
 

 

 

Agrupamento de Escolas Guerra Junqueiro  

Plano Anual de Atividades (PAA) 

Departamento Pré-escolar/ 1ºciclo 
Ação estratégica Calendarização    

Objetivos Atividades PPM PE 
Responsáveis/ 
dinamizadores 

Público-
alvo 

set out nov dez jan fev mar abr mai jun jul Recursos Orçamento Local 

Promover melhorias na 
relação da comunidade 
escolar com as Famílias 

Receção às 
Crianças 

E3 O2 

Educadora/ 
Professores e 
Assistentes 

Operacionais 

Alunos 15            Sem custos 
Jardim 

Infância e 
EB1 

Festejar a chegada a 
estação do ano: o 
outono; proporcionar 
experiências com novos 
materiais; explorar
 os
 elementos da 
natureza 

Semana 
comemorativa 
da chegada do 

Outono 

E3 O2 

Educadoras 
Auxiliares 
Crianças 

Alunos  x          

Material 
pedagógico 

Material 
reciclado 

Elementos da 
natureza 

Sem custos 
Jardim 

Infância 

Promover a capacidade 
de espontaneidade 
individual e coletiva 

Dia do sorriso 
- Yoga do riso 

E3 O2 
Educadoras 
Auxiliares  

Alunos  7           Sem custos 
Jardim 

Infância 

Promover o 
combate à obesidade; 
adquirir hábitos de 
alimentação saudável 

Dia do 
combate à 
obesidade 

E3 O2 
Educadoras 
Auxiliares 

Alunos  11          

Material 
pedagógico 

Material 
reciclado 

Sem custos 
Jardim 

Infância 

Fomentar hábitos de 
alimentação saudável; 

Dia da 
alimentação 

E3 O2 
Educadoras 
Auxiliares 

Alunos  17          
Alimentos 

disponibilizados 
pelos EE 

Sem custos 
Jardim 

Infância 



 

 

sensibilizar as crianças e 
seus pais para a 
importância de bons 
hábitos alimentares; 
distinguir alimentos 
saudáveis de alimentos 
nocivos à saúde. 

EE 

Promover valores como 
a igualdade, respeito, 

solidariedade e outros. 

Dia do combate 
ao Bulling 

E3 O2 
Educadoras 
Auxiliares 

Alunos  20           Sem custos 
Jardim 

Infância 

Promover hábitos de 
leitura e o contato com 
os livros 
Utilizar a linguagem oral 
para se expressar com 
clareza; 
Desenvolver a 
capacidade de ouvir e 
recontar histórias 
ouvidas e imaginadas. 

Comemoração 
do Dia da 

biblioteca escolar 

E3 O2 

Educadoras 
Auxiliares 
Professora 

Bibliotecária 

Alunos  x           Sem custos 
Biblioteca 

escolar 

Promover o contato com 
o meio exterior 

Explorar as cores do 
outono 
Estimular a capacidade 
de observação e 
comunicação 

Visita ao 
Cabecinho 

E3 O2 
Educadoras 
Auxiliares 

Alunos  27           
Transporte da 

CMFEC 
Vila de 
Freixo 

Promover a participação 
dos pais em projetos do 

jardim, realçando a 
importância da 
reutilização de 

materiais. 

Halloween E3 O2 
Educadoras 
Auxiliares 

Alunos  31           Sem custos 
Jardim 

Infância 



 

 

Atividades alusivas a 
todo o processo de 
fabricação do azeite 

Visita ao lagar do 
azeite 

E3 O2 
Educadoras 
Auxiliares 

Alunos   15          
Transporte da 

CMFEC 
Cooperativa 

de Freixo 

Participar de uma 
iniciativa nacional e 

educativa 
Sensibilizar as crianças 
para a solidariedade e 

valores 

Dia Nacional 
do Pijama 

E3 O2 
Educadoras 
Auxiliares 

Alunos   22          Sem custos 
Jardim 

Infância 

Fomentar a curiosidade 
Promover a capacidade 
de observação e espírito 

critica 
Alargar o vocabulário 

Dia das Ciências E3 O2 
Educadoras 
Auxiliares 

Alunos   24          Sem custos 
Jardim 

Infância 

Fomentar valores como 
a partilha, amizade, 
igualdade e respeito 

pelo outro. 

Dia Internacional 
das Pessoas com 

Deficiência 

E3 O2 

Educadoras 
Auxiliares 

Professores do 
CAA 

e Técnicos do 
PIICIE 

Alunos    9         Sem custos 
Jardim 

Infância 

Comemorar um dia 
festivo com o 
agrupamento de escolas 
Permitir o contacto com 
o fruto da época: 
castanha 
Preservar as tradições. 

São Martinho E3 O2 

Professores 
/Educadora e 

assistentes 
operacionais 

Alunos   11          

Financiado 
pela CMFEC e 

Juntas de 
Freguesia 

Vila de 
Freixo 

Adquirir noções de 
partilha entre 

comunidades escolar e 
educativa 

Festa de Natal E3 O2 

Educadora 
/Professores e 

Assistentes 
Alunos    16         Sem custos 

Jardim 
Infância e 

EB 1 



 

 

Adquirir noções de 
partilha entre 

comunidades escolar e 
educativa 

Páscoa E3 O2 

Professores 
/Educadora e 

assistentes 
operacionais 

Alunos        4     Colaboração 
dos EE 

Jardim 
Infância e 

EB 1  

Reconhecer direitos 
deveres 

Dia Mundial da 
Criança 

E3 O2 Câmara Municipal Alunos          1   Câmara 
Municipal 

Jardim da 
Seda 

Trabalho Colaborativo. 
Atividades 

encerram. ano 
letivo 

E3 O2 

Educadora, Prof. 
4º ano, 

assistentes 
operacionais, EE 
Jardim Infância 

Alunos              Colaboração 
dos EE 

EB1 Freixo JI 

Proporcionar aos alunos 
novas partilhas, 

conhecimentos e 
cultura. Oferecer-lhe um 

dia de atividades e 
momentos lúdicos para 

o enriquecimento da sua 
aprendizagem. 

