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Plano Anual de 

Atividades 

Agrupamento de Escolas de Trancoso  

Uma ESCOLA de SABERES, de e para TODOS. 

 

 De acordo com o Plano Estratégico do Agrupamento de 

Escolas de Trancoso somos desafiados a inovar numa visão de 

escola abrangente, inclusiva e criativa, preparando cidadãos 

ativos que venham a tomar decisões de forma consciente. 

 Assim, pretende-se “a criação de condições que 

possibilitem alcançar o sucesso Educativo nas suas diferentes 

dimensões, em estreita ligação com o conhecimento da realidade 

social, cultural e económica envolvente, preparando os Alunos 

para uma sociedade universal e global, através da troca de 

Saberes, Experiências e Hábitos Culturais […].” Uma ESCOLA de 

SABERES, de e para TODOS. 
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FINALIDADES 
 Promover uma efetiva articulação dos vários estabelecimentos e graus de ensino do 

Agrupamento; 

 Estimular a participação e a envolvência da comunidade educativa; 

 Contribuir para o sucesso educativo dos alunos; 

 Proporcionar aos alunos uma Escola para todos que responda eficazmente a cada um; 

 Proporcionar a aquisição de saberes e de vivências / experiências, de forma a 

capacitar e a integrar os alunos no prosseguimento de estudos ou na vida ativa; 

 Promover atividades de desenvolvimento de valores de liberdade, tolerância, 

responsabilidade, solidariedade, partilha e excelência; 

 Coordenar atividades, promovendo a interdisciplinaridade; 

 Desenvolver as capacidades de diálogo e de participação conjunta; 

 Otimizar os recursos (materiais e humanos) existentes; 

 Envolver toda a Comunidade Educativa em atividades; 

 Participar em atividades desenvolvidas pela Comunidade. 
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Legenda de cores: 

Interrupção letiva 

Saída com necessidade de transporte 

 

 

 

Calendarização 
Atividades 

Responsável/ 

/Dinamizadores 
Destinatários 

Interrupção Artic

ulada 
Mês Dia S/N Hora 

S
et

em
b

ro
 

27 

- Dia Europeu do Desporto Escolar 

     - Caminhada 

     - Aula de Zumba 

Grupo – 260 / 620 
Alunos do 1.º, 2.º e 3.º 

Ciclos e secundário 
S 

08:30/ 

10:30 
X 

- Entrega dos Prémios de Mérito e Diploma 
Direção 

Docentes das turmas 

Alunos de 7.º / 10.ºe 

12.º anos 
S 

10:30/ 

13:00 

 

X 

 

30 - Palestra sobre Segurança Rodoviária 

 

GNR 

 

Alunos do Secundário N   
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Calendarização 
Atividades 

Responsável/ 

/Dinamizadores 
Destinatários 

Interrupção Artiu-

lada 
Mês Dia S/N Hora 

O
u

tu
b

ro
 

1 

- Dia internacional da música. 

Passagem de filmes (musicais). 

Audições de música variada. 

Grupo – 250 

Biblioteca 

Alunos de Educação 

Musical 
N  X 

3 - Palestra sobre Segurança Rodoviária GNR Alunos do secundário N   

4 e 5 - Projeto BOSQUES 
Grupos – 260 e 600 

Projeto Pontes 
3.º Ciclo de VFN   X 

7 a 10 - Comemoração da implantação da República Grupo – 200 Biblioteca 6.º ano N  X 

10 
- Dia Mundial da Saúde Mental 

Visionamento de vídeo 

SPO 

Docentes 

1.º/2.º/3.º Ciclos 

e secundário 
N  X 

7 e 11 
- Dia de La Hispanidad 

Exposições / Decoração de T-shirts 

Grupo - 350 

Grupo - 600 
Comunidade Escolar N  X 

11 

- Vou-me à Feira de Trancoso 

Laboratório da Ciência 

Atelier de Nutrição Infantil 

Aldeias Históricas de Portugal 

– Técnica de nutrição do 

Município 

Educação pré-escolar 
S 

Manhã 
X 

1.º Ciclo Tarde 

16 

- Teatro Balança Técnica de Nutrição 

da Câmara 

Educação pré-escolar 
S 

Manhã 
X 

1.º Ciclo Tarde 

- Acão «Sobre a Importância da Fruta» N  X 

- Decoração do Refeitório - Refeição conjunta Grupo – 110/ Prof - AEC 1.º Ciclo N   

«Dia Mundial da Alimentação» 

Passatempos/jogo/vídeos 

- e exposição de trabalhos dos alunos de 6.º ano; 

- Distribuição de uma peça de fruta aos alunos 

- Dieta Mediterrânica” 

Grupo 100 Pré - Escolar N   

Grupos 230/520 

PAPES 

Clube das Artes 

Biblioteca 

2.º Ciclo 

3.º Ciclo 

Secundário 

N  X 

- Ação de Formação sobre Nutrição 
Nutricionista Centro Saúde 

Associação de Pais 
Comunidade Escolar N  X 

- Medição do índice corporal 
Técnica de Nutrição da 

Câmara Municipal - PAPES 
Comunidade Escolar N  X 



“Uma ESCOLA de SABERES de e para TODOS.” 

 Plano Anual de Atividades 

8                     2019-2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 

 

 

Calendarização 
Atividades 

Responsável/ 

/Dinamizadores 
Destinatários 

Interrupção Artiu-

lada 
Mês Dia S/N Hora 

O
u

tu
b

ro
 

20 Caminhada D’ El Rei 
Finalistas do Agrupamento 

de Escolas de Trancoso 

Comunidade 

Educativa 
 09:00 

 

22 

- Corta-Mato de S. Martinho (fase escolar) 
Grupo – 260 

Grupo - 620 

Alunos da EB 2,3 de V 

F das Naves 
S Manhã  

Escola sem BULLYING. Escola sem VIOLÊNCIA SPO 
Alunos da EB 2,3 de 

Vila Franca das Naves 
S Tarde X 

25 
Palestra - «Violência no Namoro» CPCJ/ GNR 10.º ano S 11:00 X 

Palestra - «Violência Doméstica» CPCJ/ GNR Com. Educativa N 21:00 X 

25 Moreira de Rei – Estação Arqueológica 400 - História 10.º D N Tarde  

29 

- Palestra - «Alimente-se bem! Ganhe saúde!» 
Profª Lurdes Amaral 

Coordenador do PAPES 
Secundário S Manhã  

- Circuito de Bicicletas Clube Bike 2.º e 3.º Ciclo S Manhã  

- Corta-Mato de S. Martinho (fase escolar) 
Grupo 260 e 620 

(Desporto Escolar) 

Do3.º ano ao 12.º ano 

do AET e Alunos da 

Escola Profissional 

S Manhã  

- Roadshow Inspiring Future 

Direção AET/Direção 

Escola Profissional/ 

Inspiring Future 

9.º ano, secundário e 

Escola Profissional 
S Tarde X 

31 

Escola sem Bullying, escola sem Violência SPO/PAPES 
Alunos da EB 2,3 de 

Trancoso 
S Tarde X 

Dia de los Muertos - Filme: «Coco» /«El Libro de la 

vida» 
Grupo - 350 3.º Ciclo N   

- Comemoração do Halloween 

Grupo 110 e 120 

Assistentes Operacionais 
Comunidade Escolar N  X 

Grupo 330 e 600 

Biblioteca e Clube Artes 
3.º Ciclo N  X 

- «Miúdos a Votos» 
Grupo 200 

Biblioteca 

 

6.º ano 

 

N  X 
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Calendarização 

Atividades 
Responsável/ 

/Dinamizadores 
Destinatários 

Interrupção 
Artic

ulada Mês Dia 
S/

N 

Hora 
N

o
v

em
b

ro
 

6 
- XXXVIII Olimpíadas portuguesas de Matemática 

(1ª eliminatória) 
Grupo - 500 3.º Ciclo e Secundário N   

7 - Filme no cinema - «A Lista de Shindler» Grupo 400 e 290 9.º ano S 
09:00 / 

13:00 
X 

11 

- Magusto no Jardim de Infância Grupo - 100 
Pré-escolar 

Pais  
S 

Jornada 

contínua 
X 

- Magusto S. Martinho – EB 2,3 de Vila Franca das 

Naves 

Direção 

Grupo - 110 

Associação de Pais 

Comunidade 

Educativa 
S 

15:40/ 

17:30 
X 

- Magusto S. Martinho – Escola Sede 

Direção 

Grupo - 110 

Associação de Pais 

Comunidade 

Educativa 
S 

15:40/ 

17:30 
X 

11 a 15 - Formação de árbitros Grupos 260 e 620 
Alunos do Desporto 

Escolar 
N  X 

12 - Trabalho de Campo – Raia Histórica  Grupo 420 11.º D N   

13 - Trabalho de Campo – Visita à casa da Prisca Grupo 420 11.º D N   

15 - Projeto ´Poupar é Ganhar 
Câmara Municipal –

Gabinete do Ambiente  
1.º Ciclo N   

17 

Dia Mundial do Não Fumador 

- Visualização de um PowerPoint sobre tabagismo nas 

salas de aula ao 1.º tempo da manhã – 3.º Ciclo). 

- Exposição de trabalhos nas Escolas 

Grupo 520 

PAPES 

Alunos do 

Agrupamento 
N  X 

18 «Alertas Visuais» sobre os Direitos Humanos Grupos 400 e 420 Alunos de VFN N  X 

18 a 22 

Dia Nacional da Cultura científica (24 de novembro) 

- Exposição bibliográfica de Rómulo/Gedeão 

- Leitura de textos de tipologias textuais diversificadas 

− Visionamento de vídeos com poemas alusivos à cultura 

científica (António Gedeão). 

− Divulgação de sites de Ciência. 

- Divulgação no Facebook da escola 

Grupos 310 e 510 
Alunos do 3.º Ciclo e 

secundário 
N  X 
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Calendarização 

Atividades 
Responsável/ 

/Dinamizadores 
Destinatários 

Interrupção 
Artic

ulada Mês Dia 
S/

N 
Hora 

N
o

v
em

b
ro

 

19 - Programa ZigZag. Movimento Escola Gentil  
Alunos 3.º ano EB 

Trancoso 
1.ºCiclo S   

20 Almeida - Asta Grupos  420 / 910 12.º D S 1 dia X 

20 e … 
"Estendal dos Direitos e Deveres das Crianças" 

Hall da Câmara Municipal. 
CPCJ 1.º Ciclo S   

20 - Dia Internacional da Filosofia Grupo 410 
Alunos do 10.º e 11.º 

anos 
S 

Manhã e 

Tarde 
 

21 
- Palestra «A Química do Amor» 

(no Convento S. Francisco) 

Grupo 510 

Biblioteca Municipal 
Secundário S 14:30 X 

22 

- Exposições: «Crianças Austríacas em Portugal» e «Do 

Holocausto na Europa aos Refugiados do Século XXI» 

- Receção e conferência com o Sr. Embaixador da 

Áustria em Portugal 

Grupos 400/290/600 

Cáritas Diocesana de 

Lamego 

Câmara Municipal - 

Presidência 

9.º anos 

Alunos do secundário 

de Humanidades e 

EMRC 

S 
10:30/ 

12:30 
X 

25 

- Dia Internacional da Eliminação da Violência contra a 

Mulher. 

