios
nutricionais dos legumes.
• Sensibilizar os alunos para o consumo diário de
legumes.
• Prevenir e reduzir o abandono escolar precoce;

ARS Norte

Centro de Saúde
Corpo docente
Psicólogas
agrupamento
Alunos

Alunos do 1.º CEB de todo
o Agrupamento.
do

Alunos
Corpo docente
Corpo não docente
ARS do Norte

Financeiro:
2€ / aluno (Apúlia)
2€ / aluno (Barral)

Envolvimento
dos
alunos
Questionários
e
trabalhos realizados
Participação
Registos fotográficos
Relatório
das
atividades
desenvolvidas.
Atitudes
Comportamentos

Corpo docente
Corpo não docente
Alunos
Associação de Pais
Comunidade educativa
CEA
Corpo docente
Corpo não docente

Alunos da EB do Facho

Corpo docente
Corpo não docente
Alunos
Comunidade

Adesão de alunos e
famílias

Alunos do Pré e 1º CEB de
Gemeses

Corpo docente
Corpo não docente

Participação
Envolvimento
alunos

dos

Corpo docente

Alunos do Pré e 1º CEB de
Gemeses

Corpo docente
Corpo não docente
GNR

Participação
Envolvimento
alunos

dos

Corpo docente

Alunos do 1º CEB de
Gemeses

Corpo docente
Corpo não docente

Participação
Envolvimento
alunos

dos

Alunos do 1º CEB da EB
de Gemeses

Corpo docente
Corpo não docente

Alunos da Educação préescolar e do 1º CEB

Corpo docente
Corpo não docente
CME

Participação
Envolvimento
alunos
Observação

Comunidade educativa de
todo o Agrupamento

Entidade
promotora CME

Corpo docente
Corpo Docente

Docentes
turma

AEACO

titulares

de

dos

Trabalho escrito
Interesse
pela
atividade
Participação
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Projeto Intermunicipal

Atividades de Enriquecimento
Curricular:
Expressão Artística; Atividade Lúdica
e Desportiva;
Inglês, Ciências Experimentais e
Informática

Atividades de Animação e de Apoio
à Família/ Componente de Apoio à
Família e serviço de refeições

Atividades de Animação e de Apoio
à Família/ Componente de Apoio à
Família e serviço de refeições
PAA-2020/2021

• Promover a igualdade de acesso a uma educação de
qualidade;
• Desenvolver competências, atitudes e valores que
ajudem as crianças a desempenhar um papel ativo na
comunidade e construir um ambiente de aprendizagem
rico em tecnologia, facilitador da partilha de
conhecimento e do trabalho colaborativo;
• Proporcionar o enriquecimento do currículo e a
ocupação plena dos tempos não letivos;
• Dar resposta às necessidades reais das famílias.

Técnicos da CME

Professores/técnicos das
atividades
de
enriquecimento curricular
(AEC);
Corpo docente
Corpo não docente

• Proporcionar vivências diversificadas;
• Estimular a criatividade e o dinamismo nos seus
utentes;
• Promover momentos de prazer, relacionamento entre
pares e articulação entre o estabelecimento escolar e a
instituição;
• Promover uma alimentação saudável;
• Proporcionar o enriquecimento do Currículo e a
ocupação plena dos tempos não lectivos e dar resposta
às reais necessidades das famílias.

• Proporcionar vivências diversificadas;
• Estimular a criatividade e o dinamismo nos seus
utentes;

Corpo docente
Corpo não docente
Alunos
Comunidade
Educativa

Envolvimento
dos
alunos
Registo das atividades

Alunos inscritos de todos
os anos de escolaridade e
de
todos
os
estabelecimentos do 1º
CEB do Agrupamento

Agrupamento
de
Escolas
António
Correia de Oliveira
Sendo a entidade
promotora a empresa
Múltipla Escolha

Centro Social e Cultural de
Gandra
CICS (Palmeira)
AAAF (Fão)
ASCRA (Refeições)
Associação Desportiva e
Recreativa de Criaz
CSC
Junta / União de
freguesias
Centro Social e Paroquial
de Fonte Boa
Associação de Pais da
EB1/JI do Facho

Alunos do Pré-escolar das
EB de: Barral, Criaz,
Curvos,
Facho, Fão, Fonte Boa,
Gandra, EB e JI de
Gemeses e Rio Tinto,
inscritos nos serviços da
AAAF/CAF e almoço

Recursos Humanos
do Centro Social e
Cultural de Gandra
(entidade
que
dinamiza
a
AAAF/CAF/
Refeições)
ASCRA
Funcionários
do
Centro Social e
Paroquial de Fonte
Boa

Reuniões
para
articulação/planificaçã
o das AEC
Avaliação dos alunos
e do Programa no final
de cada período em
cada
um
dos
estabelecimentos
Avaliação anual do
Programa-elaboração
de relatório anual pelo
Agrupamento
Reuniões
para
articulação/planificaçã
o das AAAF
Avaliação
das
atividades
desenvolvidas no final
de cada período em
cada
um
dos
estabelecimentos
entre educadoras e
respetiva entidade.

Centro Social e Cultural de
Gandra
CICS (Palmeira)
AAAF (Fão)
ASCRA (Refeições)

Alunos do Pré-escolar das
EB de: Barral, Criaz,
Curvos,
Facho, Fão, Fonte Boa,
Gandra, EB e JI de

AEACO

Financiamento: C.M.
Esposende
Famílias
Recursos Humanos
do Centro Social e
Cultural de Gandra
(entidade
que

Reuniões
para
articulação/planificaçã
o das AAAF
Avaliação
das
atividades
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Projeto Educação Musical
e
Projeto Educação Física e Motora

PAA-2020/2021

• Promover momentos de prazer, relacionamento entre
pares e articulação entre o estabelecimento escolar e a
instituição;
• Promover uma alimentação saudável;
• Proporcionar o enriquecimento do Currículo e a
ocupação plena dos tempos não lectivos e dar resposta
às reais necessidades das famílias.

Associação Desportiva e
Recreativa de Criaz
CSC
Junta / União de
freguesias
Centro Social e Paroquial
de Fonte Boa
Associação de Pais da
EB1/JI do Facho

Gemeses e Rio Tinto,
inscritos nos serviços da
AAAF/CAF e almoço

• Desenvolver as capacidades musicais;
• Incutir nos alunos o gosto pela música;
• Desenvolver a acuidade auditiva e motora;
• Desenvolver a capacidade de concentração, sentido
rítmico, o conhecimento de vários instrumentos musicais;
• Utilizar percussão corporal e instrumentos musicais
diversos;
• Promover experiências de apreciação, comunicação e
expressão, permitindo a apreciação da música que se dá
pela escuta, envolvimento e compreensão da linguagem
musical;
• Proporcionar atividades físicas em diferentes
modalidades, com abordagem recreativa, visando a
melhoria da qualidade de vida, o bem-estar físico, social
e emocional das crianças;
• Fomentar o gosto pela Atividade Física;
• Desenvolver a motricidade global;
• Desenvolver a autonomia o autocontrolo o equilíbrio a
agilidade e a promoção de hábitos da pratica de
educação física;
• Usufruir do espaço e materiais diversificados para a
atividade física.