Viagem de 
estudo a 

Mirandela 
(Museu da 
azeitona) 

E2 O1 
Professoras do 2º 

e 3º’s anos 
Alunos          24   

Transporte da 
CMFEC 

Mirandela 

Promover o contacto 
com o meio exterior. 

Desenvolver o espírito 
de investigação e 

observação. 
Familiarizar-se com a 

história e evolução dos 
animais e meio 

ambiente.  

Viagem de 
estudo ao 
Dinopark 

E2 O1 
Professores dos 

4º’s anos 
Alunos          x   

Transporte da 
CMFEC 

Lourinhã 

                    

Nº de atividades planificadas 21                

                    

Orçamento: 0                

   
  

               



 

 

                    

 

Departamento de Ciências Sociais e Humanas 

Ação estratégica Calendarização    

Objetivos Atividades PPM PE 
Responsáveis/ 
dinamizadores 

Público-
alvo 

set out nov dez jan fev mar abr mai jun jul Recursos Orçamento Local 

Fomentar o gosto 
pela disciplina; 
visitar o castelo 

medieval de 
Almeida. 

Visita de 
estudo a 

Almeida e 
Figueira de 

Castelo 
Rodrigo 

E2 O1 

Prof. de História e 
Geografia de Portugal 

Alunos do 
6.º ano 

  x         Transporte 
CMFEC 

 Almeida e Castelo 
Rodrigo 

Fomentar o gosto 
pelas disciplina; 

conhecer in loco a 
gravura rupestre 

"Cavalo de 
Mazouco" do 

paleolítico 

Visita à gravura 
de Mazouco 

E3 O1 

Prof. de História e 
Geografia de Portugal 

Alunos do 
5.º ano 

  X         Transporte 
CMFEC 

 Mazouco 

Fomentar o gosto 
pelas disciplinas 

envolvidas; 
conhecer in loco as 
gravuras rupestres 

do Paleolítico 
Superior. 

Visita ao Vale 
do Côa 

E2 O1 

Prof. de História e de 
Geografia em articulação 

com "Ciência Viva" 

Alunos do 
7.º ano 

  x         

Transporte 
CMFEC/ 

Clube Ciência 
viva 

 Vila Nova de F. Côa 

Proporcionar 
momentos de 
caminhada e 

diversão, com 
exercícios de 

conhecimento e 
orientação.  

Peddy-paper 

E2 O1 

Professor de Geografia 
alunos de 7º 

ano 
     x       5,00 €  EBGJ 



 

 

Fomentar 
interesse pela 

disciplina; 
Promover o 
conhecim. 
técnico e 

tecnologico de 
várias 

ferramentas. 

Olimpíadas 
de História. 

E2 O1 

Prof. de História e 
Geografia de Portugal 

Alunos do 2º 
ciclo 

        x    5,00 € EBGJ 

Fomentar o gosto 
pela disciplina; 

conhecer in loco 
a influência do 

estilo manuelino 
na vila de Freixo 

de Espada a cinta. 

Périplo pelo 
património 

de Freixo de 
Espada à 

Cinta. 

E2 O1 

Prof. de História 
Alunos do 6º 

e 3º ciclo 
    ao longo do 

ano 
     Sem custos 

Património 
construído/natural 

e Museus da vila 

Fomentar o gosto 
pela disciplina; 

comemorar 
efemérides. 

Comemorar o 
25 de Abril 

E2 O1 

Profs do 
Departamento/Biblioteca 

Comunidade 
escolar 

       X    Mat 
papelaria 

5,00 €  EBGJ 

Fomentar o 
interesse pela 

disciplina; 
Promover o 

conhecimento 
tecnico e 

tecnologico de 
várias 

ferramentas. 

Olímpiadas 
de História. 

E2 O1 

Prof. de História. 
Alunos do 8 

e 9.º ano 
         x   20,00 €  EBGJ 

Estimular o 
conhecimento 

cultural, permitir 
conhecer novas 
realidades e os 
principais feitos 

dos portugueses. 

Visita ao 
museu 

interativo 
"World of 

Discoveries" 

E3 O1 Prof. de História e 
Geografia de Portugal 

turmas do 
5ºano 

      

 

 
x x 

 
Transporte 

CMFEC 

 

Porto 

Valorizar o 
conhecimento e 

interesse dos 

Olimpíadas 
da Geografia 

E2 O1 Professor de Geografia alunos do 9º 
ano 

        
x x 

  

20,00 €  
EBGJ 



 

 

alunos pelo 
estudo da 
Geografia 

                    
Nº de atividades planificadas 10                

                    
Orçamento: 55,00 €                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Departamento de Matemática e Ciências Experimentais 

Ação estratégica Calendarização    

Objetivos Atividades PPM PE 
Responsáveis/ 
dinamizadores 

Público-
alvo 

set out nov dez jan fev 
ma

r 
abr mai jun jul Recursos Orçamento Local 

Contribuir para 
um 

aprofundamento 
dos conteúdos 
programáticos 

Isometrias na 
Minha Terra 

E3 O1 Prof. Mat. 
Comunidad
e Educativa 
(6ºA e 6ºB) 

 

 

  

x 

      

 sem custos Freixo 

Enriquecer a 
experiência do 

aluno;  
Desenvolver o 

espírito de 
observação e 

investig.; 
Melhorar os 
resultados 
escolares. 

Clube Ciência 
Viva 

E2 O1 Prof. CN e FQ 
Alunos do 

2º e 3º 
ciclos 

 

X 

 

  

200 € 
Sujeito a financiamento 

do Ciência Viva 
EBGJ 

Enriquecer a 
experiência do 

aluno;  
Desenvolver o 

espírito de 
observação e 

investig.; 
Melhorar os 
resultados 
escolares. 