Acões: “Violência no namoro e abuso sexual, assédio, 

desigualdade de género, aproximações abusivas “ 

SPO 

PAPES 
11.º A e D S  X 

“Violência no namoro?” 
SPO 

PAPES 
8.º ano S  X 

27 - Oficina de História 
Grupo 400 

Biblioteca 
11.º D N  X 

28 
- Thanksgiving (Dia de Ação de Graças) 

Cartazes 

Exposições 

Grupo 220 2.º Ciclo N   

29 Belmonte 110 – 1ª Ciclo 4.º ano S 1 dia  

30 
- Recolha de alimentos a favor do Banco Alimentar 

contra a Fome 
Grupo 290 Alunos de EMRC N   
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Calendarização 

Atividades 
Responsável/ 

/Dinamizadores 
Destinatários 

Interrupção 
Artic

ulada Mês Dia 
S/

N 
Hora 

D
ez

em
b

ro
 

1 - Campanha Nacional de Recolha de Alimentos Grupo 290 Alunos de EMRC N   

2 a 6 

- Feira de Natal Biblioteca Comunidade Escolar N 
 

 
 

- Comemoração do Dia Mundial da Luta contra a SIDA’ 

Elaboração de “Laço” gigante em cada Escola 

Grupo 520 

PAPES 
9.º ano N  X 

3 

- Dia internacional da Pessoa com Deficiência 

Palestra «Sentir na Pele» 

- Prática de Bócia e outras modalidades 

Grupos 260/620 

Grupos 910/930 
1.º, 2.º e 3.º Ciclos N   

9 a 13 

Atividades de Natal 

Decorações Natalícias em todas as escolas 

Christmas Time 

Christmas Carols 

Noël: les traditions françaises 

Cabaz de Natal 

Músicas de Natal 

Grupos:  240 / 250 / 290 / 

320 / 330 /600 

Clube de Teatro 

Clube de Artes 

 

2.º e 3.º Ciclo 

Comunidade 

Educativa 

N  X 

- Tenda Magia do Natal 
Câmara Municipal – 

Pelouro da Educação 

Pré-escolar e 1.º 

Ciclo 
S   

- Feira do Livro 
Grupos 200/210/220 

Biblioteca 

Comunidade 

Educativa 
N  X 

- 4ª Edição do Concurso de Ortografia Grupos 200/210/220 2.º Ciclo N 
 

 
X 

9 
Guarda – Cidade Natal 

De comboio VFN - Guarda 
Associação de Pais 

1.º Ciclo 

(metade dos alunos) 
S 1 dia X 

10 

- Comemoração do Dia dos Direitos Humanos 

Elaboração de cartazes 

Formação de correntes humanas 

Participação na «Maratona das Cartas» - Atividade da 

Amnistia Internacional 

Grupos 240/250/260/400/ 

420/600/410 

 

Alunos de 

Cidadania da Escola 

de Vila Franca das 

Naves 

10º ano 

S  X 

- Comemoração do Dia dos Direitos Humanos SPO 
Comunidade 

Educativa 
N   
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Calendarização 

Atividades 
Responsável/ 

/Dinamizadores 
Destinatários 

Interrupção 
Artic

ulada Mês Dia 
S/

N 
Hora 

D
ez

em
b

ro
 

10 Visita aos lares de idosos Grupo 290 
Alunos de EMRC 

10.º B / 11.º A 
S 

14:00/ 

15:30 
 

10 
Guarda – Cidade Natal 

De comboio VFN - Guarda 
Associação de Pais  

1.º Ciclo 

(metade dos alunos) 
S 1 dia X 

12 Visita aos lares de idosos Grupo 290 
Alunos de EMRC 

10.º A / 11.º D 
S 

15:50/ 

17:15 
 

12 a 17 

- Festa de Natal nos diferentes Jardins de Infância Grupo 100 

Crianças e 

Comunidade 

Educativa 

S 

Jornada 

contínua 
(nalguns 

Jardins) 

 

- Festa de Natal 1.º Ciclo Grupos – 110/120 / 290 1.º Ciclo S 
 

 
X 

16 

- Torneio de Badminton Grupos 260 e 600 
2.º e 3.º Ciclos de Vila 

Franca das Naves 
N   

- Palestra «Depressão na Adolescência» 
SPO 

PAPES 
12.º A S  X 

- Palestra «Depressão na Adolescência» 
SPO 

PAPES 
12.º D S  X 

16 Visita à Guarda 

Educadoras de Infância do 

Jardim de Infância de 

Trancoso - CMT 

Pré-Escolar  

JI de Trancoso 
S 

13:30 

17:00 
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Calendarização 

Atividades 
Responsável/ 

/Dinamizadores 
Destinatários 

Interrupção 
Artic

ulada Mês Dia 
S/

N 
Hora 

Ja
n

ei
ro

 

6 

«Dia de los Reyes» - Troca de presentes por sorteio Grupo 350 
3.º Ciclo e 

secundário 
N   

Cantar as Janeiras 

(Durante o Intervalo) 

Grupos 290 / 250 

Assistentes Operacionais 

Comunidade 

Educativa e 

Instituições 

N 
15:30 

15:50 
X 

6 a 10 
Comemoração do Dia de Reis 

«Galette des Rois» 
Grupo 320 3.º Ciclo N   

8 XXXVII Olimpíada de Matemática Grupo 500 
3.º Ciclo e 

Secundário 
N   

20 a 24 
Ação «Educação para os Afetos» 

Competências Relacionais 

SPO 

PAPES 
7.º ano N  X 

27 a 31 Ação de formação - «Diabetes» 
PAPES 

Centro de Saúde 

Comunidade 

Educativa 
N  X 

 Freches – museu do Azeite 
Grupo 110 

CMT 
1.º Ciclo S Manhã X 
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Calendarização 

Atividades 
Responsável/ 

/Dinamizadores 
Destinatários 

Interrupção 
Artic

ulada Mês Dia 
S/

N 
Hora 

F
ev

er
ei

ro
 

3 a 7 «La Chandeleur» Grupo 320 Comunidade Escolar N   

10 a 14 Feira do Livro 
Grupo 200 

Biblioteca 
Comunidade Escolar N  X 

14 

Dia de S. Valentim 

- Exposição de Poemas 
Grupo 330 3.º Ciclo N   

- St. Valentine’s 

Grupo 110/120 

Biblioteca 

Assistentes Operacionais 

3.º e 4.º ano N  X 

17 a 21 

Ação de Formação - «Tabagismo» 

Ação de Formação - «Malefícios do álcool» 

Ação de Formação - «Drogas ilícitas – 

Toxicodependência» 

Grupo 520 

PAPES 

Centro de Saúde 

6.º e 8.º anos 

(Grupo Turma) 
N  X 

21 
Desfile de Carnaval 

Exposição de máscaras 

Grupo 100/110/240/600 

Assistentes Operacionais 

Encarregados de Educação 

Câmara Municipal 

Pré-escolar 

1º e 2º ciclo 

(Comunidade 

Educativa) 

S Manhã X 

 
Formação de mobilidade com 

bicicletas/passeio/prova/circuito de BTT 
Grupos 260/620 

3.º Ciclo 

Secundário 
  X 

24 a 28 Sevilha 
Grupo 290 e Projeto  

«Explorar a Europa» 

Alunos do 10.º e 11.º 

anos de EMRC 
S 

Só dias 

27 e 28 
X 
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Calendarização 

Atividades 
Responsável/ 

/Dinamizadores 
Destinatários 

Interrupção 
Artic

ulada Mês Dia 
S/

N 
Hora 

M
ar

ço
 

1 a 3 
Ação de Formação 

«Dependências sem substâncias – Videojogos» 

SPO 

PAPES 
9.º ano N  X 

9 a 13 

Semana da Leitura 

- Exposição de poemas 

- Concurso de poesia 

Grupos 100/110/200/300 

Biblioteca 

Biblioteca Municipal 

Comunidade 

Educativa 
N  X 

Ação de Formação  

«Suporte Básico de Vida» 

PAPES 

Centro de Saúde 

Bombeiros de VFN 

6.º ano N  X 

Ação de Formação  

«Transformações na adolescência; anatomia e 

fisiologia do corpo humano. Mudanças pubertárias e 

imagem corporal»» 

PAPES 

Centro de Saúde 
6.º e 7.º anos N  X 

17 St. Patrick’s Day 
Grupo 110 

AEC 

1.º Ciclo 

Pais 
N  X 

19 Dia do Pai – Trabalhos para o Pai Grupo 110 
1.º Ciclo 

Pais 
N   

20 Dia Mundial da Saúde Oral 

Grupos 100/110 

Centro de Saúde 

Biblioteca 

Crianças do Pré 

Escolar e 1.º Ciclo 
N  X 

23 a 27 Páscoa – Trabalhos variados 
Grupo 110 

AEC  

1.º Ciclo 

Pais  
N  X 

24 
Feira das Plantas – Início da Primavera Grupo 520 

Comunidade 

Educativa 
N   

Sala aberta com jogos Grupo 500 3.º Ciclo e secundário N   

 Olimpíadas da Biologia – 2.º e 3.º período Grupo 520 Alunos do secundário N   
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Calendarização 

Atividades 
Responsável/ 

/Dinamizadores 
Destinatários 

Interrupção 
Artic

ulada Mês Dia 
S/

N 
Hora 

M
ar

ço
 

23 a 26 
Comemoração do «Dia Mundial da Meteorologia» Grupo 420 7.º ano N   

Ação de Formação   

«As perturbações / Higiene e Sono» 

PAPES 

Centro de Saúde 
5.º ano N  X 

24 XXIII Encontro Diocesano Inter-Escolas - Pinhel Grupo 290 
Alunos de EMRC de 

5.º 6.º e 7.º anos 
S 1 dia  

24 
Dias do Departamento de Matemática e Ciências 

Experimentais 

Grupos 

230/500/510/520/550 
Comunidade Escolar N  X 

24 a 29 Visita de estudo a Paris  Grupo 320 /400 8.º e 9.º anos S 
Dia 24 

18:00h 
X 

25 
Formação de mobilidade com bicicletas/passeio 

/prova/circuitos de BTT  
Grupos 260/620 

2.º e 3.º Ciclos e 

secundário  
N  X 

25 Visita à Futurália – Comboio? 
Grupos 400/420/430/520 

SPO 
12.º ano S 1 dia X 

26 e 27 4ª Edição do Concurso de Ortografia – 2ª fase Grupos 200/220 2.º Ciclo N   

26 a 29 
XXXVIII Olimpíada da Matemática – Final 

Caldas da Rainha 
Grupo 500 3.º Ciclo e Secundário N  X 

27 
Coimbra e Condeixa-  

Museu da Ciência da Universidade de Coimbra 

Ruinas de Conímbriga 

Associação de Pais 

Câmara Municipal 
2.º e 3.º Ciclo S 1 dia X 

 Visita de autor à Escola 
Grupo 200/ Biblioteca/ 

Biblioteca Municipal 
2º ciclo S  X 

 
Visita de Garrett McNamara 

- Conferência sobre a Questão Ecológica 

 

Grupo 290 

Projeto Explorar a Europa 

Equipa Cidadania e 

Desenvolvimento 

Comunidade Escola   X 

 Ida ao Teatro – Guarda Grupo 200 6.º ano S 1 dia  

 Guarda – Teatro «Auto da Barca do Inferno»  Grupo 300 9.º ano S 1 dia  

(2 dias) 
Lisboa – Assembleia da República, Teatro Nacional, 

Barroco e centro urbano/Mosteiro dos Jerónimos 

Grupos 300/400/410/420 

Equipa Cidadania e 

Desenvolvimento 

11.ºanos S 2 dias X 
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Atividades propostas para o 2.º período sem data 

Calendarização 

Atividades 
Responsável/ 

/Dinamizadores 
Destinatários 

Interrupção 
Artic

ulada Mês Dia 
S/

N 
Hora 

 

 Exposição Fotográfica Grupo 420 9.º ano N   

 Visita de estudo ao centro histórico de Trancoso Grupo 420 8.º ano N   

 Boletim meteorológico semanal Grupo 420 10.º ano N   

 Lancheira Escolar 
CMT 

(Gabinete de Nutrição) 
2.º Ciclo N   

 Ação “Segurança na Internet” 
Grupo 550 

Especialista convidado 
5.º ano N   

 “Segurança rodoviária” GNR     
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Atividades 3.º período 
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Calendarização 
Local 

Grupo 

Proponente 

Destinatários 

S/N 

Interrupção Artic

ulada Mês Dia S/N Hora 

A
b

ri
l 

16 
Almeida e Vilar Formoso – Museu Histórico-militar e 

fortaleza e Memorial aos Refugiados 
Grupo 400 11.º D e 12.º D S 1 dia  

16 ou 17  
Porto-- teatro “Adamastor ou aquilo que os olhos 

veem” e exposição “World of discovery” 

Grupo 300/400 

Clube de Teatro 
8.ºA, B e C S 1 dia X 

16 e 17 
Castelo de Vide/ Trancoso  

Comemoração e exposição da geminação  

Projeto 

“Explorar 

Europa” e CM 

10.º ano S 
2 

dias 
X 

24 Comemoração do dia 25 de abril de 1974 
Grupo 200 

Biblioteca 
6.º ano N  X 

 Gira Vólei 

Grupo 260/620 

Fed. Port. 