Educadoras
Professor de Educação
Musical
Técnicos/Professores de
AFD

Todos os alunos do préescolar do Agrupamento

dinamiza
a
AAAF/CAF/
Refeições)
ASCRA
Funcionários
do
Centro Social e
Paroquial de Fonte
Boa
Financiamento: C.M.
Esposende
Famílias
Corpo docente
Corpo não docente
Professor
de
Educação Musical
Professores da AFD

desenvolvidas no final
de cada período em
cada
um
dos
estabelecimentos
entre educadoras e
respetiva entidade.

-Participação
-Comportamento
-Evolução
das
crianças
no
desempenho

Financeiros:
A Câmara Municipal
de
Esposende
(entidade promotora)
suporta todos os
encargos

AEACO
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Projeto
“Saber Crescer com
arte”
Celebração de dias, datas e
momentos enquadrados no projeto
de estabelecimento

Projeto
+ Cidadania
Projeto Intermunicipal

Projeto
Já Sei Ler
Empréstimo Domiciliário

PAA-2020/2021

• Apresentar aos alunos novas possibilidades de
desenvolver a criatividade, como por meio das variadas
expressões artísticas.
• Encorajar os alunos a pensarem além do senso
comum e serem mais criativos em diferentes situações do
dia a dia utilizando a arte.
• Proporcionar o desenvolvimento de impulsos criativos
das crianças.
• Utilizar e integrar as diferentes componentes do
currículo em articulação com a aquisição de
competências pessoais e sociais que permitam uma
compreensão do fenómeno da criatividade e de atitudes
responsáveis face à mesma.
• Prevenir e reduzir o abandono escolar precoce;
• Promover a igualdade de acesso a uma educação de
qualidade;
• Desenvolver competências, atitudes e valores que
ajudem as crianças a desempenhar um papel ativo na
comunidade e construir um ambiente de aprendizagem
rico em tecnologia, facilitador da partilha de
conhecimento e do trabalho colaborativo;
• Desenvolver as competências de literacia e promover
práticas que desencadeiam o gosto pela leitura;

Corpo docente
Corpo não docente
Outras entidades

Docentes titulares
turma
Técnicos da CME

Corpo docente
Corpo não docente
Dinamizadores
Biblioteca escolar
Apúlia

AEACO

de

da
de

Alunos da EB do Facho
Corpo docente

Corpo docente
Corpo não docente
Alunos do Facho
Comunidade

Postura dos alunos
perante as atividades
Interesse
Participação
Trabalhos produzidos

Comunidade educativa
deste Agrupamento

Entidade promotora
CME
Corpo docente
Corpo não docente
Alunos
Comunidade
Educativa

Participação
Envolvimento
dos
alunos
Registo das atividades

Pais /Encarregados de
Educação
Alunos da EB de Apúlia

Biblioteca de Apúlia
Corpo docente
Corpo não docente
Financeiros:
4 € / aluno (Apúlia)

Participação
Trabalhos elaborados
em família
Registos fotográficos
Relatório
das
atividades
desenvolvidas
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Plano Nacional de Leitura

Dinamização de atividades na BE;
Apúlia
Exploração
de
obras
recomendadas;
Participação em atividades d a
semana da leitura;
Criaz
Visitas a bibliotecas, ludoteca,
biblioteca móvel; Leitura livre;
Leitura orientada: ler e explorar
livros ligados ao tema de área de
projeto de escola; Pesquisa e
consulta sobre assuntos abordados;
Leitura em vai e vem (pré -escolar)
Já sei ler (1º CEB)
Facho
Dinamização de atividades na BE;
Sessões de leitura, escrita;
Ilustração e pesquisa;
Fão
Atividades Biblioteca escolar
Gemeses
Leitura “vai e vem”
Rio Tinto

PAA-2020/2021

• Promover o contato com os livros;
• Incentivar o gosto pelos livros, manuseando-os de
forma correta;
• Aumentar a participação dos pais nas atividades do
jardim;
• Desenvolver o gosto pela leitura e a sua relação com
a escrita;
• Desenvolver a expressão oral;
• Valorizar práticas pedagógicas que estimulem o gosto
e o prazer pela leitura;
• Valorizar os livros como instrumentos de
aprendizagem do saber;
• Elevar o nível de literacia e cidadania ativa dos
alunos;
• Conhecer a organização da Biblioteca

Corpo docente
Dinamizadores
Biblioteca
Famílias

da

Alunos do pré-escolar e
do
1º
ciclo
do
Agrupamento
Famílias
Biblioteca Escolar
Biblioteca Municipal
Biblioteca
do
Agrupamento de Escolas

Corpo docente
Corpo não docente
Alunos
Comunidade
Biblioteca Escolar;
Biblioteca Municipal;
Biblioteca
do
Agrupamento
de
Esposende
Financeiros:
100€ / Fonte Boa
Verba da Câmara
Municipal
e
Associação de Pais
2 € / aluno - (Apúlia)

AEACO

Relatório
Participação
e
empenho
Registo das atividades
Interesse
Responsabilidade
Trabalhos realizados
neste âmbito
Participação
das
famílias
Nº de obras lidas
Competências orais e
escritas
Registos fotográficos
Registos escritos e de
expressão plástica.
Guiões de leitura
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Outros Projetos:

Participação em atividades propostas pela
CME e que se enquadrem nos
conteúdos/interesses dos diferentes anos
de escolaridade e/ou no projeto da escola;
Visitas a locais/ instituições de
interesse da freguesia ou outros de
interesse e contributo curricular;
Visitas de estudo ao meio envolvente;
Saídas da escola para participar nas
diversas atividades que a Câmara
Municipal for promovendo no âmbito do
Projeto de Educação Ambiental/
Alimentar, que desenvolve e, ao qual, os
docentes decidam aderir;
Saídas sempre que alguma entidade
promova atividades com interesse e
integração curricular para os alunos;
Recolha de materiais para exploração dos
mesmos, permitindo aquisição e
consolidação de conhecimentos.

PAA-2020/2021

•
Levar os alunos a vivenciarem realidades do
seu meio próximo;
•
Promover nos alunos uma cultura de Educação
Ambiental / Alimentar
•
Diferenciar formas de aprendizagem;
•
Conhecer, proteger, amar, e respeitar o
património local, bem como as atividades nele realizadas;
•
Observar a Natureza;
•
Adquirir conhecimentos sobre o meio
envolvente patrimonial, natural e cultural.