Clube da 
Ciência Viva 
(Berçário de 

plantas) 

E2 O1 Prof. CN e FQ 
Alunos do 

2º e 3º 
ciclos 

 x x x x x x x x x 

 

 

500 € 
Sujeito a financiamento 

do Ciência Viva 
EBGJ 

Contribuir para 
um 

aprofundamento 
dos conteúdos 
programáticos. 

Saída de 
campo 

Caminhada 
geológica:  

E3 O1 Prof. de CN 7ºA e 7ºB        x    Transporte 
CMFEC 

custos a suportar pela 
autarquia 

Freixo 



 

 

Calçada de 
Alpajares 

Aumentar o 
conhecimento 

em SBV e 
prestação de 

socorro; 
Sensibilizar para 
a importância de 

uma correta 
atuação em 
situação de 
emergência; 
promover a 

ligação entre os 
conteúdos e o 

dia-a-dia. 

Visita aos 
Bombeiros 

E3 O1 Prof. CN 9ºA e 9ºB 

    

A calendarizar 

     

sem custos Freixo 

Contribuir para 
um 

aprofundamento 
dos conteúdos 
programáticos. 
Desenvolver o 

espírito de 
investigação e 
observação. 

Visita de 
Estudo à 

Plataforma 
Aberta (Barca 

d’Alva) 
Do 

descartável ao 
durável 

E3 O1 
Prof. De FQ e 

CN 
8ºA 

9ºA e 9ºB 

   

 A calendarizar 

  

Sujeito a financiamento 
do Ciência Viva 

Barca 
d’Alva 

Contribuir para 
um 

aprofundamento 
dos conteúdos 
programáticos. 
Desenvolver o 

espírito de 

Visita de 
Estudo à 

Plataforma 
Aberta (Barca 

d’Alva) 
Vigilantes do 
céu noturno 

E3 O1 Prof. De FQ  7ºA e 7ºB 

   

 A calendarizar 

  

Sujeito a financiamento 
do Ciência Viva 

Barca 
d’Alva 



 

 

investigação e 
observação. 

Contribuir para 
um 

aprofundamento 
dos conteúdos 
programáticos. 
Sensibilização 
para a noção 
numérica e a 

história do 
surgimento dos 

números.  

Comemoração 
do Dia do Pi e 

da 
Matemática 

E3 O1 Prof. Mat 
Alunos do 

2º e 3º 
ciclos 

   

   14 

     

50 € EBGJ 

Sensibilização 
para a ciência 
experimental 

Atividades 
experimentais 

para o Pré-
escolar. 

E2 O1 Prof. CN 
Crianças do 
Pré-escolar 

 

A calendarizar 

  

100 € EBGJ 

Distinguir 
categorias de 

resíduos; 
Compreender a 
importância da 

recolha, do 
tratamento e da 

gestão 
sustentável de 

resíduos; 
Preservação dos 

ecossistemas 
Valorizar o 

Saída de 
campo – Praia 

Fluvial da 
Congida 

E3 O1 Prof. CN 8º A 

   

    A calendarizar 

 

Transporte 
(Regresso) 

custos a suportar pela 
autarquia 

Congida 



 

 

património 
natural local. 

Aprofundar e 
aplicar os 

conhecimentos 
adquiridos 

durante as aulas; 
Desenvolver a 
autoconfiança, 
autonomia, o 

sentido de 
responsabilidade, 

o espírito de 
grupo e de 

cooperação. 

Viagem a 
Zamora / 
barragem 

hidroelétrica 
de Bemposta 

E3 O1 
Professores de 
Espanhol /FQ 

Alunos do 
7º ano 

   

    A calendarizar 

 

 
Sujeito a financiamento 

do Ciência Viva 

Zamora/ 
Bempost

a 

                   

Nº de atividades planificadas 11               

                   

Orçamento: 850,00 €               

 

 

 

 



 

 

Departamento de Línguas  

Ação estratégica Calendarização    

Objetivos Atividades PPM PE 
Responsáveis/ 
dinamizadores 

Público-alvo set out nov dez jan fev mar abr mai jun jul Recursos Orçamento Local 

Fomentar o gosto 
pela disciplina; 

comemorar 
efemérides. 

Comemoração alusiva 
aos 500 anos da 

chegada da viagem 
de circum-navegação 

E2 O1 Docentes de Espanhol em 
articulação com a BE 

Toda a 
comunidade 

escolar 

x 
          

materiais 
de 

papelaria 5,00 €  

EBGJ 

Fomentar o gosto 
pela disciplina; 

comemorar 
efemérides. 

Celebração do 
Halloween 

E2 O1 Docentes de inglês e técnicos 
das AEC’s 

Alunos do 1º 
e 2º ciclo 

 
31 

         
materiais 

de 
papelaria 

5,00 €  

EBGJ 

Fomentar o 
gosto pela 
disciplina; 

comemorar 
efemérides. 

Altar da celebração 
do Dia de los 

muertos 

E2 O1 Docentes de 
Espanhol em 

articulação com EV 

Toda a 
comunidade 

escolar 

 
31 

         
materiais 

de 
papelaria 20,00 €  

EBGJ 

Fomentar o gosto 
pela disciplina; 

comemorar 
efemérides. 

Jantar de Celebração 
do «Thanksgiving»   

E2 O1 Docentes de inglês, em 
articulação com diretores de 

turma de 9º ano e EV 

Comunidade 
educativa 

  
24 

        
materiais 

de 
papelaria 

50,00 €  

EBGJ 

Fomentar o gosto 
pela disciplina; 

comemorar 
efemérides. 

Celebração do Dia de 
São Patrício 

E2 O1 Professores de inglês Turmas do 2º 
e 3º ciclo 

      
12 

    
materiais 

de 
papelaria 

10,00 €  

EBGJ 

Comemorar 
efemérides; 
Divulgar os 
trabalhos 

realizados pelos 
alunos. 