Voleibol 

Comunidade Escolar S  X 

 Olimpíadas Nacionais da Filosofia Grupo 410 
2 alunos do 

Secundário 
N 

2 

dias 
 

 
«Mês da Prevenção dos Maus Tratos» 

Calendário dos Afetos 

CPCJ 

Câmara 

Municipal 

Crianças do Pré-

Escolar e 1.º Ciclo 
S  X 
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Calendarização 
Atividades 

Responsável/ 

/Dinamizadores 
Destinatários 

Interrupção Artic

ulada Mês Dia S/N Hora 
M

ai
o

 
3 Dia da Mãe - Trabalhos Grupo 110 1.º Ciclo e Pais N   

2
0
 d

e 
M

a
io

  

 

D
IA

 D
O

 A
G

R
U

P
A

M
E

N
T

O
 

Dia das Expressões 
Grupos 

240/250/260/600/620/910/ 

Comunidade  

 

 

Educativa 
Todo o dia X 

     - Dia das Línguas 

- Pedypaper – à Descoberta da Europa (7.º ano) 

- Ementas europeias várias 

- Galeria de fotos/trabalhos, e música europeias das 

últimas 6 décadas 

- Quiz  

Grupos 

200/220/320/330/350/400/ 

410/420 

Semana da Música – Grupos corais e Instrumentais 
Grupos 200/240/250/ 

Biblioteca 

Feira da Saúde  

Grupos 910/930/PAPES 

SPO/Cent.Saúde/CMT/Em

presas do ramo da Saúde  

Feira dos Minerais Grupo 520 

Dia da Ciência na Escola 

«Cientistas de Palmo e Meio» 

Grupo 230 / 100 

Clube de Ciências 

Crianças do  

Pré-escolar  

28 Caminhada ao espaço da Batalha de S. Marcos 

Grupo 110 

Assistentes Operacionais 

Câmara M.Trancoso 

1.º Ciclo S  X 

28 e 29 
Trancoso/ Castelo de Vide  

Comemoração e exposição da geminação  

Projeto “Explorar 

Europa” e CM 
10.º ano S 1 dia X 

 Serra do Feital - «Projeto Bosques» Grupos 400/520/600 3º ciclo N 
Fim de 

semana 
X 

 Ação de formação sobre «métodos contraceptivos/DST» 
PAPES 

Centro de Saúde 
11.º e 12.º  N  X 

 Visita de estudo a local a definir Grupo 110 1.º Ciclo S 1 dia  

 «Um Dia em Trancoso» Grupo 100 
Crianças do pré-

escolar do concelho 
S  X 
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Calendarização 

Atividades 
Responsável/ 

/Dinamizadores 
Destinatários 

Interrupção 
Artic

ulada Mês Dia 
S/

N 
Hora 

Ju
n

h
o

 

1 Dia Mundial da Criança 
Grupo 100/110/  

/CMT 

Pré- Escolar 

1.º Ciclo 
S  X 

1 a 5 IV concurso “Ambiente e Qualidade de Vida” Grupo 230 6.º Ano N   

5 
Sarau Gímnico 

Clube de Música / Teatro / Exposições 
Grupos 260 e 620 

Comunidade 

Educativa 
N  X 

 Visita das crianças do pré-Escolar ao 1.º Ciclo Grupos 100/110 
Crianças do Pré-

escolar e 1.º Ciclo 
N  X 

15 Spelling contest Grupos 110 / 120 1.º Ciclo S   

Última 

semana 
Festa de final de ano Grupo100/  

Crianças e Pais  

(Uma festa em cada 

Jardim) 

S  X 

19 

Festa de final de ano 
Grupo110/  

Assistente Operacional 
1.º Ciclo S  X 

Clube BTT  

Color A.E.T. – Dia da Educação Física 
Grupos 260/620 

Comunidade 

Educativa 
S  X 

 Visita de Estudo em local a definir Grupo 100 
Crianças do Pré-

Escolar 
S 1 dia  
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Calendarização 

Atividades 
Responsável/ 

/Dinamizadores 
Destinatários 

Interrupção 
Artic

ulada Mês Dia 
S/

N 
Hora 

Julho 1 a 3 
Summet Sports - A.E. Trancoso  

Visitar uma praia 

Grupos 260/620/910 / 

930 

CMT 

Desporto Escolar 

Crianças do Ensino 

Especial 

N 
2 a 5 

dias 
 

 

Atividades propostas para o 3.º período sem data 

Calendarização 

Atividades 
Responsável/ 

/Dinamizadores 
Destinatários 

Interrupção 
Artic

ulada Mês Dia 
S/

N 
Hora 

  Story time 
Grupos 110/120 

Biblioteca 
3.º e 4.º anos N  X 

  Sensibilização sobre Segurança 
GNR 

Grupo 100 
1.º Ciclo N  X 

  Concurso «Canguru da Matemática» Grupo 110 1.º Ciclo N   

  Feira das Profissões 
Associação de Pais 

Exército 

3.º Ciclo 

Secundário 
N  X 

  Dia das Artes – Exposição de Trabalhos Grupos 240, 260 e 290 
Alunos do 3.º Ciclo 

Comunidade Escolar 
N  X 

  Museu da Ciência em Coimbra e Conimbriga Associação de Pais 2.º e 3.º Ciclos S   

  Visita de Estudo – Serra da Estrela 
Grupo 420, 400, 510 e 

520 

3º ciclo da EB 2,3 de 

Vila Franca das 

Naves 

S Um dia X 
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ATIVIDADES PROPOSTAS PELOS 

ÓRGÃOS E ESTRUTURAS 

PEDAGÓGICAS 
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Departamento da Educação Pré-Escolar   

Grupo disciplinar: 100  Grupo(s) que integra(m) atividade(s) quando articuladas: 110 e Biblioteca 

Calendarização 
Objetivos / 

Competências 
Atividades 

Responsável/ 
Dinamizadores 

Destinatários Custos 

Monitorização 

Articulada 
Não 

Articulada 
Responsável 

(Quem) 
Periodicidade 

(Quando) 
Metodologia 

(Como) 

 
 
 
 
Outubro 
 
 
 
 
 

 Motivar e incentivar 
uma alimentação 
saudável; 

 Adquirir hábitos e 
atitudes necessárias 
para uma boa 
alimentação; 

 Diferenciar grupos de 
alimentos e suas 
funções 

 
 
 
 
 
 
 
Semana da Alimentação 

    
 
    
Educadoras 
de Infância; 
    

Crianças da 
Educação Pré-
escolar. 
 

 Educadora 
de cada 
J.I./grupo 

Após o 
terminus da 
atividade 

Preenchimento 
de uma grelha 
específica para 
o efeito a 
elaborar pelo 
Departamento 

 
 
 
Novembro 
 
 
 
 

 
 Reviver a tradição 

local; 
 Incutir e reforçar 

hábitos de 
cooperação e 
partilha no grupo; 

 Promover a 
cooperação 
Escola/Comunidade. 

 
 
 
Magustos 
 

 
 
 
Educadoras 
de Infância; 
      
Professores 
do 1.ºCEB 

 
 
     
Educadoras 
de Infância; 
      
 

Crianças/Alun
os; 
Educadoras 
de 
Infância/Profes
sores; 
Assistentes 
Operacionais; 
Comunidade 
Educativa 
local 

 Educadora 
de cada 
J.I./grupo 

Após o 
terminus da 
atividade 

Preenchimento 
de uma grelha 
específica para 
o efeito a 
elaborar pelo 
Departamento 

 
 
 
Dezembro 
 
 
 
 

 Valorizar as 
tradições e os 
conceitos familiares; 

 Proporcionar 
momentos de 
convívio e partilha 
com as famílias e 
crianças de outras 
instituições;  

 Desenvolver o 
espírito de 
solidariedade. 

 Proporcionar 
momentos de 
socialização e 
alegria. 

 
 Festas de Natal 
 

 
 
Educadoras 
de Infância 
 
Professoras 
do 1.º CEB 
   

 
 
 
Educadoras 
de Infância 
 
 
  
 

Crianças/Alun
os; 
 
Famílias; 
 
Comunidades 
Educativas 

 Educadora 
de cada 
J.I./grupo 

Após o 
terminus da 
atividade 

Preenchimento 
de uma grelha 
específica para 
o efeito a 
elaborar pelo 
Departamento 
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Calendarização 
Objetivos / 

Competências 
Atividades 

Responsável/ 
Dinamizadores 

Destinatários Custos 

Monitorização 

Articulada 
Não 

Articulada 
Responsável 

(Quem) 
Periodicidade 

(Quando) 
Metodologia 

(Como) 

 

16 de dezembro 

(período da 

tarde) 

 

 Ver “ Magia de 
Natal” 

 

 

 

 

Visita à Guarda 

Câmara 
Municipal de 
Trancoso 
(transporte)
Câmara 
Municipal da 
Guarda 
(gratuitidade) 

  

    

Educadoras 

de Infância; 

   

Crianças do 
Jardim de 
Infância de 
Trancoso 
(salas 1 e 2 ) 
 

 Educadoras 

do 

J.I.Trancoso 

Após o 

terminus da 

atividade 

Preenchimento 

da grelha 

específica para 

o efeito. 

Março 
 

 Partilhar sentimentos 
de alegria e de 
diversão através de 
situações lúdicas; 

 Valorizar a prática de 
atividades que 
estimulem o prazer 
da leitura e produção 
de informação; 

 

 Atividades com a Biblioteca 
Escolar no âmbito da “Semana 
da Leitura” 

 
 

Educadoras 
de Infância 
   
 
 
Professora 
Bibliotecária 

  Crianças da 
Educação Pré-
escolar 
 

 Educadora 
de cada 
J.I./grupo 

Após o 
terminus da 
atividade 

Preenchimento 
de uma grelha 
específica para 
o efeito a 
elaborar pelo 
Departamento 

Maio 
 

 Preservar o 
património cultural. 

 Despertar na criança 
a consciência cívica; 

 
 Potenciar o 

desenvolvimento de 
capacidades que 
permitam às 
crianças integrarem-
se no ambiente que 
as rodeia; 

 Conhecer e respeitar 
a sua identidade, a 
sua cultura e outras 
culturas diferentes; 

 Consolidar 
conhecimentos e 
aprendizagens 
adquiridas; 

 Um dia em Trancoso 

 

 

 

 Educadoras 
de Infância; 
   

Crianças da 
Educação Pré-
escolar 
 

 Educadora 
de cada 
J.I./grupo 

Após o 
terminus da 
atividade 

Preenchimento 
de uma grelha 
específica para 
o efeito a 
elaborar pelo 
Departamento 
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Calendarização 
Objetivos / 

Competências 
Atividades 

Responsável/ 
Dinamizadores 

Destinatários Custos 

Monitorização 

Articulada 
Não 

Articulada 
Responsável 

(Quem) 
Periodicidade 

(Quando) 
Metodologia 

(Como) 

Junho  
 Promover novas 

vivências que 
contribuam para o 
enriquecimento 
cultural e o 
desenvolvimento de 
competências 
cognitivas e socio 
afetivas;  

 Consolidar a 
intervenção 
pedagógica 
desenvolvida ao 
longo do ano letivo; 

 Desenvolver laços 
de amizade com os 
diferentes 
intervenientes da 
comunidade 
educativa; 

 Incentivar 
comportamentos 
assertivos. 

 Consolidar 
conhecimentos e 
aprendizagens 
adquiridas; 

 
 

 Visitas de estudo  
 

 Festas de Final de Ano 

 Educadoras 
de Infância 
   

Crianças da 
Educação Pré-
escolar 
 
Educadoras 
de Infância 
 
Assistentes 
Operacionais 
 
Comunidade 

Educativa 

 Educadora 
de cada 
J.I./grupo 

Após o 
terminus da 
atividade 

Preenchimento 
de uma grelha 
específica para 
o efeito a 
elaborar pelo 
Departamento 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Professor coordenador: Olga Maria Soares Nunes Mateus Lopes Peixoto (olgapeixoto@anesbandarra.net)  

Nota: A não identificação de custos por parte da estrutura remete a autofinanciamento. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:olgapeixoto@anesbandarra.net
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Departamento do 1.º Ciclo 

Grupo disciplinar:  110   Grupo(s) que integra(m) atividade(s) quando articuladas 120; Biblioteca Escolar; 

Calendarização 
Objetivos / 

Competências 
Atividades 

Responsável/ 
Dinamizadores 

Destinatários Custos 

Monitorização 

Articulada 
Não 

Articulada 
Responsável 

(Quem) 
Periodicidade 

(Quando) 
Metodologia 

(Como) 

 

− 13 de setembro 

 

− Favorecer uma 
integração harmoniosa 
das crianças que 
frequentam a escola 
pela primeira vez; 

− Promover as relações 
interpessoais. 

 

− Início do ano letivo; 

− Receção aos alunos; 

− Visita às instalações da Escola; 

− Apresentação das regras de 
funcionamento na sala de aula, no 
recreio, na cantina, …  

− Almoço na cantina. 

 − Professores 
titulares de 
turma; 

− Técnicos 
Operacionais. 

 

 

− Alunos; 
 

− Encarregados 
de Educação. 

 
Sem 
custos 

Docentes  Após a 
atividade; 

Observação e 
reflexão; 

 

− 16 de outubro 
 

 

− Criar hábitos de 
higiene alimentar; 

− Promover, juntamente 
com alguns Jardins de 
Infância, hábitos de 
alimentação saudável; 

 

− Elaboração de textos e cartazes; 

− Decoração dos refeitórios; 

− Realização de uma peça de teatro. 

−  Refeições conjuntas com Jardins de 
Infância; 

  

− Professores 
titulares de 
turma. 

− Professores 
das A.E.C. 

 

 

− Alunos; 
 

 

 
Material de 
desgaste; 

 
Docentes  

Após a 
atividade; 

Observação e 
reflexão; 

 
31 de outubro 

 

− Promover a educação 
financeira e a 
poupança; 

 

− Elaboração de um porquinho mealheiro 

  

− Docentes  
 

 

− Alunos; 

Material de 
desgaste; 

 
Docentes  

Após a 
atividade; 

Observação e 
reflexão; 

 
11 de novembro 
 

 

− Preservar e valorizar 
tradições populares. 

 

− Realização de magustos em todas as 
escolas do Agrupamento. 

− Realização de um corta-mato de São 
Martinho. 

 − Professores; 

− Técnicos 
Operacionais. 

 

 

− Alunos 

− Professores 

− Técnicos 
Operacionais. 

 

Sem 
custos; 

 
Docentes  

Após a 
atividade; 

Observação e 
reflexão; 

 

novembro 

 

− Conhecer e valorizar o 
património local. 

 
 ~Visita de estudo a Belmonte dos alunos 
do 4.ºano 

− Visita guiada ao Centro Histórico de 
Trancoso  

 

 − Câmara 
Municipal de 
Trancoso 

− Docentes 

 

− Alunos 
 

A cargo 
dos enc. 
de 
educação 

Docente do 
4.ºC 

Após a 
atividade. 