Corpo docente
Corpo não docente
Câmara Municipal
Esposende
Outras entidades

Alunos de todas as EB do
Agrupamento
de

Corpo docente
Corpo não docente
Alunos
Comunidade

Observação direta dos
alunos
Empenho
Interesse
Participação
Registos escritos
-Trabalhos produzidos

Financeiros:
Custos a cargo das
entidades promotoras

AEACO

Página 24 de 41

PLANO ANUAL DE ATIVIDADES 2020/2021
2.º E 3.º CICLO (DL; DCHS; DCEN e DExp)
DL – Departamento de Línguas
ATIVIDADES A REALIZAR AO LONGO DO ANO LETIVO
DATA/
Horário

PORTUGUÊS

Ao longo
do ano
letivo
Ao longo
do ano
letivo

ATIVIDADES

Centro de Apoio às
Aprendizagens:
Atividades de apoio de
Português, Francês e
Inglês;
Atividades de apoio aos
alunos de PLNM;
Atividades de apoio a alunos
com medidas educativas ao
abrigo do Decreto-Lei n.º
54/2018 de 6 de julho.
Participação em
concursos diversos de
expressão em Português
em articulação com a
Biblioteca Escolar
Concurso Nacional de
Leitura;
Miúdos a votos;
Literacia 3D;
PNL;
“10 minutos a ler”;
"Leituras partilhadas";
“Olimpíadas da Língua
Portuguesa”.
Outros concursos.

PAA-2020/2021

OBJETIVOS

• Promoção do sucesso escolar.
• Melhoria dos resultados escolares.
• Desenvolver o gosto e os conhecimentos das
línguas.
• Promover a aprendizagem das línguas em novos
contextos.
• Melhorar as competências de comunicação oral e
escrita.
• Desenvolver o gosto pela língua, literatura e
cultura portuguesas.
• Divulgar a aprendizagem do Português em novos
contextos.
• Melhorar as competências de comunicação oral e
escrita.
• Aplicar conhecimentos adquiridos.
• Desenvolver o rigor, o espírito crítico e a
criatividade.

DINAMIZADORES

Professores do
Departamento dos 2.º e 3.º
ciclos.

DESTINATÁRIOS

Todos os alunos do
Agrupamento dos 2.º e
3.º ciclos.

RECURSOS
Humanos e
Financeiros

Docentes do
Departamento 2.º e
3.º ciclos.

AVALIAÇÃO

Adesão às atividades
de apoio por parte dos
alunos depois de
consultados os
encarregados de
educação.
Resultados no final do
ano letivo.
- Trabalhos elaborados
pelos alunos;

Coordenador de
Departamento e
professores da disciplina de
Português.

Requisição de livros
a outras bibliotecas;
Elaboração da
prova do para o
concurso;
Alunos do 5.º ao 9.º ano

AEACO

Fotocópias.

- Adesão dos alunos às
iniciativas;
- Observação da
qualidade e/ou
quantidade dos
trabalhos elaborados.
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INGLÊS
Postais de Natal Virtuais
dezembro

Ao longo
do ano
letivo

Projeto Etwinning com
escolas estrangeiras

FRANCÊS
1º período
Dezembro
Ao longo
do ano

Atividade de Natal.
Elaboração de Postais
Virtuais.
Dinamização dos
Placards do corredor e das
salas de aula.

• Motivar os alunos para a aprendizagem de línguas
estrangeiras, principalmente para a do Inglês;
• Produzir por escrito enunciados simples e
adequados à comemoração;
• Fomentar hábitos e costumes da cultura e
civilização inglesa e americana;
• Produzir por escrito mensagens/ textos a
assinalar a data;
• Melhorar
as
competências
de
comunicação/produção escrita;
• Desenvolver o espírito crítico e a criatividade;
• Promover a articulação horizontal e vertical.
• Desenvolver a interação pessoal a nível
internacional;
• Sensibilizar os alunos para a importância das
línguas no contexto da comunicação entre cidadãos
europeus;
• Melhorar as competências linguísticas;
• Desenvolver a criatividade;
• Motivar/implementar e fomentar o conceito de
cidadania europeia;
• Implementar/ aperfeiçoar normas sociais (saber
estar).
• Motivar os alunos para a aprendizagem de línguas
estrangeiras, principalmente para a do Francês.
• Produzir por escrito enunciados simples e
adequados à comemoração do Natal.
• Desenvolver a interação pessoal.
• Contribuir para a manutenção de hábitos e
costumes.

Trabalhos
elaborados
alunos.

Professores de Inglês.

Professores de Inglês.

Professores de Francês

Comunidade educativa e
meio envolvente.

Comunidade escolar.

Alunos do Agrupamento
do 3.º ciclo.

pelos

Espaços
virtuais
utilizados para a
exposição.

Espaços
virtuais
utilizados para a
exposição.
Fotografias
dos
trabalhos
elaborados pelos
alunos, no âmbito
dos
encontros
realizados através
de
plataformas
digitais.

Materiais:
Tablets
Telemóveis
Internet

Observação direta da
participação e interesse
e dos alunos na
preparação e execução
da atividade.
Observação
da
qualidade
e/ou
quantidade
dos
trabalhos elaborados.
“Feedback”
de
elementos
da
comunidade escolar e
educativa.
Observação direta da
participação e interesse
e dos alunos.
“Feedback”
de
elementos
da
comunidade educativa.

Observação direta da
participação, interesse e
responsabilidade dos
alunos na execução das
atividades.
Adesão dos alunos à
iniciativa.
Observação
da
qualidade dos trabalhos.

NOTA: Os docentes do departamento de Línguas, particularmente os de Português, colaborarão na divulgação e concretização de várias atividades promovidas pela Biblioteca Escolar, assinalando-se (entre outras): - Colaboração na
implementação, divulgação e participação na 14.ª edição do Concurso Nacional de Leitura e Semana da Leitura; - Cooperação com o projeto interdepartamental “Clube Revista Escolar/Clube de Jornalismo”, a ser dinamizado pelas professoras
Cláudia Sá e Alice Fangueirinho e pelo professor Rui Santos.
Outras possibilidades: - Participação em concursos de âmbito regional ou nacional que promovam a expressão em Língua Portuguesa (narrativa, carta, poesia…).
NOTA: As atividades não implicam a interrupção das atividades letivas.

PAA-2020/2021

AEACO

Página 26 de 41

PLANO ANUAL DE ATIVIDADES 2020/2021
DCHS – Departamento de Ciências Humanas e Sociais
ATIVIDADES A REALIZAR NO 1.ºPERÍODO
DATA/
Horário

Dezembro

Final do 1º
Período

ATIVIDADES

OBJETIVOS

DINAMIZADORES

Mensagens natalícias
“Natal 2020: a
Esperança!”

• Fomentar o espírito natalício;
• Identificar o Natal como festa da família, bem como as
tradições e os valores associados à época.

Exposição virtual de
Mapas Mentais

• Consolidar conteúdos da disciplina.
• Promover o trabalho criativo.
• Promover a capacidade de intervenção, criatividade e
espírito crítico.
• Promover a relação escola-meio.
• Incutir nos alunos o gosto pela disciplina;
• Valorizar a criatividade associada ao gosto de
aprender;
• Observação direta dos fenómenos;
• Consolidar técnicas geográficas.

Professora de EMRC

DESTINATÁRIOS

Alunos e comunidade
escolar

RECURSOS
Humanos e Financeiros

Cartolinas
Papel
Expositores
Fotografias
Projetor

Docentes Geografia

AVALIAÇÃO

Alunos dos 7º

Relatório da atividade

Avaliação
dos
trabalhos
apresentados pelos
alunos, assim como o
empenho
na
elaboração
dos
mesmos.