Dia da Europa - 
Peddy-paper 

E2 O1 Docentes do 
departamento/Geografia 

 
2º 3º 

        
9 

  
materiais 

de 
papelaria 10,00 €  

EBGJ 

Fomentar o 
gosto pela língua 

portuguesa. 

Concurso de 
ortografia 

E2 O1 Docentes de Português Turmas do 3º 
Ciclo 

    
duas fases 

 
fotocópias 

50,00 €  
EBGJ 



 

 

Fomentar o 
gosto pela língua 

portuguesa. 

Olimpíadas da Língua 
Portuguesa 

E2 O1 Docentes de Português Turmas do 3º 
Ciclo 

       
Consoante 

regulamento 
da DGE 

 
fotocópias 

20,00 €  
EBGJ 

                 

Nº de atividades planificadas 8                

                    
Orçamento: 170,00 €                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Departamento de Expressões 

Ação estratégica Calendarização    

Objetivos Atividades PPM PE 
Responsáveis/
dinamizadore

s 
Público-alvo set out nov dez jan fev mar abr mai jun jul Recursos Orçamento Local 

Contribuir para 
um aprofundar 
conteúdos 
programáticos 

Decoração dos 
Espaços 

escolares 
E3 O1 

Professores de 
EV/ET 

Comunidade 
educativa 

 X X X X X X X X X  

Trabalhos 
dos alunos/ 
Materiais 
diversos 

20€ EBGJ 

Desenvolver o 
espírito de 
observação, 
investigação, 
criatividade e 
estética. 
Melhorar os 
resultados 
escolares. 

Ateliê de 
expressão 

plástica 
E2 O1 

Professora de 
EV 

Alunos do 2º e 
3º ciclos 

 
Todas as 3ª feiras 

Materiais 
diversos 

50€ EBGJ 

Fomentar o gosto 
pela disciplina; 
comemorar 
efemérides. 

Celebração do 
Halloween 

E3 O1 
Professora de 

EV 
Alunos do 2º  31          

Materiais 
diversos 

  

Desenvolver o 
espírito de 
observação, 
investigação, 
criatividade e 
estética. 
Melhorar os 
resultados 
escolares. 

Natal  
atividades 

decorativas 
para a 

ornamentação 
da escola 

E3 O1 
Professores do 
departamento

; Alunos 

Toda a 
comunidade 

escolar 

   X        Materiais 
diversos 

50€ EBGJ 

Desenvolver o 
espírito de 
observação, 
investigação, 
criatividade e 

Carnaval/Másca
ras/Trajes/Carta

zes 
E3 O1 

Professores de 
EV, ET, EE, EM 

Toda a 
comunidade 

escolar 

     X      Materiais 
diversos 

50€ EBGJ 



 

 

estética. 
Melhorar os 
resultados 
escolares. 

Aprofundamento 
dos conteúdos 
programáticos. 
Estimular a 
Criatividade 

Concerto de 
Natal 

E3 O1 
Turmas de 5º, 

6º, 7º e 8º 
/Prof. Música 

Comunidade 
educativa 

   X        Materiais 
diversos 

s/custos EBGJ 

Combater o 
insucesso e 
abandono 
escolar; Promover 
estilos de vida 
saudáveis; 
Desenvolver a 
ética desportiva 

Torneio inter-
turmas de 

Futsal 
E3 O1 

Professores de 
Educação 

Física 

Toda a 
comunidade 

escolar 
X X X X         s/custos 

Pavilhão 
Municipal 
de Freixo 
Espada 
Cinta 

Combater o 
insucesso e 
abandono 
escolar; Estilos de 
vida saudáveis; 
Ética desportiva 

Torneio de 
Badmington 

E3 O1 
Professores de 

Educação 
Física 

Toda a 
comunidade 

escolar 

    X X X      s/custos 

Pavilhão 
Municipal 
de Freixo 
Espada 
Cinta 

Combater o 
insucesso e 
abandono 
escolar; Estilos de 
vida saudáveis; 
Ética desportiva 

Passeio 
Pedestre a 
Alpajares 

E3 O1 
Professores de 

Educação 
Física 

Toda a 
comunidade 

escolar 

        X X  Transporte 
Autarquia 

Desporto 
escolar 

Poiares 

 

Nº de atividades planificadas 9 

     
Orçamento: 170,00 €  

 



 

 

Educação Especial  

Ação estratégica Calendarização    

Objetivos Atividades PPM PE 
Responsáveis/ 
dinamizadores 

Público-alvo set out nov dez jan fev mar abr mai jun jul Recursos Orçamento Local 

Conhecer a Roda dos Alimentos; 
promover hábitos de alimentação 
saudáveis; relacionar saúde com 
alimentação; alertar para as discrepâncias 
alimentares; compreender a importância 
de uma alimentação 
racional; sensibilizar os alunos para a 
importância de adquirir e 
manter hábitos alimentares saudáveis e 
equilibrados; inferir sobre a importância 
da água na nossa alimentação; reconhecer 
os grupos da roda dos alimentos; 
desenvolver as competências de escrita e 
de leitura; estimular o sentido estético e a 
criatividade; desenvolver a destreza 
manual e motricidade fina.   

Dia da 
alimentação 

E2 O1 Humanos: 

Professores EE 

Professores do 

departamento de 

Expressões e 

professores de 

apoio ao CAA 

- Psicólogos SPO 

Toda a 
comunidade 

escolar 

 
16 

         
materiais 

de 
papelaria 

 
Frutas da 

época 

s/custos 

EBGJ 

Consciencializar toda a comunidade 
educativa sobre as várias limitações 
físicas; promover uma maior 
compreensão dos assuntos relacionados 
com a deficiência; realizar ações com 
limitações físicas; promover a inclusão; 
promover as relações interpessoais entre 
todos alunos; sensibilizar toda a 
comunidade educativa para a inclusão. 