Ficha; 
Observação e 
reflexão; 
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Calendarização 
Objetivos / 

Competências 
Atividades 

Responsável/ 
Dinamizadores 

Destinatários Custos 

Monitorização 

Articulada 
Não 

Articulada 
Responsável 

(Quem) 
Periodicidade 

(Quando) 
Metodologia 

(Como) 

 

− Dezembro 
 

 

− Viver o espírito de 
Natal e o seu 
significado; 

− Dar continuidade a 
costumes e tradições 
natalícias; 

− Valorizar os valores da 
família; 

− Desenvolver o espírito 
de partilha. 

 

− Elaboração de pequenos textos e/ou 
trabalhos da área das expressões 
alusivos ao tema; 

− Decoração dos espaços comuns da 
escola; 

− Cabaz de Natal; 

− Realização da Festa de Natal. 
 

 − Alunos 

− Professores 

− Técnicos. 
Operacionais; 

− Enc.de 
Educação 

− Professores 
das A.E.C. 

− Professor de 
MRC 

− Alunos  

− Enc. de 
Educação; 

 

Sem 
custos. 

Docentes Após a 
atividade. 

Ficha; 
Observação e 
reflexão; 

− Janeiro  

− Conhecer e valorizar o 
património local e 
tradições populares. 

 

− Visita guiada ao Museu do Azeite, 
Freches 

 

  

− Câmara 
Municipal de 
Trancoso 

− Docentes 

− Técnicos 
Operacionais. 

 

− Alunos  
 

− Transporte 
a cargo da 
Autarquia. 

Docentes  Após a 
atividade; 

Observação e 
reflexão; 
Trabalhos dos 
alunos; 

 

− 21 fevereiro 

 

− Preservar e valorizar 
tradições populares. 

 

− Elaboração de pequenos textos e/ou 
trabalhos da área das expressões 
alusivos ao tema. 

 

− Desfile de carnaval. 

  

− Alunos/Profes
sores 

− Técnicos 
Operacionais; 

−  Enc. de 
Educação 

 

−  Alunos; 

− Enc. de 
Educação; 

− Comunidade; 
 
 

Material de 
desgaste; 

 
Docentes  

Após a 
atividade; 

Observação e 
reflexão; 

 

− 19 de março 

− 3 de maio 

 

− Consciencializar para 
o valor da família na 
sociedade; 

 

 

− Elaboração de pequenos textos e/ou 
trabalhos da área das expressões 
alusivos aos temas: Dia do Pai e Dia da 
Mãe 

  

− Professores; 

 

− Alunos;  

− Enc. de 
Educação. 

 

Material de 
desgaste; 

 
Docentes  

Após a 
atividade; 

Observação e 
reflexão; 

 

−  23 a 27 março  

 

− Preservar e valorizar 
as tradições populares 
referentes à época da 
Páscoa. 

 

− Leitura de textos alusivos à época, 
procurando descobrir as razões desta 
festa religiosa; 

− Execução de trabalhos relacionados com 
o tema. 

  

− Alunos; 

−  Professores; 

− Professores 
AEC  

 

− Alunos e 

− Famílias 
 

Material de 
desgaste; 

 
Docentes  

Após a 
atividade; 

Observação e 
reflexão; 
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Calendarização 
Objetivos / 

Competências 
Atividades 

Responsável/ 
Dinamizadores 

Destinatários Custos 

Monitorização 

Articulada 
Não 

Articulada 
Responsável 

(Quem) 
Periodicidade 

(Quando) 
Metodologia 

(Como) 

− Maio − Promover a vida ao ar 
livre; 

− Trail na Serra da Estrela  − Docente; 

−  Enc. de 
educação; 

- Alunos do 1.ºB A cargo 
dos enc. 
de 
educação 

Docente e 
enc. de 
educação;  

Após a 
atividade; 

Observação e 
reflexão; 

− Maio − Possibilitar aos 
alunos o contacto 
com outras 
instituições ou 
locais que possam 
enriquecer os 
conhecimentos 
adquiridos na sala 
de aula. 

− Viagem a Fátima - encontro de 
crianças de todo o país; 

 − Alunos; 

− Profs. 

− Professor 
de MRC 

Alunos de 

MRC 

A cargo 
dos enc. 
de 
educação 

 
Docentes  

Após a 
atividade; 

Observação e 
reflexão; 

 

− Contactos 
entre o pré-
escolar e o 
1.ºCiclo. 

 

− Articular o inter-
relacionamento 
entre o 1.º Ciclo e 
os Jardins de 
Infância. 

−  Familiarizar as 
crianças para os 
novos contextos 
escolares. 

 

− Realização de visitas dos alunos 
dos Jardins de Infância às salas 
dos alunos do 1.º Ciclo em todas 
as escolas e Jardins do 
Agrupamento. 

 
. 

−   

− Educs. e 
Profs do 
1.ºCiclo. 

 

− Alunos. 

− Sem 
custos. 

 
Docentes  

Após a 
atividade; 

Observação e 
reflexão; 

 

− Comemoração 
do Feriado 
Municipal (29 
de maio) 

 
 

  

− Conhecer e 
valorizar o 
património local; 

 

− Conhecer e 
valorizar a história 
do Concelho; 

 

 

− Caminhada até ao espaço da 
Batalha de S. Marcos, 

 

 

−  

 

− Alunos, 

− Profs, 

− Técnicos 
Operac; 

 

 Sem 
custos. 

 
Docentes  

Após a 
atividade; 

Observação e 
reflexão; 
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Calendarização 
Objetivos / 

Competências 
Atividades 

Responsável/ 
Dinamizadores 

Destinatários Custos 

Monitorização 

Articulada 
Não 

Articulada 
Responsável 

(Quem) 
Periodicidade 

(Quando) 
Metodologia 

(Como) 

 
 
 

− Calendarizar 
oportunamente 

− Promover a 
interdisciplinaridade; 

− Proporcionar novas 
aprendizagens, 
vivências sobre outras 
regiões do país. 

− Combater o insucesso 
escolar através do 
alargamento de 
horizontes de 
conhecimento, 

 

Visitas de Estudo;      
Docentes  

Após a 
atividade; 

Observação e 
reflexão; 

− 1 de junho  

− Desenvolver as 
relações interpessoais; 

− Conhecer direitos e 
deveres; 

− Desenvolver o espírito 
de cooperação e de 
entreajuda. 

 

 

− Dia Mundial da Criança; 
 
(Atividades desportivas e lúdico-recreativas) 

  

− Alunos, 

− Profs, 

− Técnicos 
Operac; 

 

 

− Alunos, 
 

  
Docentes  

Após a 
atividade; 

Observação e 
reflexão; 

 

− 19 de Junho 
 
 

 

− Promover o convívio 
sobretudo entre as 
turmas do 4.º. Ano. 

 

− Realização da Festa de final de ano em 
todas as escolas do Agrupamento. 

 − Alunos, 

− Profs, 

− Técnicos 
Operac; 

 

 

−  Alunos; 

− Enc. de 
Educação; 

− Comunidade; 
 

  
Docentes  

Após a 
atividade; 

Observação e 
reflexão; 

− Calendarizar 
oportunamente 

− Ação de sensibilização 
sobre segurança;  

− Sensibilização sobre segurança; − Sensibilização 
sobre 
segurança; 

− GNR − Alunos; 
 

    

 

− Calendarizar 
oportunamente 

 

− Promover o sucesso 
da disciplina de 
Matemática; 

 

− Participação no concurso 
Canguru Matemático; 

 

 

−  

 

− Alunos 

− Professores 
 

 

− Alunos; 

  
Docentes  

Após a 
atividade; 

Resultados  

− Maio e junho  

− Promover o gosto pela 
leitura e a escrita; 

 

− Concurso de poesia e de leitura; 
 

− Biblioteca 
escolar 

− Alunos 

− Professores 
 

 

−  

 

− Alunos; 

Livros  
Docentes  

Após a 
atividade; 

Resultados  



“Uma ESCOLA de SABERES de e para TODOS.” 

 Plano Anual de Atividades 

32                     2019-2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 

 

Calendarização 
Objetivos / 

Competências 
Atividades 

Responsável/ 
Dinamizadores 

Destinatários Custos 

Monitorização 

Articulada 
Não 

Articulada 
Responsável 

(Quem) 
Periodicidade 

(Quando) 
Metodologia 

(Como) 

 
Marcar um dia para 
o efeito. 

− Desenvolver o gosto 
pela leitura, em 
particular pela leitura em 
Língua Inglesa. 

−  Fomentar a leitura 
atenta. 

− Orientar os alunos para 
leituras adequadas à sua 
idade, gostos pessoais e 
nível de língua utilizando 
uma ficha de leitura. 

−  Desenvolver as 
capacidades de 
compreensão e de 
expressão escritas, em 
registos diversificados. 

− Divulgar obras e autores, 
sobretudo de literatura 
para a juventude e outra 
informação pertinente. 

− Desenvolver o espírito 
crítico. 

 
 Story Time 

−  Alunos 

− Professores 
Ida à biblioteca da escola ou ao Clube de 
Inglês para ouvir uma história. 
• Leitura de uma história aos alunos pelo 
professor  
• Interação com a história, respondendo a 
perguntas. 
• Preenchimento, no final, de uma ficha 
de leitura simples. 

−   
 

− Alunos do 
3.°/4.º  ano, 

−  Professores 
de Inglês do  

1.° Ciclo, 

− Biblioteca. 
 
 

− Alunos  
 

Material de 
desgaste; 

 
Docentes  

Após cada 
atividade; 

Observação e 
reflexão; 
Fichas; 
Resultados; 

 

− Ao longo do ano 
letivo. 

 

− Abordar tópicos 
pertinentes e atuais. 

− Incentivar os alunos à 
comunicação escrita e à 
expressão de uma 
opinião crítica e bem 
fundamentada. 

−  Expor trabalhos de 
alunos. 

− Contribuir para o 
desenvolvimento do 
sentido estético e 
artístico dos alunos. 

− Envolver os alunos em 
atividades 
interdisciplinares e 
trabalhos de projeto. 

 
Exposição sobre 
 tópicos a desenvolver ao longo do 
ano letivo com o 3.º e 4.º ano 

− Elaboração de trabalhos de pesquisa 
sobre os temas. 

− Elaboração de posters/artefactos 
característicos. 

− Decoração de espaços. 

−  Convite à comunidade escolar para a 
exposição e também aos autores do 
manual. 

−  − Alunos do 
3.°/4.º  ano, 

−  Professores 
de Inglês do  

1.° Ciclo, 

− Biblioteca. 

Alunos do 

3.°/4.º ano 

• Material 
adequado, 
dos alunos 
 

 
Docentes  

Após cada 
atividade; 

Observação e 
reflexão; 
Fichas; 
Resultados; 
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Calendarização 
Objetivos / 

Competências 
Atividades 

Responsável/ 
Dinamizadores 

Destinatários Custos 

Monitorização 

Articulada 
Não 

Articulada 
Responsável 

(Quem) 
Periodicidade 

(Quando) 
Metodologia 

(Como) 

• Outubro 
 
• Dezembro 
 
• Fevereiro 
 

− Divulgar as culturas-alvo 
(países de língua 
inglesa). 

−  Comemorar datas 
festivas. 

− Envolver os alunos em 
atividades lúdicas do 
gosto deles. 

−  Contribuir para o 
desenvolvimento do 
sentido estético e 
artístico dos alunos. 

− Sensibilizar os alunos 
para diferentes tipos de 
manifestações de 
carácter cultural. 

− Envolver os alunos em 
atividades 
interdisciplinares e 
trabalhos de projeto. 

− Promover o trabalho em 
equipa, a articulação 
entre Ciclos e  entre 
turmas. 

− Expor os trabalhos dos 
alunos. 

Comemoração de efemérides e 
festividades 

− Halloween 

− Christmas 

−  St. Valentine’s 
 

− Elaboração de trabalhos de pesquisa 
sobre a data festiva. 

− Elaboração de objetos/ artefactos 
característicos do dia. 

−  Decoração da sala/escola. 

− Elaboração de postais. 

− Recolha de canções. 

− Redação de mensagens/ poemas. 

− Concurso de trabalhos. 

− Atribuição de prémios. 

−  − Assistentes 
operacionais 

− Biblioteca 

−  Alunos do 3.° 
/4.º ano 

− Professores 
de Inglês do  

1.° Ciclo 

− Professores 
do 1.° Ciclo 
das turmas 
envolvidas 

 

 

− Alunos do 
3.°/4.º ano 

−  Professores de 
Inglês do  

1.° Ciclo 
Biblioteca 

− Professores 

Material 
adequado 
dos  
alunos 
 

 
Docentes  

Após cada 
atividade; 

Observação e 
reflexão; 
Fichas; 
Resultados; 

Final do ano letivo − Envolver os alunos 
numa atividade lúdica 
em língua inglesa. 

− Desenvolver o gosto 
pela aprendizagem. 

−  Desenvolver a 
capacidade de soletrar 
palavras em inglês. 