ATIVIDADES A REALIZAR NO 2.ºPERÍODO
DATA/
Horário

Fevereiro

8 de
março

ATIVIDADES

“Consegues captar o
Amor?”

Comemoração do Dia
Internacional da Mulher

PAA-2020/2021

OBJETIVOS

DINAMIZADORES

• Consciencializar o aluno para o verdadeiro significado
da palavra “Amor”;
• Incentivar o aluno para a vida de entrega e doação aos
outros;
• Promover a sensibilidade técnica de realização de
fotografias.
• Desenvolver um dia de sensibilização contra a violência
doméstica e no namoro;
• Educar para os valores a tolerância, a resolução pacífica
dos conflitos e o diálogo;
• Responsabilizar a comunidade.

DESTINATÁRIOS

RECURSOS
Humanos e Financeiros

AVALIAÇÃO

Professora de EMRC

Alunos 8.º ano

Fotografias

Relatório de atividade

Professora de EMRC

Alunos 9.º ano

Fotocópias

Relatório de atividade

AEACO

Cartazes
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2º
Período

2º
Período

Construção de StoryMaps
–

Países da Europa

Construção de StoryMaps
–

Diversidade Cultural

Incutir nos alunos o gosto pela disciplina;
• Consolidar conteúdos da disciplina.
• Reconhecer o caráter multiétnico e multicultural das
sociedades.
• Identificar a multiculturalidade como fator de
desenvolvimento das sociedades atuais.
• Promover o reconhecimento e a valorização da
diversidade como oportunidade e como fonte de
aprendizagem para todos.
• Incutir nos alunos o gosto pela disciplina;
• Consolidar conteúdos da disciplina.
• Reconhecer o caráter multiétnico e multicultural das
sociedades.
• Identificar a multiculturalidade como fator de
desenvolvimento das sociedades atuais.
• Promover o reconhecimento e a valorização da
diversidade como oportunidade e como fonte de
aprendizagem para todos.

Docentes Geografia

Docentes Geografia em
articulação com Cidadania
e Desenvolvimento

Alunos 7º ano

Alunos 8º ano

Computador

Avaliação
dos
trabalhos
apresentados pelos
alunos, assim como o
empenho
na
elaboração
dos
mesmos.

Computador

Avaliação
dos
trabalhos
apresentados pelos
alunos, assim como o
empenho
na
elaboração
dos
mesmos.

ATIVIDADES A REALIZAR NO 3.ºPERÍODO
DATA/
Horário

22 de abril

ATIVIDADES

OBJETIVOS

Comemoração do Dia
da Terra
Construção de um
mural

Tomar consciência que a Terra é um sistema vivo e que
a ação do Homem está a colocar em perigo o seu
equilíbrio.
Consolidar conteúdos da disciplina.
Consciencializar a comunidade educativa para a
necessidade da preservação ambiental;
Consciencializar os alunos para as questões ambientais
Identificar alguns dos principais agentes destruidores do
nosso planeta;
Questionar erros ambientais e propor soluções para esses
erros;

PAA-2020/2021

DINAMIZADORES

Docentes Geografia em
articulação com Cidadania
e Desenvolvimento

AEACO

DESTINATÁRIOS

Alunos do 9ºAno

RECURSOS
Humanos e Financeiros

Expositores
Outro
material
sugerido/utilizado
pelos alunos

AVALIAÇÃO

Avaliação
dos
trabalhos
apresentados pelos
alunos, assim como o
empenho
na
elaboração
dos
mesmos.
Regulamento
do
concurso
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Maio

Última
semana de
aulas
(6.º ano)

Última
semana de
aulas
(7.º ano)

Última
semana de
aulas
(8.º ano)

Última
semana de
aulas
(8.º ano)

“A arca dos desejos”

Visita a um parque de
diversões (Amarante)*
(1 dia)
* Atividade cuja realização
dependerá da situação
epidemiológica

Visita a um parque de
diversões (Amarante)*
(1 dia)
* Atividade cuja realização
dependerá da situação
epidemiológica

Visita ao Parque
DiverLanhoso na
Póvoa de Lanhoso *
(1 dia)
* Atividade cuja realização
dependerá da situação
epidemiológica

Visita ao Parque
DiverLanhoso na
Póvoa de Lanhoso *
(2 dias)
* Atividade cuja realização
dependerá da situação
epidemiológica

PAA-2020/2021

• Intervir na resolução de problemas no âmbito das
próprias vivências;
• Demonstrar atitudes de cooperação e solidariedade
para com os outros.
• Promover o relacionamento interpessoal e o convívio
inter -turmas;
• Proporcionar oportunidades para a criação e
aprofundamento de formas de convívio e laços de
amizade em contextos diferentes do escolar;
• Sensibilizar para as questões da segurança.
• Promover o relacionamento interpessoal e o convívio
inter -turmas;
• Proporcionar oportunidades para a criação e
aprofundamento de formas de convívio e laços de
amizade em contextos diferentes do escolar;
• Sensibilizar para as questões da segurança.
• Contribuir para a formação do carácter e da
personalidade dos alunos;
• Proporcionar oportunidades para a criação e
aprofundamento de formas de convívio e laços de
amizade em contextos diferentes do escolar;
• Desenvolver o espírito de equipa/saber partilhar;
• Estimular o gosto pela natureza e pela aventura;
• Sensibilizar para as questões da segurança.
• Promover momentos de socialização e de convívio
entre os alunos;
• Proporcionar oportunidades para a criação e
aprofundamento de formas de convívio e laços de
amizade em contextos diferentes do escolar;
• Promover a interdisciplinaridade e o contacto com
diferentes realidades socioculturais.

Professora de EMRC

Arca
Cartões

Alunos

Professores de EMRC

Alunos inscritos na
disciplina de EMRC do
6.º ano

Professores de EMRC

Alunos inscritos na
disciplina de EMRC do
7.º ano

Professores de EMRC

Professores de EMRC

AEACO

Alunos
disciplina
8.º ano
António
Oliveira

inscritos na
de EMRC do
da EBásica
Correia de

Alunos do 8º ano da
Escola Básica de Apúlia
inscritos na disciplina de
EMRC

Professores
acompanhantes
Entradas e transporte
custeados
pelos
alunos.

Professores
acompanhantes
Entradas e transporte
custeados
pelos
alunos.

Relatório de Atividade

Relatório de Atividade

Professores
acompanhantes
Relatório de Atividade
Entradas e transporte
custeados
pelos
alunos.

Professores
acompanhantes
Entradas e transporte
custeados
pelos
alunos.

Relatório da atividade
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DCEN – Departamento de Ciências Exatas e Naturais
ATIVIDADES A REALIZAR NO 3.ºPERÍODO
DATA/
Horário

3º Período
(última
semana de
aulas)

ATIVIDADES

Dia do Departamento
Exposições de trabalhos.
Atividades experimentais
Laboratório aberto
Dia Mundial do
Ambiente

OBJETIVOS

DINAMIZADORES

• Aprofundar conhecimentos.
• Dar a conhecer à comunidade escolar o trabalho
realizado ao longo do ano.
• Desenvolver a literacia ambiental.
• Motivar os alunos para o estudo e gosto pela Ciência.
• Promover a capacidade de intervenção, criatividade e
espírito crítico.
• Promover a relação escola - meio.
• Promover o trabalho de grupo e trabalho
experimental.
• Rentabilizar as tecnologias de informação.
• Sensibilizar a comunidade escolar para a importância
do conhecimento científico e do trabalho experimental.