Dia Mundial 
da Pessoa 

com 
Deficiência 

E2 O1 Professores EE 
Professores do 

departamento de 
Expressões e 

professores de 
apoio ao CAA 

 Psicólogos SPO 
Pré educadora 

social 

Toda a 
comunidade 

escolar 

   
5 a 
9 

       
materiais 

de 
papelaria 

s/custos 

EBGJ 

Desenvolver as competências de 
escrita e de leitura; Praticar a 

oralidade com progressiva autonomia 
e clareza; Sensibilizar para a 

importância dos afetos; Promover a 
convivência, o bom ambiente escolar 

e o espírito de entreajuda; Fomentar o 

Semana dos 
Afetos 

E2 O1 Professores EE 
Professores de 
apoio ao CAA 
Professores 

Titulares 
Educadora de 

Infância 

Toda a 
comunidade 

escolar 

     
13 
a 
17 

     
materiais 
recicláveis 

s/custos 

EBGJ 



 

 

espírito de união, socialização e 
interação entre pares; Desenvolver a 
destreza manual e a motricidade fina. 

Diretores de 
Turma 

Psicólogos do 
SPO 

Familiares 
Promover as relações entre a família 

próxima. Sensibilizar para a importância 
da família. Reforçar os laços familiares. 

Consciencializar as famílias sobre a 
importância do acompanhamento escolar. 

Dia da Família E2 O1 Professores EE 
Professores de 
apoio ao CAA 
Professores 

Titulares 
Educadora de 

Infância 
Diretores de Turma 
Psicólogos do SPO 

Familiares 

Comunidade 
educativa 

        
24 

  
materiais 

de 
papelaria 

A 
orçamentar  

EBGJ 

                 

Nº de atividades planificadas 4                

                    

Orçamento: 0,00 €  
                

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

               



 

 

Serviço de Psicologia e Orientação  

Ação estratégica Calendarização       

Objetivos Atividades P
P
M 

PE Responsáveis/ 
dinamizadores 

Público-alvo set o
ut 

no
v 

dez jan fev ma
r 

abr mai jun jul Recursos Orçamento Local 

Promover a 
melhoria do 

desenvolvimento 
motor e 

psicossocial dos 
alunos do 

agrupamento 
abrangidos pelo 

Artigo 10.º - 
Medidas 

adicionais do 
Decreto-Lei n.º 

54/2018 de 6 de 
julho de 2018, 

através da 
equitação. 

Hipoterapia: 
aprendizagem 

com 
movimento  
(Uma sessão 

por mês) 

E2 O1 SPO Alunos (DL 
54/2018 - 
medidas 

adicionais) 

    x x x x x x x x   Transporte 
CMFEC 

A suportar 
pela 

autarquia  

GNR - 
Torre 

de 
Moncor

vo 

Proporcionar aos 
alunos abrangidos 
pelo Artigo 10.º - 

Medidas 
adicionais do 

Decreto-Lei n.º 
54/2018 de 6 de 

julho de 2018 
conhecimento, 

valores e 
experiências no 
que respeita às 

questões da fauna 
e flora que os 

rodeia. 

Projeto de 
articulação com 

CIARA -Felgar 
(Fauna e Flora 

22/23) 

E2 O1 SPO Alunos (DL 
54/2018 - 
medidas 

adicionais) 

    a 
de
fin
ir 

pe
lo 
CI
AR
A 

                Transporte 
CMFEC  

 A suportar 
pela 

autarquia 

CIARA - 
Felgar 



 

 

Promover uma 
campanha 
solidária, 

consciencializando 
os alunos para a 
necessidade de 

trabalhar e 
fomentar o 
espírito de 

entreajuda, de 
solidariedade e de 

voluntariado. 

Campanha 
Solidária de 

Natal - "Faz o 
bem, sem saber 

a quem" 

E2 O1 SPO/alunos do 
9.ºano 

Comunidade 
educativa  

      x                 Sem custos  AEGJ 

Promover as 
competências 
essenciais à 

aprendizagem 
escolar; 

sensibilizar para as 
mudanças 

principais na 
transição para o 

1ºano de 
escolaridade. 

“Aprender e 
brincar” 

 
Duas ações:  

1º Crianças de 
5 anos  

2º Pais e EE 

E2 O1 SPO; Terapeuta 
da Fala; PIICIE 

Alunos do JI 
com 5 anos; 

pais e 
encarregados 
de educação 

  x x x x x x x x x      Sem custos JI 

Proporcionar 
suporte social e 
emocional no 
processo de 
transição e 

prevenir eventuais 
perturbações 
emocionais, 

comportamentais 
e de 

aprendizagem que 
se verificam com 

maior prevalência 
no 5º ano.  

A minha futura 
escola 

E2 O1 SPO; Alunos do 
8ºano e do 9º 

ano 

Alunos do 4º 
e do 5º ano 

x                 x      Sem custos EBGJ 



 

 

Melhorar a 
qualidade do 

sucesso escolar; 
promover o 

desenvolvimento 
de competências 
pessoais e socio-
emocional nos 

alunos 
contribuindo para 

o seu 
desenvolvimento 

enquanto 
cidadãos; 

promover o 
contacto inter-

geracional 

Projeto inter-
geracional 

 
“Dos 8 aos 80” 

E2 O1 SPO; Professor 
de Educação 

Especial; 
Professores 
titulares de 

turma e 
Professores das 

AEC 

Alunos 4ºano   x x x   x   x     x    Sem custos 1ºciclo 
e Lares 

da 
Santa 

Casa da 
Miseric
órdia de 
Freixo 

de 
Espada 
à Cinta 

Sensibilização, no 
sentido de 
mobilizar a 

comunidade 
escolar a mudar a 

atitude face à 
Saúde Mental e 
promover a sua 
participação em 

volta deste tema. 

Dia Mundial da 
Saúde Mental 

E2 O1 SPO/PIICIE/Doce
ntes das AEC's 

Comunidade 
educativa 

   x                10 € AEGJ 

Alertar para a 
problemática, 

consciencializar a 
comunidade 

escolar para esta 
forma de 
violência. 