− Envolver os alunos e a 
comunidade educativa 
em atividades que 
desenvolvem  o  inglês. 

−  Estimular o espírito de 
equipa e a resolução de 
problemas. 

Spelling contest 

− Realização de um concurso de 
soletração de palavras estudadas na 
aula. 

−  Formação de equipas. 

−  Soletração de palavras em inglês. 

− Entrega de prémios às melhores 
equipas. 

−  − Alunos 

− Professores 

− • Alunos 

− Alunos do 1.° 
Ciclo 

Papel, 
canetas 
• Biblioteca/ 
Polivalente 
• Mesas, 
cadeiras 
 

 
Docentes  

Após cada 
atividade; 

Resultados; 
Observação e 
reflexão; 
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Departamento de Línguas  
Grupo disciplinar:  200P e 210 – Português/ Francês       Grupo(s) que integra(m) atividade(s) quando articuladas – 220 - Inglês ; 300 - Português; 320 – 
Francês; 330 – Inglês; 350 – Espanhol; 420 – Geografia; 250 – Educação Musical; Equipa da Biblioteca Escolar; Clube das Artes; Clube de Teatro; Clube da 
Europa (Dia das Línguas/ Dia da Europa) 

Calendarização Objetivos / Competências Atividades 

Responsável/ 
Dinamizadores 

Destinatários Custos 

Monitorização 

Articulada 
Não 

Articulada 
Responsável 

(Quem) 
Periodicidade 

(Quando) 
Metodologia 

(Como) 

 
 
 
 
1.º, 2.º e 3.º 
períodos (ao 
longo do ano 
letivo) 
 

− Analisar os diferentes tipos 
de avaliação das 
aprendizagens com o objetivo 
de melhorar o ensino, pela 
verificação dos conhecimentos 
adquiridos e das capacidades 
desenvolvidas nos alunos; 
− Aferir do grau de 
cumprimento das metas 
curriculares, fixadas para os 
níveis do ensino básico; 
− Desenvolver materiais e 
estratégias que facilitem a 
consecução dos objetivos do 
programa de Português. 

− Reunião semanal  Professora
s de 
Português 
(2.º Ciclo) 

Professoras 
de 
Português 
(2.º Ciclo) 

Fotocópias 
(preto e a 
cores) 
Dossiê 
Marcador 
Aquisição 
de livros 
Pioneses 
Cartolinas 
Papel 
colorido 
Post-it 
Bostik 
 

 
Delegada de 
grupo Português 

 
 
hora reunião 
marcada no 
horário 

 
 
registo em 
grelha 
própria 

 
 
 
 
 
1.º, 2.º e 3.º 
períodos (ao 
longo do ano 
letivo) 
 

− Fazer o ponto da situação 
relativamente às planificações; 
− Fazer um balanço do 
sucesso da disciplina, no final 
de cada período; 
− Trocar experiências em 
relação às estratégias 
utilizadas em sala de aula. 
− Elaboração de materiais 
pedagógicos. 

− Reunião mensal  Professora
s de 
Português 
(2.º Ciclo) 

Professoras 
de 
Português 
(2.º Ciclo) 

Fotocópias 
(preto e a 
cores) 
 
Dossiê 
 
Papel 
branco e 
colorido A3 
e A4 

Delegada de 
grupo Português 

dia marcado 
na 
convocatória 

ata da 
reunião 

1.º, 2.º e 3.º 
períodos (ao 
longo do ano 
letivo) 

− Promover o gosto pela 
leitura; 
− Contactar e conhecer obras 
literárias do PNL ou indicadas 
pelas metas curriculares de 
Português. 
− Ler e ouvir ler textos da 
literatura para crianças e 
jovens; 
− Selecionar e fazer leitura 
autónoma de obras. 

− Participação no Plano 
Nacional de Leitura/ Hora 
do Conto; (as 
professoras de 
Português levarão 
os seus alunos à 
Biblioteca da escola, 
uma vez por período). 

Professoras 
de Português 
(2.º Ciclo) 
Equipa da 
biblioteca 
escolar 

 Alunos do 
2.º Ciclo 

Aquisição 
de obras 
 
 

Professora 
bibliotecária 

Uma vez por 
período 

registo em 
grelha 
própria 
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Calendarização Objetivos / Competências Atividades 

Responsável/ 
Dinamizadores 

Destinatários Custos 

Monitorização 

Articulada 
Não 

Articulada 
Responsável 

(Quem) 

Periodicidad
e 

(Quando) 

Metodologia 
(Como) 

Última 
semana de 
aulas do 1.º 
período 
(dezembro)  
  
Última 
semana de 
aulas do 2.º 
período 
(março) 

− Promover momentos de 
convívio em grupo mais 
alargado.  
− Participar de uma forma lúdica 
e cívica nas atividades a 
realizar;  
− Sensibilizar os alunos para a 
importância da boa utilização da 
Língua Portuguesa/Língua 
Inglesa.  
− Consolidar conhecimentos 
gramaticais referentes à 
ortografia e acentuação. 

− 4.ª edição do 
Concurso de Ortografia 

Professoras  
Português e 
de Inglês do 
2.º Ciclo  

 Professoras 
de 
Português e 
de Inglês; 
Alunos 
(2.º Ciclo) 

Papel para 
certificados 
Fotocópias 
a preto e a 
cores 
Aquisição 
de obras 
para 
prémios 
 

Delegadas de 
Português e 
Inglês 

Última 
semana de 
aulas do 
1.ºperíodo 
(dezembro)  
  
Última 
semana de 
aulas do 2.º 
período 
(março) 

registo em 
grelha própria 

1.º período 
(dezembro) 
2.º período 
(março) 

− Colaborar com a BE;  
− Fomentar a socialização;  
− Promover o gosto pela leitura. 

− Feira do Livro Professoras 
Português do 
2.º Ciclo  
Equipa da 
biblioteca 
escolar 

 Docentes, 
Alunos, 
Comunidade 
educativa. 

Post it para 
as 
reservas 
de livros 
Cartazes 
A3 
Convites 
pais/EE 

Prof. 
bibliotecária 

2 a 6 
dezembro 
 
Março -  
depende da 
vinda do 
autor 

 
registo em 
grelha própria 

2.º período 
(em data a 
agendar) 

− Contactar com outras 
linguagens artísticas para 
contextualizar e conhecer as 
obras literárias;  
− Promover o gosto pelo teatro; 
− Exprimir opiniões críticas a 
respeito de uma peça de teatro;  
− Utilizar vocabulário específico 
do texto dramático. 

−  Ida ao Teatro  Professora
s de 
Português 
do 2.º Ciclo 

Docentes;  
Alunos do 
6.º ano. 

Bilhete 
para 
autocarro e 
para a 
peça 

 
Delegada de 
grupo 

 
Depende da 
oferta das 
companhias 
de teatro 

registo em 
grelha própria 

Março – 
semana da 
leitura 
(e/ou ao longo 
do ano 
dependendo 
da 
disponibilidad
e dos autores) 

− Contactar com um autor ou 
ilustrador; 
− Promover o gosto pela leitura;  
− Promover o gosto pela 
expressão escrita;  
− Contactar e conhecer obras 
literárias. 

− Visita de um autor à 
escola 

Professoras 
Português do 
2.º Ciclo  
- Equipa da 
biblioteca 
escolar 
- Parceria com 
a Biblioteca 
Municipal 

 Comunidade 
educativa. 

Cartazes 
 
Convites 
 
Telas 
Marcadore
s em papel 
de 
certificados 

Prof. 
bibliotecária 

 
Em data a 
agendar, 
dependendo 
da 
disponibilida
de do autor 

 
Registo em 
grelha própria 
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Calendarização Objetivos / Competências Atividades 

Responsável/ 
Dinamizadores 

Destinatários Custos 

Monitorização 

Articulada 
Não 

Articulada 
Responsável 

(Quem) 

Periodicidad
e 

(Quando) 

Metodologia 
(Como) 

Março – 
semana da 
leitura 

− Divulgar textos poéticos de 
autores portugueses;  
− Contatar e conhecer obras 
literárias;  
− Promover o gosto pela poesia;  
− Redigir textos poéticos. 
 

− Exposição de 
poemas (inéditos e/ou 
de autores 
conhecidos). 

Professoras 
de Português 
do 2.º Ciclo  
- Equipa da 
biblioteca 
escolar 

 Comunidade 
escolar 

Papel 
branco e 
colorido A4 
Lápis e 
marcadore
s de cores 
Fotocópias 
Certificado
s 

Professor de 
Português da 
turma 

2 a 6 março  
Registo em 

grelha própria 

Cumprir o 
Regulamento 
em  
https://drive.g
oogle.com/file/
d/1SFYpZlBa
NS0ZrpSw_t7j
4jKRDJiY_-
en/view 

− Despertar e fortalecer os 
hábitos de leitura e da escrita; 
− Estimular a prática da 
cidadania e da solidariedade; 
− Aproximar os contextos 
Escola - Família e Comunidade; 
− Impulsionar a rede de 
voluntariado na comunidade. 

− Histórias da Ajudaris 
2020 
(Realizado a nível 
nacional) 

-Professoras 
de Português 
do 2.º Ciclo 
- Equipa da 
biblioteca 
escolar 

 Professoras 
de 
Português e 
alunos do 2.º 
Ciclo 

Se houver 
festa de 
apresentaç
ão do livro 
editado:  
Convites 
para 
pais/EE  
Cartazes 
Certificado
e respetivo 
papel 

Professor de 
Português da 
turma e 
Prof. 
bibliotecária 

De acordo 
com 
regulamento 

 
Registo em 
grelha própria 

1.º período (e 
continuar ao 
longo do ano) 
Passaporte do 
leitor 
(Literacia da 
leitura) 
 
2.º período 
(Literacia da 
leitura) 
Histórias da 
Ajudaris 
3.º período 
(literacia da 
leitura) 
Leituras com 
todos 

− Desenvolve hábitos de leitura. 
 
− Cria textos originais, 
respondendo a uma 
intencionalidade comunicativa, 
em diferentes géneros e 
formatos.  
− Utiliza com progressiva 
autonomia as tecnologias e 
ferramentas digitais para ler, 
escrever, partilhar, comunicar e 
responder aos seus interesses e 
necessidades pessoais ou 
escolares. (Compilação e 
difusão de informação sobre 
autores, temas ou obras; 
Produção de apresentações de 
livros, podcasts, vídeos…) 

− Aplicação do 
referencial: Aprender 
com a biblioteca 
escolar 

-Professoras 
de Português 
do 2.º Ciclo 
- Equipa da 
biblioteca 
escolar 

 Professoras 
de 
Português e 
alunos do 2.º 
Ciclo 

Papel 
branco A4 
 
Fotocópias 
 
 
 
 

Delegada e prof. 
Bibliotecária 

1x por 
período 

registo em 
grelha própria 
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Calendarização Objetivos / Competências Atividades 

Responsável/ 
Dinamizadores 

Destinatários Custos 

Monitorização 

Articulada 
Não 

Articulada 
Responsável 

(Quem) 

Periodicidad
e 

(Quando) 

Metodologia 
(Como) 

7 de maio − Promover momentos de 
convívio em grupo mais 
alargado.  
− Participar de uma forma lúdica 
e cívica nas atividades a 
realizar;  
− Sensibilizar os alunos para a 
importância da boa utilização da 
Língua Portuguesa/Língua 
Inglesa. 

- Dia da Europa e das 
línguas 
(com feira do livro) 
- “Espaço Europa” na 
BE com exposição de 
trabalhos e divulgação 
de documentos. 
- Almoço com ementa 
europeia 
- Cartazes com 
expressões do dia a dia 
(Olá, Obrigado, Bom-
dia, Se faz favor…) 
- Entrega dos prémios 
do Concurso de 
ortografia 
- “A gaiola dourada” e 
“Astérix e Obélix ao 
serviço de sua 
majestade” projeção 
dos filmes. 
- Fotografias com 
molduras 
- Embelezamento dos 
espaços. 
- Divulgação no blogue 
da BE e página da 
escola. 

- Docentes do 
departamento 
de Línguas 
 
- Equipa da 
biblioteca 
escolar 
 
-  Geografia 
 
- Educação 
Musical 
 
- ET/ Clube 
das Artes 
 
- Clube de 
Teatro 
 
- Clube da 
Europa 

 Comunidade 
educativa 

Cartolinas 
coloridas  
Marcadore
s de cores. 
Papel 
colorido 
Cola 
Cartazes 
Convites 
pais/EE 
DVDs ou 
contactos 
com sala 
de cinema 

Docentes do 
Agrupamento 

7 de maio registo em 
grelha própria 

 

 

Evidências: registo fotográfico e vídeos dos momentos. 
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Departamento de Línguas 
Grupo disciplinar: 220 - Inglês (2.º Ciclo)       Grupo(s) que integra(m) atividade(s) quando articuladas: Inglês (3.º Ciclo); Português (2.º e 3.º Ciclos); Francês; 
Espanhol; Educação Tecnológica; Geografia; Clube das Artes; Clube de Teatro; Clube da Europa (Dia das Línguas/ Dia da Europa) 
 

Calendarização Objetivos / Competências Atividades 

Responsável/ 
Dinamizadores 

Destinatários Custos 

Monitorização 

Articulada 
Não 

Articulada 
Responsável 

(Quem) 
Periodicidade 

(Quando) 
Metodologia 

(Como) 

 
 
 
 
1.º, 2.º e 3.º 
períodos (ao 
longo do ano 
letivo) 
 

− Analisar os diferentes tipos 
de avaliação das 
aprendizagens com o 
objetivo de melhorar o 
ensino, pela verificação dos 
conhecimentos adquiridos e 
das capacidades 
desenvolvidas nos alunos; 
− Aferir do grau de 
cumprimento das metas 
curriculares, fixadas para os 
níveis do ensino básico; 
− Desenvolver materiais e 
estratégias que facilitem a 
consecução dos objetivos do 
programa de Português. 