Área disciplinar de
Ciências do 3ºCiclo e
articulação com todo o
departamento

DESTINATÁRIOS

Toda a comunidade
escolar

RECURSOS
Humanos e Financeiros

Humanos:
Professores
Materiais
Sala/ Laboratório
Material
de
Laboratório
Financeiros
(3€/aluno)

AVALIAÇÃO

Relatório final

ATIVIDADES A REALIZAR AO LONGO DO ANO LETIVO
DATA/
Horário

ATIVIDADES

OBJETIVOS

Desafio Matemático

• Promover o gosto pela Matemática
• Desenvolver o raciocínio
• Melhorar o desempenho dos alunos na resolução
de problemas

(mensal)

?

Estimular o gosto pela Matemática.
Atrair os alunos que têm receio da disciplina de
Matemática, permitindo que estes descubram o lado
Concurso
lúdico da disciplina.
“Canguru Matemático” Tentar que os alunos se divirtam a resolver questões
matemáticas e percebam que conseguir resolver os
problemas propostos é uma conquista pessoal muito
recompensadora.

DINAMIZADORES

Professores do 2º ciclo

DESTINATÁRIOS

Todos os alunos do
2º ciclo

Alunos do 2.º Ciclo
Professores do 2.º Ciclo

(inscrição facultativa)

RECURSOS
Humanos e Financeiros

Humanos:
Professores;
Alunos;
Financeiros:
Fotocópias
Prémios
*** Humanos:
Professores;
Alunos;
Financeiros
Fotocopias;
Certificados de
participação
Prémios

AVALIAÇÃO

Observação direta:
Níveis
de
desempenho
dos
alunos;
Empenho/ interesse
dos intervenientes.
Relatório da atividade
Observação direta:
Níveis
de
desempenho
dos
alunos;

Nota: Ao longo do decorrer do ano letivo, se as condições associadas a plano de contingência face à Covid_1 se alterarem e/ou surjam propostas de atividades promovidas por entidades exteriores ao Agrupamento que se revelem
pertinentes, este grupo está aberto a integrá-las no presente seu Plano de Atividades e solicitará a devida autorização para a sua concretização.

PAA-2020/2021

AEACO
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DExp – Departamento de Expressões
ATIVIDADES A REALIZAR NO 3.ºPERÍODO
DATA/
Horário

ATIVIDADES

24 Horas de
Badmínton
Esposende

1 junho

28ª Marcha de
Montanha
Esposende

PAA-2020/2021

OBJETIVOS

DINAMIZADORES

• Promover o intercâmbio entre alunos de várias
escolas e com os interesses comuns;
• Divulgação da modalidade à comunidade escolar;
• Estimular a autossuperação perante as dificuldades
que se apresentam;
• Estimular a prática desportiva, a nível competitivo,
de forma saudável e leal, desenvolvendo o espírito
desportivo;
• Estimular o sentimento de solidariedade,
cooperação, autonomia e criatividade;
• Estimular a prática desportiva, criando estilos de
vida ativos;
• Contribuir para o enriquecimento e aprofundamento
do currículo desportivo dos alunos.
• Utilizar as habilidades apropriadas em percursos de
natureza, orientando-se pela interpretação dos sinais
da carta e do percurso, apoiando os colegas e
respeitando as regras de segurança e de preservação
da qualidade do ambiente;
• Contribuir para a formação de um estilo de vida
ativo e saudável;
• Envolver a participação de pais e encarregados de
educação e/ou outras entidades da comunidade no
desenvolvimento da escola.

Nathalie
Gonçalves,
Miguel Pimenta.

Lemos Ferreira

AEACO

DESTINATÁRIOS

RECURSOS
Humanos e Financeiros

Desporto Escolar

Pavilhão desportivo,
material de badminton
e
logística
de
secretariado,
alimentação
e
alojamento

Turmas
6º Ano

Mapas;
Diplomas;
Bonés;
Água:
GNR;
Ambulância;
Patrocinadores;
Outros…

AVALIAÇÃO

Relatório da atividade.

Inquérito a alunos,
profs. e Encarregados
Educação;
Relatório;
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PLANO ANUAL DE ATIVIDADES 2020/2021
Biblioteca Escolar
ATIVIDADES A REALIZAR NO 1.ºPERÍODO
DATA/
Horário

ATIVIDADES

OBJETIVOS

Setembro/
Outubro

Formação de Utilizadores: Visita guiada à Biblioteca
Escolar

• Dar a conhecer a missão BE, a sua organização
bem como as regras de funcionamento.
Familiarizar os alunos com o espaço e os diversos
recursos.
• Motivar para a leitura.
• Criar hábitos de frequência da BE.

BE-EBACO
BE-EBA

Alunos do 5.º ano e
respetivos docentes

Setembro/
Outubro

Atualização de documentos
orientadores (Regulamento
das Bibliotecas Escolares)

• Garantir
a
funcionalidade
Contribuir para a missão da BE.

Professoras
bibliotecárias

Comunidade Educativa

Formação de Utilizadores:
- Sessão de exploração dos
blogues das BE e da
Sala/Turma Classroom BE

• Divulgar potencialidades do blogue e da
Classroom das BE.
• Publicitar
os
recursos
educativos
disponibilizados nos blogues e na Classroom das BE.
• Rentabilizar a utilização dos recursos educativos.
• Promover o desenvolvimento da autonomia no
processo de aprendizagem.

Novembro/
Dezembro

Novembro/
Dezembro/
Janeiro

Novembro

DINAMIZADORES

da

BE.

Maratona de Cartas (Amnistia
Internacional)

• Desenvolver competências necessárias ao
exercício da cidadania e atitudes de respeito pelos
outros e de tolerância.
• Desenvolver atitudes e valores que conduzem a
uma integração e intervenção democráticas na
sociedade que rodeia os alunos.

PORDATA KIDS - sessões de
formação

• Explorar informação estatística através da
PORDATA.
• Adquirir competências em literacia estatística.

PAA-2020/2021

DESTINATÁRIOS

RECURSOS
Humanos e Financeiros

Bibliotecas Escolares
Sistema informático
Projetor multimédia
Computador
Blogue
Livros

AVALIAÇÃO

Registo informal da
opinião dos alunos

Computador
BE-EBACO
BE-EBA

BE-EBACO

BE - EBACO
(em articulação com
professoras de Mat,
Fátima Gomes e Susana
Martins)

AEACO

Alunos do 2.º e 3.º ciclos
e professores de Oferta
Complementar e/ou
outras áreas disciplinares

Comunidade Escolar

Turmas: 6.º A, B, E e G

Projetor
Blogue da BE
Turma/Sala
Classroom
Materiais de
divulgação
fornecidos pela
Amnistia
Internacional
Biblioteca Escolar
Expositores
Tablets
Smartphones

Registo informal da
opinião dos alunos

Adesão da
comunidade e
número de
assinaturas
recolhidas

Computador
Internet
Câmara Web
Projetor
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Dezembro

Feira do Livro Online

• Promover o gosto e interesse pelo livro e pela
leitura.
• Divulgar novidades editoriais.
• Implicar as famílias no processo de criação de
hábitos
de
leitura.
Abrir a Escola à Comunidade.