Dia Mundial do 
Combate ao 

Bullying 

E2 O1 SPO/Docentes de 
E.V. 

Comunidade 
educativa 

   x                   5,00€ EBGJ 



 

 

Preparar os alunos 
do 9.º ano para 

uma escolha 
consciente relativa 
ao seu futuro, seja 

ela escolar ou 
profissional. 

Visita de 
Estudo 

(Orientação 
Escolar e 

Profissional) 

E2 O1 SPO/DT's 9.º ano alunos do 9.º 
ano 

             x        Transporte 
CMFEC  

A suportar 
pela 

autarquia  

EBGJ 

                                        

                                        

                                        

Nº de atividades planificadas 9                               

                                        

Orçamento:                           15,00 €  
               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Biblioteca escolar 

 

Domínio A - Currículo, literacias e aprendizagens 

    

Responsáveis / 
Dinamizadores 

    
Projeto 

Educativo     

Objetivos Atividades Público-alvo 
Calendarizaçã
o 1 2 3 4 5 6 7 Recursos Orçamento 

Promover a aquisição e 
desenvolvimento de competências 
na área das tecnologias. 

Sessões de Formação 
Interna "Google 
Classroom" 

Professora Bibliotecária professores da EB 
2,3; professores do 
1º ciclo; alunos do 
5º ano 

setembro e 
outubro 

■       ■     Sala TTL - 
equipamento 
informático 

  

Dotar os alunos com  técnicas de 
segurança para manter o seu 
computador protegido contra a 
maioria das ameaças que a 
Internet traz e também como 
utilizar a Internet de forma segura. 

Segurança na Internet 
(sessões formativas) 

Equipa da Biblioteca 
Escolar e GNR em 
articulação com cidadania 

Alunos do 5º e 7º 
anos  e 
encarregados de 
educação 

abril ou maio         ■     Panfletos 5 

Desenvolver atividades e 
disponibilizar recursos que 
contribuam para a recuperação de 
dificudades de aprendizagem. 

Estuda comigo! 
(Projeto de mentoria 
para recuperação de 
dificuldades de 
aprendizagem) 

Equipa da Biblioteca 
Escolar e Professores 

Alunos do 3º ciclo outubro a 
junho 

■             Biblioteca 
Escolar/ 
fotocópias 

10 

Promover a aquisição e 
desenvolvimento de competências 
na área das tecnologias. 

Oficinas das TIC (de 
frequência livre; 
periodicidade mensal) 

Equipa Biblioteca Escolar Comunidade escolar outubro a 
junho 

        ■     Biblioteca 
Escolar/ 
equipamento 
informático 

  

Utilizar videojogos e software 
educativo/ apps, sob supervisão, 
em contexto de aprendizagem 
lúdica. 

Nós gostamos! E tu? Equipa Biblioteca Escolar Alunos do 1º ciclo outubro a 
junho 

■       ■     salas de aulas / 
tablets 

  



 

 

Formalizar a articulação existente 
entre a BE e os departamentos 
curriculares e conselhos de turma. 
Implementar o Referencial 
“Aprender com a 
BE” (RBE) 

“Aprender com a 
Biblioteca Escolar é… 
navegar no 
conhecimento!” 

Equipa Biblioteca Escolar  
e professores 

Alunos do 1º, 2º e 
3º ciclos 

outubro a 
junho 

■             fotocópias 5 

Fomentar a prática de novas 
formas de aprendizagem. 
Desenvolver a criatividade e  o 
trabalho colaborativo. Estimular a 
sensibilidade estética e o gosto 
pela cultura e as artes. 

Exposições temáticas 
(conteúdos 
curriculares) 

Equipa da Biblioteca 
Escolar e Professores 

Comunidade escolar outubro a 
junho 

■             posters / 
material diverso 

5 

Desenvolver a criatividade. 
Estimular a sensibilidade estética e 
o gosto pela cultura e as artes. 

Sessões de cinema Equipa Biblioteca Escolar Comunidade escolar outubro a 
junho 

  ■           posters / 
material diverso 

5 

Desenvolver o gosto pelo estudo 
das diversas disciplinas; participar 
em atividades extra-curriculares 

Campeonato 
SuperTmatik 

Equipa da BE Alunos do 1º,2º,3º 
ciclo 

janeiro a 
maio 

■ ■     ■     fotocópias 5 

Estimular a sensibilidade estética e 
o gosto pela cultura e as artes. 

Encontro com a 
realizadora "Cristèle 
Meira" 

Equipa da BE Alunos do 3º ciclo outubro   ■               

                            

Nº de atividades planificadas 10                       

Nº de 
atividades 

planificadas 
por 

biblioteca 

Observações 0 

                              

Domínio B - Leitura e literacia 



 

 

    

Responsáveis / 
Dinamizadores 

    
Projeto 
Educativo     

Objetivos Atividades Público-alvo 
Calendarizaçã
o 1 2 3 4 5 6 7 Recursos Orçamento 

Dar a conhecer o espaço 
Biblioteca e as suas 
potencialidades; incentivar à 
leitura e promover a requisição 
domiciliária. 

Receção aos alunos do 
5º ano 

Professora bibliotecária Turmas do 5º ano setembro ■                 

Promover o interesse pelos livros 
e pela leitura. Desenvolver 
competências leitoras.  

Apresentações de 
livros online pelas 
editoras. 

Editoras/ Equipa da 
Biblioteca Escolar 

Alunos do pré-
escolar e 1º ciclo 

outubro, 
janeiro e 
maio 

■             fotocópias 10 

Fomentar a requisição de livros da 
Biblioteca Escolar. 

"A turma vai à BE" 
acompanhada pelo 
professor titular 
(promoção da 
requisição domiciliária; 
atividade quinzenal). 

Equipa da Biblioteca 
Escolar  e titulares de 
turma 

Alunos do 1º ciclo outubro a 
junho 

■             material diverso 5 

Fomentar a requisição de livros da 
Biblioteca Escolar. 