− Reunião semanal  Docentes 
de Inglês 
(2.º Ciclo) 

Docentes de 
Inglês 
(2.º Ciclo) 

Fotocópias 
(preto e a 
cores) 
Dossiê 
 

Delegada de 
Grupo e docente 
de Inglês 

Todas as 
semanas 

Folha de 
Presenças 

 

− Dia 28 de 
novembro 
(quinta- feira) 

 

 
 -Promover o intercâmbio de 
culturas. 
 -Sensibilizar os alunos para 
a importância da 
aprendizagem da língua 
inglesa. 

 “Thanksgiving” 

− Pesquisa e elaboração 
de cartazes sobre o 
tema. 

− Exposição dos 
trabalhos realizados 
pelos alunos, no átrio 
da escola. 

 
 
 

 

− Docentes 
de Inglês 
do 2.º 
Ciclo  

 

 

− Alunos do 2.º 
Ciclo do 
Ensino 
Básico. 

 

 
Fotocópias 
a preto e a 
cores 
Cartolinas 
Marcadore
s 
Cola 

 
Delegada de 
Grupo e docente 
de Inglês 

 
No final do 
1.º período 

 
Relatório/ 
Avaliação da 
actividade 
Registo 
fotográfico da 
exposição 

Última semana 
de aulas do 1.º 
período 
(dezembro)  
  
Última semana 
de aulas do 2.º 
período (março) 

- Promover momentos de 
convívio em grupo mais 
alargado. 
- Participar de uma forma 
lúdica e cívica nas atividades 
a realizar. 
- Sensibilizar os alunos para 
a importância da utilização 
da língua inglesa. 
- Consolidar conhecimentos 
de “spelling”. 

− 4.ª edição do Concurso 
de Ortografia 

Docentes de 
Português e 
de Inglês do 
2.º Ciclo 

 − Alunos do 2.º 
Ciclo do 
Ensino 
Básico. 

 

Papel para 
certificados 
Fotocópias 
a preto e a 
cores 
Aquisição 
de obras 
para 
prémios 
 

Delegadas de 
Grupo de 
Português e 
Inglês 

No final do 
1.º período 

Relatório/ 
Avaliação da 
atividade 
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Calendarização Objetivos / Competências Atividades 

Responsável/ 
Dinamizadores 

Destinatários Custos 

Monitorização 

Articulada 
Não 

Articulada 
Responsável 

(Quem) 
Periodicidade 

(Quando) 
Metodologia 

(Como) 

 

− 2.º período (17 
de março). 

 
-Promover o intercâmbio de 
culturas. 
 -Sensibilizar os alunos para 
a importância da 
aprendizagem da língua 
inglesa. 
 

 
“St. Patrick’s Day” 

− Pesquisa e elaboração 
de cartazes sobre o 
tema. 

− Exposição dos 
trabalhos realizados 
pelos alunos, no átrio 
da escola. 

− Comemoração da data 
(vestuário alusivo ao 
dia). 

 
 

 
 
 
 

 

− Docentes 
de Inglês 
do 2.º 
Ciclo 
(grupo 
220). 

 
 
 

 

− Alunos do 2.º 
Ciclo do 
Ensino 
Básico. 

 

 
Fotocópias 
a preto e a 
cores 
Cartolinas 
Marcadore
s 
Cola 
 

 
Delegada de 
grupo e docente 
de Inglês 

 
No final do 
2.º período 

 
Relatório/ 
Avaliação da 
actividade 
 
Registo 
fotográfico e 
vídeos dos 
momentos. 

7 de maio − Promover momentos de 
convívio em grupo mais 
alargado.  
− Participar de uma forma 
lúdica e cívica nas atividades 
a realizar;  
− Sensibilizar os alunos para 
a importância da boa 
utilização da Língua 
Portuguesa/Língua Inglesa. 

- Dia da Europa e das 
línguas 
(com feira do livro) 
- “Espaço Europa” na BE 
com exposição de 
trabalhos e divulgação de 
documentos. 
- Almoço com ementa 
europeia 
- Cartazes com 
expressões do dia a dia 
(Olá, Obrigado, Bom-dia, 
Se faz favor…) 
- Entrega dos prémios do 
Concurso de ortografia 
- “A gaiola dourada” e 
“Astérix e Obélix ao 
serviço de sua 
majestade” projeção dos 
filmes. 
- Fotografias com 
molduras 
- Embelezamento dos 
espaços. 
- Divulgação no blogue 
da BE e página da 
escola. 

- Docentes 
do 
Departament
o de Línguas 
- Equipa da 
biblioteca 
escolar 
- Geografia 
- Música 
- Clube de 
Artes 
- Clube da 
Europa 
 

 Comunidade 
educativa 

Cartolinas 
coloridas  
Marcadore
s de cores. 
Papel 
colorido 
Cola 
Cartazes 
Convites 
pais/EE 
DVDs ou 
contactos 
com sala 
de cinema 

 
Docentes do 
Agrupamento 

 
No final do 
3.º período 

-Registo 
fotográfico e 
vídeos dos 
momentos. 
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Departamento de Línguas 
Grupo disciplinar:  300 – Português               Grupo(s) que integra(m) atividade(s) quando articuladas – 200P e 210 – Português Francês; 220 - Inglês ; 300 - 
Português; 320 – Francês; 330 – Inglês; 350 – Espanhol; 420 – Geografia; 250 – Educação Musical; Equipa da Biblioteca Escolar; Clube das Artes; Clube de 
Teatro; Clube da Europa (Dia das Línguas/ Dia da Europa) 
 

Calendarização 
Objetivos / 

Competências 
Atividades 

Responsável/ 
Dinamizadores 

Destinatários Custos 

Monitorização 

Articulada 
Não 

Articulada 
Responsável 

(Quem) 
Periodicidade 

(Quando) 
Metodologia 

(Como) 

 
 
 

−  1.º período 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

− Promover o gosto 
pela leitura e o 
contacto direto 
com o livro.  

− Criar hábitos de 
leitura através de 
laços afetivos e 
sociais com o ato 
de ler. 

− Proporcionar a 
aquisição de 
referências 
culturais 
diversificadas..  

− Sensibilizar para a 
diversidade 
cultural; 

 

 
- Leitura de textos de tipologias 
textuais diversificadas pelos alunos 
 
 
 
 
  Visionamento dos filmes 

  
 
 
 

X 

Alunos 
 

 Professor da 
turma 
 

Imediatamente 
a seguir à 
atividade 

Grelhas de 
registo de 
cada docente 
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Calendarização 
Objetivos / 

Competências 
Atividades 

Responsável/ 
Dinamizadores 

Destinatários Custos 

Monitorização 

Articulada 
Não 

Articulada 
Responsável 

(Quem) 
Periodicidade 

(Quando) 
Metodologia 

(Como) 

 
 
 
 
 
 

−  2.º período 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

− 3.º período 
 
 
 
 
 
 

 

 

− Contactar com 
outras linguagens 
artísticas para 
contextualizar e 
conhecer as obras 
literárias. 

− Desenvolver a 
capacidade de 
representação dos 
alunos. 

− Aprofundar a 
compreensão da 
obra dramática 
através da sua 
representação, 
protagonizada por 
atores de 
reconhecido 
mérito 

 

− Valorizar a 
aprendizagem do 
aluno; 

− Promover o gosto 
pela poesia;               

− Promover o 
sucesso 
educativo; 

 

− Alargar 
conhecimentos 
literários de 
discentes e 
docentes, 
respeitantes a 
obras primordiais 
do programa de 
português do 
ensino básico 

 
  Ida ao teatro 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
- Colaboração com a Biblioteca 
Escolar; 
 
- Colaboração com o Clube de 
Teatro 
 
- Colaboração com o Projeto de 
cidadania; 
 
- Participação em concursos 
literários; 
 
- Participação na comemoração do 
“Dia das Línguas/ Dia da Europa” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

X 

 
 
 
 
 
 

X 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

X 
 
 

X 
 

X 
 
 
 

X 

 
 

Alunos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Alunos 

 Grupo de 
Português 
(nomeadamen- 
te os docentes 
dos anos 
envolvidos em 
cada saída) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Grupo de 
Português 
 
 
 
 
Departamento 
de Línguas e 
Professores do 
Agrupamento 

Durante a 
semana 
imediatamente 
a seguir ao 
evento. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
No final do 
ano letivo 
 
 
 
 
 
Na semana 
imediatamente 
a seguir à 
atividade 

Relatório. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Relatório. 
 
 
 
 
Balancete (da 
atividade feito 
na Reunião 
de grupo) 
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Departamento de Línguas 
Grupo disciplinar: 320 -  FRANCÊS   Grupo(s) que integra(m) atividade(s) quando articuladas 200P e 210 – Português Francês; 220 - Inglês ; 300 - 
Português; 320 – Francês; 330 – Inglês; 350 – Espanhol; 420 – Geografia; 250 – Educação Musical; Equipa da Biblioteca Escolar; Clube das Artes; Clube de 
Teatro; Clube da Europa (Dia das Línguas/ Dia da Europa) 

Calendarização 
Objetivos / 

Competências 
Atividades 

Responsável/ 
Dinamizadores 

Destinatários Custos 

Monitorização 

Articulada 
Não 

Articulada 
Responsável 

(Quem) 
Periodicidade 

(Quando) 
Metodologia 

(Como) 

- Dezembro de 
2019  
 
  
 
  

- Dar a conhecer 
aspetos civilizacionais 
franceses ligados ao 
Natal (Menu, marchés 
d’Alsace, santons, 
cartes de voeux…) 

Noël: les traditions 
françaises 

  
X 

- Alunos do 3.º 
Ciclo 

 - Delegada e 
professora do 
grupo 

- final do 
período 

- a aguardar 
proposta da 
equipa  

 

−  Semana de 6 
de janeiro de 
2020 

 

 

− Dar a conhecer um 
dos aspetos da 
cultura francesa;  

 

 

− Comemoração do “Dia dos 
Reis”  

 

− “Galette des Roi ” 

 
 

 
X 

 

− Alunos do 3.º 
Ciclo 

 

 - Delegada e 
professora do 
grupo 

- final do 
período 

- a aguardar 
proposta da 
equipa 

 

−  1.ª semana 
de fevereiro 
de 2020 

 

-Descobrir aspetos 
civilizacionais da 
cultura francesa. 

− Descobrir a 
gastronomia francesa.  

 

− “La Chandeleur”  
 
 

 
 

 
X 

− Comunidade 
Escolar  

 
 

 - Delegada e 
professora do 
grupo 

- final do 
período 

- a aguardar 
proposta da 
equipa 

 
 7 de maio – 
Dia das 
Línguas/ Dia da  
Europa 

.Descobrir aspetos 
civilizacionais da 
cultura francesa. 

− Descobrir a 
gastronomia francesa.  

 

“Pequeno-almoço francês” -Professores dos 
Grupos de_: 
- Português; 
- Inglês;  
- Espanhol 
- Geografia 
- História 
- E.M. 
- Clube de Teatro 
- Clube da Europa 
-  Clube das Artes 

 
 

- Comunidade 
Escolar 

 - Coordenadora, 
 Delegada e 
docentes e 
outros docentes 
do Agrupamento  
 

- final do 
período 

- a aguardar 
proposta da 
equipa 

Segundo 
período? 

- Conhecer aspetos da 
Cultura e civilização 
Francesas; 
- Contactar diretamente 
com a língua e cultura 
Francesas; 
- Conhecer a realidade 
de outro País da U. E. 

- Visita de estudo a Paris?  
- História … 
 

 
 

- Alunos do 9.º 
ano? 

 - Delegada e 
professores 
acompanhantes 

- final do 
período 

- a aguardar 
proposta da 
equipa 
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Departamento de Línguas  
Grupo disciplinar: 330 - Inglês  Grupo(s) que integra(m) atividade(s) quando articuladas 300 – Português; 320 – Francês; 350 – Espanhol; 420 – Geografia; 250 – 
Música; Equipa da Biblioteca Escolar; Clube de Teatro; Clube das Artes; Clube da Europa (Dia das Línguas/ Dia da Europa) 
 

Calendarização Objetivos / Competências Atividades 

Responsável/ 
Dinamizadores 

Destinatários Custos 

Monitorização 

Articulada 
Não 

Articulada 
Responsável 

(Quem) 
Periodicidade 

(Quando) 
Metodologia 

(Como) 

 
 
 
 
 
31 de outubro 

2019 
 
 
 
 
 
 

 
 
- Promover o intercâmbio de 
culturas; 
 
- Dar a conhecer um dos 
aspetos da cultura anglo-
saxónica; 
 
- Apelar à criatividade dos 
alunos. 
 