BE-EBACO
BE-EBA
BE-Curvos
BE-Fão
BE-Fonte Boa
(em articulação com os
docentes e encarregados
de educação do
Agrupamento )

Alunos da educação préescolar, 1.º, 2.º e 3.º
ciclos
Comunidade escolar e
local

Biblioteca Escolar
Mesas
Expositores

Adesão da
Comunidade
educativa

ATIVIDADES A REALIZAR NO 2.ºPERÍODO
DATA/
Horário

ATIVIDADES

OBJETIVOS

Janeiro

Formação de Utilizadores:
- Modelo de pesquisa de
informação Big6:
apresentação

• Desenvolver competências relativas à pesquisa
e tratamento de informação.
• Usar a informação de forma crítica.

Janeiro

Janeiro/
Março

- Workshop “Como fazer fazer
referências bibliográficas”

Projeto “Ler por aí – da leitura
à criação artística”

PAA-2020/2021

DINAMIZADORES

• Fazer referências bibliográficas, de acordo com
a norma facultada.
• Respeitar os direitos de autor e a propriedade
intelectual da informação disponibilizada.
• Divulgação do guião “Como elaborar uma
bibliografia”
•
Promover a leitura junto de alunos e comunidade
local.
•
Sensibilizar para a criatividade, através de
diferentes práticas artísticas.
•
Estimular a criatividade e o sentido estético.
•
Envolver instituições e/ou comércio locais na
promoção da leitura associada à criatividade e
práticas artísticas.
•
Promover a articulação curricular com docentes
de EV e ET.
•
Estabelecer parcerias com instituições e/ou
comércio locais.

DESTINATÁRIOS

RECURSOS
Humanos e Financeiros

AVALIAÇÃO

BE-EBACO
BE- EBA

Turmas do 7.º ano
Professores de
Cidadania e
Desenvolvimento e/ou
outras áreas disciplinares

Computador
Projetor
Guião de trabalho
Acervo da BE-10€

Observação direta:
trabalho de pesquisa

BE-EBACO

Turmas do 7.º ano
Professores de
Cidadania e
Desenvolvimento

Computador
Projetor
Guião de trabalho
Acervo da BE
10€

Observação direta:
trabalho de pesquisa

Todas as turmas do 2.º
ciclo, com EV e ET
Comunidade local

Livros (acervo das
BE)
Cartaz
Folhetos informativos
Blogues das BE
Facebook
Instagram
Comunicação Social
200€

BE-EBACO
BE-EBA
Docentes de EV, ET e
português do 2.º ciclo

AEACO

Trabalhos realizados
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Março

Março

Abril

Semana da Leitura

• Criar ambientes festivos em que se celebra a
leitura e os livros.
• Desenvolver competências transversais aos
currículos.
• Promover o trabalho colaborativo.
• Fomentar o hábito e o prazer da leitura.
• Criar autonomia e hábitos de leitura.

Workshop para os alunos "O que • Informar os alunos sobre o preconizado no “Perfil
espera a Escola dos alunos no
dos alunos à saia da escolaridade obrigatória”
Séc. XXI".
• Sensibilizar para a partilha de conhecimentos e
uma cidadania responsável.
Sessão de formação para
Encarregados de Educação:
“Bullying, cyberbullying e outras
formas de violência”.

• Dotar e corresponsabilizar as famílias no ato
educativo, como primeiros educadores.
• Aproximar os encarregados de educação da
Escola.

Todas as escolas do
Agrupamento
BE- EBA
BE - EBACO
BE - EB Curvos
BE - EB Fão
BE - EB Fonte Boa
(Em articulação com
equipa SABE)
BE- EBA
Serviço de Psicologia e
Orientação EB Apúlia
CFAE
Barcelos/Esposende
BE- EBA
Serviço de Psicologia e
Orientação EB Apúlia
GNR - Escola Segura

Alunos da educação préescolar, 1.º, 2.º e 3.º
Ciclos
Comunidade escolar e
local

Alunos do 7.º e 9.º anos

Biblioteca Escolar
Biblioteca Municipal
Manuel Boaventura
Câmara Municipal
Equipa SABE
Livros
Expositores
Cartaz
Blogues e redes
sociais das BE
Materiais de Apoio
Guiões
Equipamento
informático
10€

N.º de alunos e
docentes envolvidos
Adesão da
comunidade
educativa

Questionário de
opinião da ação

N.º de inscritos na
ação

Encarregados de
Educação da
Comunidade educativa
da EB Apúlia

Questionário de
opinião da ação

ATIVIDADES A REALIZAR AO LONGO DO ANO LETIVO
ATIVIDADES

OBJETIVOS

Aplicação do Referencial “Aprender com a
biblioteca escolar”:
atividades de desenvolvimento das literacias
da leitura, dos média, da informação e
digitais

• Promover o desenvolvimento das literacias da
leitura, informação, tecnológica, digital e dos média.
• Formar utilizadores autónomos das bibliotecas
escolares.
• Reforçar o papel da biblioteca na aquisição e
obtenção de informação e conhecimento.
• Reforçar a cooperação entre professores e a BE.

Plano de formação de utilizadores para as
literacias dos média e da informação

• Promover o desenvolvimento das literacias da
leitura, informação, tecnológica, digital e dos média.
• Formar utilizadores autónomos das bibliotecas
escolares.

PAA-2020/2021

DINAMIZADORES

BE - EBA
BE - EBACO

BE - EBA

AEACO

DESTINATÁRIOS

RECURSOS
Humanos e Financeiros

AVALIAÇÃO

Alunos e professores do
Agrupamento de
Escolas, utilizadores das
BE

Materiais de apoio
Guiões de pesquisa
Livros
Computadores
Internet
Videoprojetor
50€

Cada atividade
pressupõe uma
avaliação específica

Utilizadores das BE

Materiais de apoio
Guiões de pesquisa
Livros
Computadores
Internet
Videoprojetor

Número de sessões
realizadas
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• Promover a articulação entre a BE e a área
disciplinar de Inglês.
Let's Celebrate
• Divulgar as celebrações dos países envolvidos.
(Projeto eTwinning)
(Finlândia, Grécia e Portugal)
• Dar a conhecer e utilizar as potencialidades da
plataforma eTwinning.
• Esclarecer dúvidas sobre o funcionamento da
plataforma de ensino-aprendizagem Google
Classroom.
Formação informal: Classroom e ferramentas • Explorar as ferramentas da Google “G Suite for
digitais
Education” que permitem a otimização das
turmas/salas de aula virtuais.
• Ilustrar exemplos e contextos de aplicação do
Google Classroom.
• Promover atividades lúdicas, articuladas com
conteúdos curriculares.
• Promover o espírito de equipa.
Hoje é dia de Quizz!!!
• Promover a articulação entre os docentes das
diferentes áreas curriculares e a BE.
• Compreender a plataforma de ensinoaprendizagem Google Classroom.
• Aproximar os encarregados de educação da
Escola em atividades continuadas.
“O que é que eu faço? Encarregados de
Dar a conhecer as diferentes profissões.
educação explicam as profissões”

Empréstimo domiciliário

“10 Minutos a Ler”

PAA-2020/2021

• Promover o gosto pela leitura.
• Desenvolver hábitos de leitura.
• Propiciar a leitura em família.