Livro da semana 
(destaque nos espaços 
fisícos e digitais da 
biblioteca) +  
disponibilização de quiz 
interativo acerca do 
livro lido. 

Equipa da biblioteca 
Escolar 

Alunos setembro a 
junho 

■       ■         

Motivar e estimular a prática 
regular e continuada da leitura e 
da escrita. 

Leitura Orientada em 
sala de aula 

professores titulares de 1º 
ciclo e professores de 
português 

alunos de 1º e 2º 
ciclo 

setembro a 
junho 

■             fundo 
documental da 
biblioteca 

1000,00€ da 
verba 

"Escola a 
Ler" 

Ler e explorar livros, jornais, 
revistas e/ ou outros materiais de 
leitura na BE em articulação com 
docentes de diferentes áreas 
curriculares. 

Tempo para ler e 
pensar 

professores dos Conselhos 
de Turma 

alunos de 2º e 3º 
ciclo 

setembro a 
junho 

■             fundo 
documental da 
biblioteca / 
periódicos 



 

 

Dinamizar a requisição domiciliária 
de livros da Biblioteca Escolar; 
Desenvolver a leitura autónoma. 

Concurso de leitores - 
"Vou levar-te comigo" 

equipa da BE todos os alunos do 
agrupamento 

setembro a 
junho 

■             fundo 
documental da 
biblioteca 

                            

Nº de atividades planificadas 7                       

Nº de 
atividades 

planificadas 
por 

biblioteca 

Observações 0 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

  
 
                          

Domínio C - Projetos e parcerias 

    

Responsáveis / 
Dinamizadores 

    
Projeto 

Educativo     

Objetivos Atividades Público-alvo 
Calendarizaçã
o 1 2 3 4 5 6 7 Recursos Orçamento 



 

 

Envolver os alunos no dia-a-dia da 
biblioteca; 
Promover a criatividade; 
Promover o trabalho colaborativo; 
Fomentar a prática de novas 
formas de aprendizagem. 

Comemoração do MIBE Equipa da Biblioteca 
Escolar, Professores e 
Equipa PIICIE 

Comunidade outubro ■             Biblioteca 
escolar 
/fotocópias / 
material diverso 

10 

 Estabelecer redes de trabalho 
cooperativo, desenvolvendo 
projectos de parceria com 
entidades locais. 

Feira do livro Equipa da Biblioteca 
Escolar / Municipio de 
Freixo de Espada à Cinta / 
Editora 

Comunidade outubro ■             material diverso 20 

Promover a leitura, a escrita, a 
arte e a solidariedade. 

Histórias da Ajudaris Equipa da Biblioteca 
Escolar e professores do 
1º e 2º ciclos 

Alunos do 1º e 2º 
ciclos 

janeiro a 
março 

■                 

Promover o gosto pelos livros; 
Fomentar a criatividade, 
desenvolver competências de 
ilustração e/ou de escrita.  

Projeto "estórias 
pintadas", "memórias 
da minha escola" e 
"pequenos grandes 
ecritores" do site 
estorias.pt 

Equipa da Bibloteca 
Escolar, professores 
titulares e professores de 
português 

Alunos do 1º e 2º 
ciclos 

novembro a 
fevereiro 

■             fotocópias 5 

Fomentar o gosto pela leitura Lançamento dos livros 
produzidos pelos 
alunos que foram 
acompanhados pelos 
projetos literários 
da"estorias.pt" e 
"histórias da Ajudaris" 

Equipa da Bibloteca 
Escolar, professores 
titulares e professores de 
português 

Comunidade 
Educativa 

abril ou 
maio 

■ ■           fotocópias 5 

Incentivar o gosto pela leitura 
como forma de prazer e de 
complemento de aprendizagens; 
Incutir hábitos de higiene pessoal 
e de vida saudável 

Projeto SOBE+ Equipa da Biblioteca 
Escolar e Saúde Escolar 

Alunos do pré-
escolar e 1º ciclo 

outubro a 
junho 

■ ■           fotocópias 5 



 

 

 Estabelecer redes de trabalho 
cooperativo, desenvolvendo 
projectos de parceria com 
entidades locais. 

Parceria com entidade 
local 

professora bibliotecária Comunidade outubro a 
junho 

      ■           

Representar a biblioteca escolar 
nas reuniões interconcelhias. 

Reuniões 
interconcelhias 

Bibliotecários Professor 
Bibliotecário 

setembro a 
julho 

    ■             

                            

Nº de atividades planificadas 8                       

Nº de 
atividades 
planificadas 
por 
biblioteca 

Observações 0 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
                            

Domínio D - Gestão da biblioteca escolar 

    

Responsáveis / 
Dinamizadores 

    
Projeto 
Educativo     

Objetivos Atividades Público-alvo 
Calendarizaçã
o 1 2 3 4 5 6 7 Recursos Orçamento 



 

 

Articular procedimentos e 
atividades na biblioteca do 
agrupamento 

Reuniões de 
articulação com as 
estruturas intermédias. 

Professora Bibliotecária Professores dos 
diversos 
departamentos 

novembro, 
janeiro e 
abril 

      ■       fotocópias 5 

Enriquecer o fundo documental da 
biblioteca, respondendo às 
diferentes necessidades dos 
utilizadores 

Apresentação de 
sugestões de 
aquisição de material 
didático e 
multidisciplinar 

Equipa da Biblioteca Comunidade escolar outubro a 
maio 

■                 

Reportar, de forma organizada e 
sistemática, a organização e a 
gestão dos recursos humanos, 
físicos e documentais das BE  

Relatórios da Biblioteca 
Escolar 

Professora Bibliotecária Direção dezembro, 
março e 
julho 

    ■         fotocópias 5 

Articular atividades com a Rede 
de Bibliotecas Escolares 

Reuniões de CIBE Professora Bibliotecária Professores 
Bibliotecários 

setembro a 
julho 

    ■             

Disponibilizar aos utilizadores a 
totalidade dos serviços da 
Biblioteca Escolar. 