 
 

Comemoração do 
“Halloween” 
 
- Concurso: “Witch 
footwear” 
 
- Exposição de trabalhos 
elaborados pelos alunos 
 
- Embelezamento da 
escola 
 

 
 
 
Biblioteca 
 
EV e/ou Clube 
das Artes 

 
 

 
 
 
 
Alunos do 3.º 
Ciclo 

  
 
 
Delegada de 
grupo e 
docentes de 
Inglês 

 
 
 
 
 
1.º período 

 
 
 
-Observação 
direta 
 
-Seleção de 
trabalhos  

 
 
Penúltima 
semana 1.º 
período 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
-  Promover o espírito 
natalício; 
 
- Promover afetos e produzir 
mensagens; 
 
- Sensibilizar os alunos para a 
importância da aprendizagem 
da língua inglesa. 
 

 
“Christmas   Time” 
 
- Exposição de trabalhos 
elaborados pelos alunos; 
 
“Christmas Carols” 
(participação na festa de 
Natal) 
 

 
 
 
Clube de 
Teatro 
 
Clube das 
Artes 
 

 
 
 
 
     

 
 
 
 
Alunos do 3.º 
Ciclo 

  
 
 
Delegada de 
grupo e 
docentes de 
Inglês 

 
 
 
 
 
1.º período 

 
 
 
-Observação 
direta 
 
-Seleção de 
trabalhos 
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Calendarização Objetivos / Competências Atividades 

Responsável/ 
Dinamizadores 

Destinatários Custos 

Monitorização 

Articulada 
Não 

Articulada 
Responsável 

(Quem) 
Periodicidade 

(Quando) 
Metodologia 

(Como) 

 
 
 
 
14 de fevereiro 
2020 
 
 
 

 

- Estimular afetos  

- Produzir mensagens 

- Apelar à criatividade dos 
alunos 
 
 
 
 

   
 
Comemoração do dia de 
“São Valentim” 
 
 
- Elaboração de poemas 
em sala de aula e 
exposição dos mesmos 
 
 
 
 
 

     
 
 
 
 

X 

 
 
 
 
 
Alunos do 3.º 
Ciclo 

  
 
 
 
Delegada de 
grupo e 
docentes de 
Inglês 

 
 
 
 
 
2. º período 

 
 
 
- Observação 
direta 
 
- Seleção de 
poemas 

 
 
 
 
 
 
 
7 de maio 2020 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
- Divulgar a gastronomia 
europeia  
 
 
 
 
 
 
- Promover o enriquecimento 
da comunidade educativa 
através da multiculturalidade 
 
 

 
 
Comemoração do Dia 
das Línguas/ Dia da 
Europa 
 
 
- Elaboração de ementas 
europeias para o almoço 
do Dia das Línguas /Dia 
da Europa 
 
 
- Quiz alusivo a 
personalidades 
emblemáticas europeias 

Departamento 
de Línguas 
Clube da 
Europa 
Equipa da 
Biblioteca 
Escolar 
Clube de 
Teatro 
Clube das 
Artes 
Cinemascope 
Grupo 420 -
Geografia 
Grupo 250 - 
Música 

      
 
         

 
 
 
 
 
 
 
Comunidade 
educativa 

  
 
 
 
 
 
 
Docentes do 
Agrupamento 

 
 
 
 
 
 
 
3.º período 

 
 
 
 
 
 
 
-Observação 
direta 
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Departamento de Línguas 
Grupo disciplinar:  350 - Espanhol      Grupo(s) que integra(m) atividade(s) quando articuladas EMRC; Educação Visual, Inglês, Francês, Português, Geografia; 
Educação Musical; Equipa da Biblioteca Escolar; Clube de Teatro; Clube das Artes; Clube da Europa (Dia das Línguas/ Dia da Europa) 

Calendarização 
Objetivos / 

Competências 
Atividades 

Responsável/ 
Dinamizadores 

Destinatários Custos 

Monitorização 

Articulada 
Não 

Articulada 
Responsável 

(Quem) 
Periodicidade 

(Quando) 
Metodologia 

(Como) 

 
 
 

10 e 11 de 
outubro 

 
 
 
 

- Conhecer os 
países cuja língua 
oficial é o espanhol; 
 
- Organizar uma 
exposição; 
 
- Sensibilizar os 
alunos para o 
trabalho de grupo; 
(decoração de t-
shirts) 
 
- Desenvolver a 
capacidade criativa; 

 
 
 

Día de la 
Hispanidad 

 
 
 
 
 

X 

 Comunidade 
Escolar 

 
5 euros  
(cabides) 

Professora de 
Espanhol 
 
 
 
Professora de 
Educação 
Visual 

 
 
 
 
 
1.º período 

- Exposição das t-
shirts elaboradas 
pelos alunos; 
 
- Visionamento de 
vídeos sobre os 
países 
hispanofalantes. 

 
 

1 e 2 de 
novembro 

 

- Conhecer uma 
tradição mexicana; 
 
- Promover o 
espirito reflexivo. 

 
Día de los Muertos 

 
X 

 
 

Alunos de 
Espanhol do 
3.º Ciclo e 
Secundário 

 Professora de 
Espanhol 
 
Professor de 
EMRC 

 
 
1.º período 

- Visionamento dos 
filmes Coco e ou El 
Libro de la vida 

 
 
 

6 de janeiro 
 

- Conhecer uma 
tradição tipicamente 
espanhola; 
 
- Promover o 
espírito dos Reis 
Magos. 

 
 

Día de los Reyes 

  
 

X 

Alunos de 
Espanhol do 
3.º Ciclo e 
Secundário 

- A cargo 
da 
professora 
e alunos 

 
Professora de 
Espanhol 
 

 
 
2.º período 

- Troca de presentes 
entre professora e 
alunos (sorteio 
semelhante ao 
Amigo Secreto). 

 
 

7 de maio 
 
 
 
 

- Celebrar a 
unidade do 
continente europeu; 
- Valorizar as 
línguas oficiais da 
Europa e as 
culturas dos 
diferentes países 
que a integram. 

 
Dia da Europa 

 
X 

 Comunidade 
Escolar 

  
Professores 
de Línguas e 
outros 
docentes do 
Agrupamento 
 

 
 
3.º período 

- Almoço com 
ementas 
diversificadas nas 
cantinas do 
Agrupamento; 
 
- Exposições de 
trabalhos dos 
alunos. 
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Departamento de Ciências Sociais e Humanas  

Grupo disciplinar: 200 Grupo(s) que integra(m) atividade(s) quando articuladas - Biblioteca 
 

Calendarização 
Objetivos / 

Competências 
Atividades 

Responsável/ 
Dinamizadores 

Destinatários Custos 

Monitorização 

Articulada 
Não 

Articulada 
Responsável 

(Quem) 
Periodicidade 

(Quando) 
Metodologia 

(Como) 

 

−  Outubro – aula 
de 45 minutos de 
HGP 

  
  
  
  

 

− Promover a educação 
integral dos alunos. 

− Motivar os alunos para 
os conteúdos a 
lecionar e consolidar 
conhecimentos já 
adquiridos.  

− Sensibilizar os alunos 
para a preservação do 
património histórico-
cultural. 

− Comemorar o dia da 
implantação da 
República. 

− Promover 
aprendizagens fora da 
sala de aula, num 
contexto lúdico. 

 

− Comemoração da implantação da 
República, atividade conjunta com a 
Biblioteca escolar. 

   
 

 
− Professoras 

de HGP e 
Biblioteca 
escolar 

  

− Alunos de 6.º 
ano. 

 

 

− Fotocópias 
e cartolinas. 

 

 
Professora 
de HGP 

 
Após a 
atividade 

 
Observação 
direta dos 
alunos durante 
a atividade 
 
Avaliação feita 
pelos alunos 
(em sala de 
aula) 

 
Outubro  
 (data a definir) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

− Promover a educação 
integral dos alunos. 

− Motivar os alunos para 
os conteúdos a 
lecionar e consolidar 
conhecimentos já 
adquiridos. 

− Promover 
aprendizagens fora da 
sala de aula, num 
contexto lúdico. 

-- Filme “Uma aventura nos mares” – a 1.ª 
viagem de circum-navegação. 

-- Professoras 
de HGP 
-- Câmara 
Municipal de 
Trancoso 

 -- Alunos de 5.º e 
6.º ano 

-- 3€ por 
aluno. 

 
Professora 
de HGP 

 
Após a 
atividade 

 
Observação 
direta dos 
alunos durante 
a atividade 
 
Avaliação feita 
pelos alunos 
(em sala de 
aula) 
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Departamento de Ciências Sociais e Humanas 
Grupo disciplinar: 200 Grupo(s) que integra(m) atividade(s) quando articuladas - Biblioteca  
    
 

− Abril – um bloco 
de 90 minutos 
(aula de HGP), na 
Biblioteca 
escolar. 

 
 

 

− Situar no tempo a 
revolução de abril. 

− Reconhecer o 
estabelecimento da 
democracia como 
principal consequência 
do 25 de abril. 

− Saber viver em 
democracia. 

− Relembrar 
acontecimentos 
históricos. 

− Promover o trabalho 
colaborativo. 

− Promover 
aprendizagens fora da 
sala de aula, num 
contexto lúdico. 

− Promover a educação 
integral dos alunos. 

− Consolidar 
conhecimentos 
adquiridos em 
contexto de sala de 
aula. 

 

− Comemoração do 25 de abril de 1974 
(em colaboração com a Biblioteca escolar) 

 

− Professoras 
de HGP e 
Biblioteca 
escolar 

  

− Alunos de 6.º 
ano. 

 

 

− Fotocópias 
e cartolinas. 

 

 
Professora 
de HGP 

 
Após a 
atividade 

 
Observação 
direta dos 
alunos durante 
a atividade 
 
Avaliação feita 
pelos alunos 
(em sala de 
aula) 
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Departamento de Ciências Sociais e Humanas  
Grupo disciplinar: 290 EMRC   Grupo(s) que integra(m) atividade(s) quando articuladas – 
  

Calendarização 
Objetivos / 

Competências 
Atividades 

Responsável/ 
Dinamizadores 

Destinatários Custos 

Monitorização 

Articulada 
Não 

Articulada 
Responsável 

(Quem) 
Periodicidade 

(Quando) 
Metodologia 

(Como) 

Meses de 
novembro e 
dezembro 

Promover o espírito 

solidário; 

Valorizar a partilha 

e a doação; 

Ajudar os mais 

desfavorecidos; 

− Proporcionar um 
Natal melhor às 
famílias das 
crianças mais 
carenciadas do 
nosso Agrupamento 
de Escolas; 

Cabazes de Natal Disciplina de 
EMRC 
articulada 
com outras 
disciplinas 
que se 
queiram 
associar 

 Alunos do 2.º, 

3.º Ciclo e 

Secundário 

Alunos do 1.º 
Ciclo 

Sem custos  
Prof Basílio 
Firmino 

 
Após a 
atividade 

 
Grelha 
proposta 

Datas definidas 

pelo Banco 

Alimentar: 

-30 de 

novembro e 1 

de dezembro; 

-30 e 31 de 

maio 

Sensibilizar os 

alunos e toda a 

comunidade 

educativa para o 

problema da fome, 

para a questão do 

não esbanjamento 

dos alimentos; 

− Educar para o valor 
da partilha e do 
voluntariado. 

Colaboração na Campanha 

Nacional de Recolha de alimentos a 

favor do Banco Alimentar contra a 

Fome 

 

Disciplina de 
EMRC 
articulada 
com outras 
disciplinas 
que se 
queiram 
associar 

 Alunos 
matriculados 
em EMRC e 
toda a 
comunidade 
escolar 

Sem custos  
Prof Basílio 
Firmino 

 
Após a 
atividade 

 
Grelha 
proposta 

Dia 10/12 das 14 
às 15h30 horas 
(10.ºB e 11.ºA) e 
dia 11/12 das 
15h50 às 17h15 
horas (10.ºA e 
11.ºD) 

Convívio 

intergeracional; 

Partilha de 

experiências; 

− Respeito pelos mais 
velhos; 

Visita aos lares de idosos de Trancoso Disciplina de 
EMRC e 
outras 
disciplinas 
que se 
queiram 
associar 

 Alunos 
matriculados 
em EMRC e os 
idosos do Lar 
de Terceira 
Idade da Santa 
Casa da 
Misericórdia 

100 €  
Prof Basílio 
Firmino 

 
Após a 
atividade 

 
Grelha 
proposta 
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Calendarização 
Objetivos / 

Competências 
Atividades 

Responsável/ 
Dinamizadores 

Destinatários Custos 

Monitorização 

Articulada 
Não 

Articulada 
Responsável 

(Quem) 
Periodicidade 

(Quando) 
Metodologia 

(Como) 

22 de novembro 

de 2019 

Promover o espírito 

solidário dos alunos 

através do 

acolhimento e da 

aceitação de 

pessoas de outros 

países; 

Proporcionar aos 

alunos saberes para 

a construção de 

uma sociedade mais 

justa; 

Esclarecer dúvidas 

acerca das causas 

de conflitos da 

migração de gentes. 