• Instituir no quotidiano a atividade diária da leitura
por prazer.

BE- EBA
Professora Silvina
Carvalho

BE - EBACO
BE - EBA

BE - EBA
Docentes das diferentes
áreas disciplinares
BE- EBA
Professores titulares

BE- EBA
BE - EBACO
BE - EB Curvos
BE - EB Fão
BE - EB Fonte Boa
Professores titulares
BE-EBACO
BE-EBA
(articulação com os
docentes de todos os
departamentos)

AEACO

Alunos do 9.º F

Biblioteca Escolar
Tablets
Plataforma etwinning
Computadores

Inquérito aos alunos

Docentes do
Agrupamento

Computador e/ou
dispositivos móveis
Internet

Cada atividade
pressupõe uma
avaliação específica

Alunos do 2.º e 3.º ciclo

Ferramenta web
Internet
Dispositivos móveis
40€

Adesão dos alunos

Alunos do 1.º ciclo

Biblioteca escolar
Encarregados de
educação
Materiais de apoio

Trabalhos realizados
pelos alunos relativos
a profissão

Alunos e famílias das
respetivas escolas

Acervo das
bibliotecas escolares

Número de
empréstimos

Alunos do 2.º e 3.º ciclos

Acervo documental:
livros, revistas,
jornais

Questionário a
alunos e docentes
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"Leitura em Vai e Vem"

“Miúdos a Votos”:Livros + fixes

Concurso Nacional de Leitura

• Promover o gosto e o hábito da leitura.
• Promover a leitura em ambiente familiar.

BE-EBACO
BE-EBA
(articulação com
educação pré-escolar)

Crianças e famílias da
educação pré-escolar

• Estimular o gosto pela leitura.
• Promover o exercício da cidadania.

BE-EBACO em
articulação com docentes
de português/outros

Alunos do 2.º e 3.º ciclos

• Promover o gosto pela leitura.

BE-EBACO
BE-EBA
BE-Curvos
BE-Fão
BE-Fonte Boa
(articulação com os
professores de
português e titulares
de turma)
Biblioteca Municipal
SABE

"Leituras partilhadas"

• Divulgar experiências e sugestões de leitura
efetuadas pelos alunos no blogue da biblioteca
escolar e em sarau literário.
• Promover
o
gosto
pela
leitura. BE - EBACO
Desenvolver expressão escrita e expressão oral. BE - EBA
• Desenvolver competências digitais através do
uso de ferramentas de difusão da informação.
• Desenvolver competências comunicacionais.

Clube de Jornalismo

• Desenvolver competências de escrita e de
oralidade.
BE - EBACO
• Promover o gosto pela informação.
(em articulação com
• Desenvolver o espírito crítico.
professores Cláudia
• Potenciar o envolvimento no processo da Sá e Rui Santos,
produção jornalística.
respetivamente de
• Incentivar à leitura de jornais e revistas de português e EVT)
imprensa.

PAA-2020/2021

AEACO

Alunos do 1.º, 2.º e 3.º
ciclos

Alunos do 1.º, 2.º e 3.º
ciclos, famílias,
comunidade educativa

Alunos do 3.º ciclo

Acervo documental
Mochilas
Documentação de
apoio (PNL)
Acervo documental
Computadores
50€

Salas
Fotocópias
Certificados de
Participação
Livros
Prémios

Adesão dos alunos

Número de
participantes

Biblioteca Escolar
Livros/acervo
bibliotecas
Blogues e redes
sociais da BE
Computadores
Tablets
Dispositivos móveis
Computador
Internet
Ferramentas Web
Máquina fotográfica
Gravador áudio
70€
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• Consolidar hábitos de leitura;
• Desenvolver competências de comunicação
orais e escritas;
• Desenvolver o espírito crítico;
• Aumentar as competências leitoras mediadas
por dispositivos eletrónicos.
• Promover a literacia cinematográfica, o
sentido crítico, a capacidade de compreender, o
saber fazer, pensar e refletir com as imagens.
• Sensibilizar alunos e professores para o
cinema de animação e para as tecnologias
associadas.
• Proporcionar aos alunos os meios de criação
e de produção que permitam novas formas de
expressão.
• Promover a animação como significado
essencial para estabelecer a ligação entre
indivíduos e povos através da leitura e da
criatividade.

BE EBA
(em articulação com a
professora Alexandra
Monteirinho)

Alunos do 8.º F

BE-EBACO
Equipa coordenadora
do Projeto

Alunos do 5.º e 6.º
anos
Verbas do projeto

Verbas do projeto

Específica do
projeto

Projeto “Do best with waste” (Erasmus+)

• Desenvolver consciência ambiental e BE-EBACO
ecológica.
Equipa coordenadora
Fomentar a criação hábitos de vida sustentável. do Projeto

Alunos do 3.º ciclo

Projeto “Do best
with waste”
(Erasmus+)
Verbas do projeto

Específica do
projeto

Projeto “EUHARmonic” (Erasmus+)

BE-EBA
• Envolver os alunos na preservação do
Equipa coordenadora
património europeu como meio de
do Projeto
desenvolvimento da cidadania.
Dinamizadores do
• Promover o intercâmbio cultural.
Clube Erasmus

Alunos do 2.º e 3.º
ciclos

Projeto
“EUHARmonic”
(Erasmus+)
Verbas do projeto

Específica do
projeto

Projeto “No need for another toy, Water
is our essential joy” (Erasmus+)

BE-EBA
• Envolver ativamente os alunos na cidadania Equipa coordenadora
ambiental e na sensibilização da comunidade do Projeto
para os problemas do meio ambiente.
Dinamizadores do
Clube “Water”

Alunos do 3.º ciclo

Projeto “No need
for another toy,
Water is our
essential joy”
(Erasmus+)
Verbas do projeto

Específica do
projeto

Clube de Leitura

Projeto “Read to Animate” (Erasmus+)

PAA-2020/2021

AEACO

Número de
sessões
Inquérito aos
alunos
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Edição da Newsletter das Bibliotecas
Escolares

Dinamização dos blogues das BE e da
página do Facebook e do Instagram

Desenvolvimento, organização, difusão e
uso da coleção
Registo e catalogação do fundo
documental

PAA-2020/2021

• Divulgar o desenvolvimento da coleção.
• Divulgar as atividades promovidas pelas
Bibliotecas Escolares.
• Aproximar a comunidade à vida escolar.
• Divulgar as atividades das Bibliotecas
Escolares.
• Disponibilizar recursos educativos aos
utilizadores.
• Permitir a interação entre as Bibliotecas e os
utilizadores.
• Manter atualizado o acervo, de acordo com
as necessidades e interesses dos utilizadores.
• Divulgar o fundo documental à comunidade
educativa.
• Tratar o fundo documental.
• Manter o acervo organizado e atualizado.
• Permitir o acesso on line através do Catálogo
Coletivo da Rede de Bibliotecas.