Manutenção da 
funcionalidade dos 
serviços da Biblioteca 
Escolar presenciais e 
em linha (serviço de 
referência). 

Equipa da Biblioteca 
escolar 

Comunidade escolar 
e bibliotecário 
municipal 

setembro a 
junho 

        ■         

Identificar os pontos fracos, 
pontos fortes e prioridades de 
intervenção na Biblioteca Escolar 

Aplicação do 
MABE/Plano de 
melhoria 

Professora Bibliotecária Equipa da Biblioteca 
escolar 

setembro a 
julho 

    ■             

Atualizar e divulgar os recursos 
da Biblioteca Escolar 

Registo informático do 
fundo documental 
(bases de dados e 
catálogo) 

Equipa da Biblioteca 
escolar 

Comunidade escolar novembro a 
junho 

        ■         

Atualizar e divulgar a biblioteca 
digital do agrupamento. 
Disponibilizar recursos digitais 
para leitura. 

Biblioteca Digital 
(atualização e 
enriquecimento). 

Equipa da Biblioteca 
Escolar  

Comunidade Escolar outubro a 
junho 

        ■         



 

 

Divulgar atividades do 
agrupamento. Disponibilizar 
recursos digitais atualizados 
(curadoria digital) para apoio às 
aprendizagens. 

Atualização 
permanente do blogue 
e do sítio da BEGJ 
(curadoria digital e 
presença em linha) 

Equipa da Biblioteca 
Escolar e Professores 

Comunidade Escolar setembro a 
junho 

        ■         

Divulgar as atividades do 
Agrupamento, dinamizando assim 
o blogue e as redes sociais da BE. 

O que se passa por cá Equipa da Biblioteca 
Escolar 

Comunidade escolar setembro a 
junho 

  ■     ■         

                            

Nº de atividades planificadas 10                       

Nº de 
atividades 

planificadas 
por 

biblioteca 

Observações 0 

                            

Total de atividades planificadas 35                       

Nº de 
atividades 

planificadas 
por 

biblioteca 

                            

Observações: 0 

                            

Projeto Educativo                           

1 
Melhorar a qualidade do sucesso escolar, criando condições facilitadoras para aumentar as taxas de transição e a melhoria dos 
resultados escolares     

2 Promover o desenvolvimento afetivo e social dos alunos numa perspetiva de aumentar a autoestima e as expetativas de futuro     



 

 

3 Melhorar as práticas de monitorização e de avaliação     

4 Promover o desenvolvimento profissional e da inovação pedagógica     

5 Utilizar as novas tecnologias no dia a dia escolar     

6       

7       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Outras atividades  



 

 

Ação estratégica Calendarização    

Objetivos Atividades PPM PE 
Responsáveis/ 
dinamizadores 

Público-
alvo 

set out nov dez jan fev mar abr mai jun jul Recursos Orçamento Local 

Consciencializar os alunos e 
a comunidade escolar para 

esta forma de violência, 
apoiar e incentivar as 

vítimas a denunciarem. 
Promover a articulação 

entre instituições. 

Palestra sobre 
Bullying 

E1 O2 Coordenadora de 
Projetos, 

Psicólogo, GNR 

Alunos do 2º 
e 3º ciclos 

  x          

Sem custos 

EBGJ 

Fomentar o convívio; 
articulação inter-ciclos; 
comemorar efemérides. 

Comemoração 
do Natal 

Mesa 
Comunitária 

E3 O2 Diretores de 
turma e direção 

Toda a 
comunidade 

escolar 

   
x 

       
Colaboração 

dos EE 
ASE  

EBGJ 

Fomentar o convívio; 
articulação inter-ciclos; 
comemorar efemérides. 

Comemoração 
do Carnaval 

E3 O2 Docentes de 
inglês 

Crianças do 
JI e alunos 
do 1º ciclo 

     
x 

     
Materiais 
recicláveis Sem custos  

EB1 e JI 

Fomentar o convívio; 
articulação inter-ciclos; 
promover as diferentes 

formas de expressão 
artística. 

Sarau Cultural 
(Noturno) 

E3 O2 Professores 
titulares e 

Diretores de 
turma 

Toda a 
comunidade 

escolar 

         
x 

  

100,00 €  

Auditório 
Municipal/ 
Jardim da 

Seda  

Sensibilização para os 
cuidados a ter com os 

animais. 

Palestra com a 
Veterinária 
Municipal 

E3 O2 Veterinária 
Municipal 

Alunos do 1º 
ciclo e pré-

escolar 

   x    x     
Sem custos 

EB1 e JI 

Aprofundar e aplicar os 
conhecimentos adquiridos 

durante as aulas; 
reconhecer o esforço pelo 

trabalho realizado; celebrar 
a conclusão de um ciclo de 
aprendizagens; desenvolver 

a autoconfiança, 
autonomia, o sentido de 

Viagem de 
finalistas 

E3 O2 Diretores de 
turma do 9º ano 
/ Encarregados 

de Educação 

Alunos de 9º 
ano 

         x  Transporte 
CMFEC 

 

Santiago de 
Compostela 



 

 

responsabilidade, o espírito 
de grupo e de cooperação; 

 

Nº de atividades planificadas 6 

     
Orçamento: 100,00 €  

 

 

 

 

Eixos do Plano Plurianual de Melhoria 
  

E1 Cultura de Escola e Lideranças Pedagógicas 

E2 Gestão Curricular 

E3 Parcerias e Comunidade 

  

Objetivo Gerais do Projeto Educativo 
O1 Melhorar a qualidade do sucesso escolar, criando condições facilitadoras para aumentar as taxas de transição e a progressão dos resultados escolares; 

O2 Asseverar a participação democrática, prevenindo as situação de indisciplina e de violência na escola; 

O3 Melhorar as práticas de monitorização e de avaliação; 

O4 Promover o desenvolvimento profissional e a inovação pedagógica 

 

 