BE- EBA
BE - EBACO

Computador
Comunidade Educativa Endereços de
correio eletrónico

Número de
publicações

Professoras
bibliotecárias

Comunidade Educativa

Recursos digitais
Computadores

Número de
publicações

Equipa das bibliotecas
escolares

Comunidade Educativa 400€

Equipa das bibliotecas
escolares

Equipamento
Comunidade Educativa
informático
Rede Concelhia de
Internet
Bibliotecas
Prisma (software)

AEACO
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Serviço de Psicologia E Orientação
ATIVIDADES A REALIZAR NO 1.ºPERÍODO
DATA/
Horário

ATIVIDADES

Outubro
/novembro

“Pepsicola” ou
Psicóloga? Quem
és tu?
EB 2,3 António
Correia de Oliveira
EB Apúlia

OBJETIVOS

Sessão de esclarecimento acerca do papel
do psicólogo em contexto escolar

DINAMIZADORES

Psicóloga em colaboração com os DT
dos 5º anos

DESTINATÁRIOS

Alunos do 5º ano

RECURSOS
Humanos e Financeiros

Brochura
“Sê Feliz nesta escola”

AVALIAÇÃO

Feedback dos
alunos e DT

ATIVIDADES A REALIZAR NO 2.ºPERÍODO
DATA/
Horário

Abril

Maio

OBJETIVOS

DINAMIZADORES

Sssão de
sensibilização
Cyberebulliyng no
âmbito do Dia
Internacional do
Cyberbulliyng
EB Apúlia

Dotar e corresponsabilizar as famílias, como
primeiros educadores, no ato de prevenção e
remediação da problemática

Psicóloga e biblioteca escolar EB Apúlia

Pais /EE

Biblioteca,
quadro
interativo e documentos
da formação

Questionário
avaliação
formandos

Sessão online de esclarecimento OEP e
Oferta formativa pós 9º ano

Psicóloga e responsáveis pelas escolas
secundária e profissional do concelho
de Esposende

Pais e encarregados de
educação e DT

PowerPoint acerca da
estrutura curricular no
ensino secundário e
ofertas educativas

Questionário
de
nível
de
esclarecimento

9º ano e agora?
EB Apúlia

DESTINATÁRIOS

RECURSOS
Humanos e Financeiros

ATIVIDADES

AVALIAÇÃO

de
aos

ATIVIDADES A REALIZAR AO LONGO DO ANO LETIVO
ATIVIDADES

OBJETIVOS

DINAMIZADORES

DESTINATÁRIOS

Orientação escolar e
profissional aos alunos do 9º
ano (média 10 sessões);

• Possibilitar uma tomada de decisão
vocacional consciente relativamente ao
projeto escolar e profissional

Psicóloga Escolar e Diretores de Turma

Alunos dos 6º e 3º ciclo
(preferencialmente
alunos 9º ano)

EB 2,3 António Correia de
Oliveira
EB Apúlia

PAA-2020/2021

AEACO

RECURSOS
Humanos e Financeiros

Caderno de Orientação
Escolar e Profissional
Brochuras/CD com os
Planos de Estudos das
áreas
do
ensino
secundário

AVALIAÇÃO

Casuística
processo

do
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PLANO ANUAL DE ATIVIDADES 2020/2021
Sessão de promoção de
estratégias para o
desenvolvimento do perfil dos
alunos à saída da escolaridade
obrigatória.
EB Apúlia
Reuniões interdisciplinares
EB 2,3 António Correia de
Oliveira
EB Apúlia

• Sensibilizar e dotar os alunos de
ferramentas que promovam e desenvolvam o
perfil de saída da escolaridade obrigatória

Psicóloga e biblioteca escolar EB Apúlia

Alunos

Articulação com serviços/estruturas de apoio

Alunos e comunidade
educativa

Consulta/avaliação psicológica;
Intervenção e
acompanhamento de casos
Implementação, individual ou
em pequeno grupo, de
programas de intervenção
psicológica

• Promover o desenvolvimento psicológico
integral dos alunos
Treino da reflexividade e atenção nas tarefas;
- Promoção de um melhor ajustamento
psicológico;
- Treino da autoestima;
- Treino da tomada de decisão;
- Melhoria do autoconceito;
- Expressão de sentimentos;
- Gestão de emoções;
- Treino da assertividade.
• Articulação com o s docentes de Educação
Especial e Apoio Educativo

Psicóloga e representantes dos médicolegais, IEFP, Escolas Profissionais,
empresas locais, Rede Social,
Autarquias, CPCJ, IPSS, Gabinetes de
Apoio.
Psicóloga e outros técnicos

EB 2,3 António Correia de
Oliveira
EB Apúlia
Reuniões mensais de
subdepartamento da Educação
Especial
EB 2,3 António Correia de
Oliveira
EB Apúlia
Reuniões quinzenais da EMAEI
EB 2,3 António Correia de
Oliveira
Participação nos Conselhos de
Turma dos alunos
acompanhados pelo SPO

PAA-2020/2021

Alunos e pais/EE de
todos os alunos do
agrupamento que são
sinalizados para o SPO

Biblioteca,
quadro
interativo e documentos
da formação

Questionário
avaliação
alunos

de
aos

Instrumentos de
avaliação psicológica

Avaliação
comportamental e
académica do
aluno

Material de
consultadoria referente
à problemática do aluno
em questão

Avaliação
comportamental e
académica do
aluno

Psicólogas, professoras de Educação
Especial e do Apoio Educativo

• Articulação com os coordenadores de DT e
do 1º ciclo e pré-escolar

EMAEI

• Definição e informação de estratégias a
implementar em contexto escolar

Psicóloga e professores dos Conselhos
de turma

AEACO
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PLANO ANUAL DE ATIVIDADES 2020/2021
Segurança
ATIVIDADES A REALIZAR AO LONGO DO ANO LETIVO
ATIVIDADES

Evacuação Urgente
da Escola.
Exercício Público “A
Terra Treme”

OBJETIVOS

• Testar a eficiência dos sistemas de
segurança da escola. Reconhecer sinais de
socorro e sinais de urgência.
• Sensibilizar a comunidade escolar para
situações de urgência. Sistematizar e rotinar
alguns procedimentos e gestos básicos que
podem salvar vidas.
• Contribuir para que, em caso de sismo,
os alunos adotem comportamentos simples
de segurança, inteirando-se sobre o que fazer
antes, durante e após um sismo.

DINAMIZADORES

Delegado de Segurança

DESTINATÁRIOS

Alunos
Professores
Assistentes técnicos e
operacionais

RECURSOS
Humanos e Financeiros

fotocópias

AVALIAÇÃO

Observação
direta do
desempenho de
todos os
participantes
Relatório das
atividades
desenvolvidas

Aprovado em Conselho Pedagógico em 10 de novembro de 2020

PAA-2020/2021

AEACO
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