Criar um espírito de 

solidariedade 

europeu. 

Exposição “Crianças Austríacas em 

Portugal” e visita do Embaixador 

da Áustria em Portugal ao nosso 

Agrupamento 

Departament

o de 

Ciências 

Sociais e 

Humanas - 

História 

Departament

o de 

Expressões 

(EV) 

Projeto 

Europa 

 Comunidade 

escolar 

 

100€  

Prof Basílio 

Firmino 

 

Após a 

atividade 

 

Grelha 

proposta 

6 janeiro de 

2020 

(segunda-feira 

de tarde) 

Comemorar o 

nascimento de Jesus 

Cristo, levando esta 

Boa Nova às 

Instituições da 

cidade. 

Promover o 

convívio e o 

encontro da 

comunidade 

educativa com a 

comunidade civil. 

Cantar as Janeiras 

 

Disciplina 

de EMRC 

articulada 

com a 

disciplina de 

Educação 

Musical e 

com a 

colaboração 

de alunos, 

funcionários 

e professores 

 Comunidade 

educativa e 

Instituições da 

cidade 

Sem custos  

Prof Basílio 

Firmino 

 

Após a 

atividade 

 

Grelha 

proposta 
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Calendarização 
Objetivos / 

Competências 
Atividades 

Responsável/ 
Dinamizadores 

Destinatários Custos 

Monitorização 

Articulada 
Não 

Articulada 
Responsável 

(Quem) 
Periodicidade 

(Quando) 
Metodologia 

(Como) 

(A definir durante o 
1.º ou 2.º período) 

Elucidar os alunos 

sobre a questão 

ecológica e as suas 

consequências; 

Incentivar os alunos 

sobre o respeito da 

natureza e pela nossa 

casa comum, planeta; 

Ajudar os alunos a 
vencer os medos e 
obstáculos da sua vida 
fazendo referência ao 
livro “Lobo do Mar”, 
onde Mcnamara faz 
uma viagem espiritual. 

Visita do Garett Mcnamara ao nosso 
Agrupamento e conferência aberta à 
Comunidade Escolar sobre a Questão 
Ecológica. 

Disciplina de 
EMRC em 
articulação com 
a equipa do 
projeto Europa 
e o grupo 
Cidadania 

 Comunidade 

escolar 

 

100€  

Prof Basílio 

Firmino 

 

Após a 

atividade 

 

Grelha proposta 

30 de abril e 1 de 

Maio  

ou 

15 e 16 de maio 

de 2020 

Promover o convívio 

entre os alunos; 

Contactar com a 

natureza; 

Considerar os valores 

ecológicos;  

divulgação e 

valorização dos 

automóveis antigos, 

constituindo um pólo 

de atração local, 

enquanto memória e 

história dos veículos 

motorizados 

Fim-de-semana Ecológico 

(Rilhadas, Fafe) e visita ao Museu Regional 
do automóvel (Fafe) 

 Prof Basílio 

Firmino 

Alunos do 8.º e 
9.º anos 

60€  

Prof Basílio 

Firmino 

 

Após a 

atividade 

 

Grelha proposta 

24 de março de 
2020 

Promover o convívio 

com alunos de outras 

escolas; Promover a 

fraternidade e a união; 

Criar laços de 

amizade; Conhecer 

alunos de outras 

escolas; 

Promover o convívio 
entre as diversas 
escolas da diocese. 

XXIII Encontro Diocesano InterEscolas 

- Pinhel 

 

 Prof. Basílio 

Fernandes 

5.º, 6.º e 7.º ano AA definir  

Prof Basílio 

Firmino 

 

Após a 

atividade 

 

Grelha proposta 
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Calendarização 
Objetivos / 

Competências 
Atividades 

Responsável/ 
Dinamizadores 

Destinatários Custos 

Monitorização 

Articulada 
Não 

Articulada 
Responsável 

(Quem) 
Periodicidade 

(Quando) 
Metodologia 

(Como) 

22 de abril de 

2020 

Promover o convívio 

entre os alunos 

inscritos em EMRC; 

Dar a conhecer o 

Agrupamento de 

Escolas de Trancoso e 

a nossa cidade 

Dinamizar a inscrição 
dos alunos na disciplina 
de EMRC no ensino 
secundário. 

III Encontro de alunos do 9.º ano “EMRC- A 
opção com sentido” SEIA 

 Professor de 

EMRC do 

Agrupamento 

de Trancoso e 

SDER Guarda 

Alunos do 9.º 
anos de EMRC 
de toda a diocese 
da Guarda 

A definir  

Prof Basílio 

Firmino 

 

Após a 

atividade 

 

Grelha proposta 

De 24 a 28 de 
fevereiro de 2020 
(férias do Carnaval) 

Desenvolver o 

espírito de grupo e 

partilhar 

interrogações, 

certezas e esperanças 

com outros alunos de 

EMRC e contactar 

com outras culturas; 

Visitar o Coliseu, as 

Basílicas de S. Pedro 

e S. Paulo, Fórum 

Romano, Museus do 

Vaticano, Castelo de 

Sant Ângelo, 

Pantheon. 

Audiência com o Santo 
Padre. 

Visita Estudo EMRC à cidade de Roma 

 

Disciplina de 
EMRC 
articulada com 
as disciplinas 
que se queiram 
associar 
(História) 

 Alunos do 9.ºano 
(????) do 10.º e 
11.º anos 

Cerca de 

300€ 

 

Prof Basílio 

Firmino 

 

Após a 

atividade 

 

Grelha proposta 
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Calendarização 
Objetivos / 

Competências 
Atividades 

Responsável/ 
Dinamizadores 

Destinatários Custos 

Monitorização 

Articulada 
Não 

Articulada 
Responsável 

(Quem) 
Periodicidade 

(Quando) 
Metodologia 

(Como) 

Junho de 2020 Levar os adolescentes 

a voar de avião pela 

primeira vez; 

Convívio e partilha de 

experiência com 

adolescentes e jovens 

portadores de 

deficiência.  

Educar para a 
solidariedade. 

Batismo de Voo 

(local a definir) 
 EMRC Alunos do 7.º e 

8.º anos 

A definir  

Prof Basílio 

Firmino 

 

Após a 

atividade 

 

Grelha proposta 

17 e 18 de abril 

de 2020 

Promover a partilha 

de experiências entre 

alunos de EMRC; 

Dar testemunho da 

alegria de ser cristão 

no meio dos jovens. 

X Encontro Nacional dos Alunos de 

EMRC do Ensino Secundário 

(Guimarães) 

 Disciplina de 

EMRC 

 

Alunos de EMRC 
do Ensino 
Secundário 

A definir 

 

 

Prof Basílio 

Firmino 

 

Após a 

atividade 

 

Grelha proposta 

2.º período 

(A definir) 

Desenvolver o 

espírito de grupo e 

partilha; Conhecer 

este centro de 

interpretação 

servindo-se das 

tecnologias mais 

evoluídas na 

preservação e 

estímulo da cultura 

em Portugal; 

Reconhecer a 

importância da 

presença da 

civilização romana no 

nosso país; 

Visita de Estudo ao Museu Portugal 

Romano em Sicó, Condeixa-a-Nova 

 

Disciplina de 
EMRC, 
articulada com 
a disciplina de 
História e 
outras. 

 7.º e 8.º anos 

9.º anos? 
A definir    
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Calendarização 
Objetivos / 

Competências 
Atividades 

Responsável/ 
Dinamizadores 

Destinatários Custos 

Monitorização 

Articulada 
Não 

Articulada 
Responsável 

(Quem) 
Periodicidade 

(Quando) 
Metodologia 

(Como) 

22 de maio de 
2020 

Promover o 

convívio entre os 

alunos inscritos no 

1.º Ciclo; 

Dinamizar a 

inscrição dos alunos 

na disciplina de 

EMRC no ensino 

secundário. 

XX Encontro Nacional do 1.º Ciclo  

(Fátima) 

 

 Grupo 

Disciplinar 

de EMRC. 

(1.º Ciclo) 

Alunos do 1.º 
Ciclo 
matriculados 
em EMRC. 

A definir  

Prof Basílio 

Firmino 

 

Após a 

atividade 

 

Grelha proposta 
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Departamento de Ciências Sociais e Humanas  
Grupo disciplinar: 400 - História - Grupo(s) que integra(m) atividade(s) quando articuladas: Biblioteca da Escola Secundária 
 

Calendarização 
Objetivos / 

Competências 
Atividades 

Responsável/ 
Dinamizadores 

Destinatários Custos 

Monitorização 

Articulada 
Não 

Articulada 
Responsável 

(Quem) 
Periodicidade 

(Quando) 
Metodologia 

(Como) 

 

− Outubro 
 

Sensibilizar os alunos 
para a importância da 
Hist. Local 

− Identificar vestígios 
arqueológicos 

- Desenvolver nos alunos 
interesses pela pesquisa 
e cultura científica. 

− Conhecer o património 
edificado 

− Visita de estudo à estação arqueológica 
de Moreira de Rei 

 

 
Prof Luísa 

Gil 
10.º D ? 

Profª Luísa 
Gil 

Final do 1.º 
período 

Grelha 
proposta 

Novembro 

− Ser capaz de procurar 
obras numa biblioteca 

− Saber procurar 
diferentes tipos de 
Fontes Bibliográficas 
numa biblioteca 

− Elaborar registos 
bibliográficos de livros 
e da internet 

− Pesquisar / selecionar 
informação sobre 
personalidades 

- Oficina de História na Biblioteca escolar 

Prof Helena 
Sampaio 

 
Prof 

Fernando 
Peixoto 

 11.º D 
Sem 

custos 

Prof 
Fernando 
Peixoto 

Final do 1.º 
período 

Grelha 
Proposta 
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Calendarização 
Objetivos / 

Competências 
Atividades 

Responsável/ 
Dinamizadores 

Destinatários Custos 

Monitorização 

Articulada 
Não 

Articulada 
Responsável 

(Quem) 
Periodicidade 

(Quando) 
Metodologia 

(Como) 

22 de novembro 

- Contribuir para a 
formação integral dos 
alunos; 
 
- Estimular a 
apropriação criativa do 
currículo por parte dos 
alunos; 
 
- Identificar os 
antecedentes históricos 
 
- Promover o espírito 
crítico, a inovação, a 
experimentação e 
criatividade dos alunos 
 
- Desenvolver o gosto 
pela investigação e 
estudo do presente e do 
passado; 

− Esclarecer dúvidas 
acerca das causas de 
conflitos das migração 
de gentes, e a 
inserção desta nova 
população na nossa 
sociedade. 

− Proporcionar aos 
alunos saberes para a 
construção de uma 
sociedade mais justa. 

 
 

Do Holocausto na Europa aos refugiados 
do séc. XX e XXI 
 
 Visualização do filme – A Lista de 

Schindler no Cinema 
 
 Exposição de painéis com dados sobre 

as crianças austríacas que vieram para 
Portugal, entre 1947 e 1958, após a 
Segunda Guerra Mundial, realizada em 
parceria pela Cáritas Portuguesa e a 
Embaixada da Áustria em Portugal. 

 
 Conferência com o Sr. Embaixador da 

Áustria em Portugal no Convento de 
São Francisco, em data a agendar, com 
a presença das entidades civis e 
religiosas 

 
 Elaboração de trabalhos diversos pelos 

alunos do  9.º anos 
 

 Exposição de trabalhos na 
Escola Sede 

 Painel para brainstorming da 
comunidade escolar colocado na 
Escola Sede do Agrupamento 

Professores: 
 
 
Basílio Firmino  

 

Fernando 

Peixoto  

 

Luísa Gil  

 

Cristina Camilo  

 

Ana Paula 

Camilo  

 

 

− Alunos do 9.º 
ano  

 

− Alunos do 
10.º e 11.º 
anos 

 
Comunidade 

Escolar 

Cerca de 
100 € 

Prof. 
 

Basílio 
Firmino  

e 
Fernando 
Peixoto 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Final do 1.º 
período 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Grelha  
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Calendarização 
Objetivos / 

Competências 
Atividades 

Responsável/ 
Dinamizadores 

Destinatários Custos 

Monitorização 

Articulada 
Não 

Articulada 
Responsável 

(Quem) 
Periodicidade 

(Quando) 
Metodologia 

(Como) 

10 de dezembro 

-Homenagear o 

empenho e dedicação 
de todos os cidadãos 
defensores dos direitos 
humanos 

 -Contribuir para o 

fim da discriminação, 
promovendo a 
igualdade entre todos 
os cidadãos 

-Promover a 

consciência pública 
sobre a importância 
decisiva dos direitos 
humanos numa 
sociedade livre e 
democrática, tanto ao 
nível da opinião pública 
em geral como em 
relação a alvos 
privilegiados, como as 
crianças e a população 
jovem 
 

.Promover o 

conhecimento sobre o 
que são os direitos 
humanos, qual o seu 
significado, que valores, 
princípios e 
instrumentos os apoiam 
e protegem. 
 

Comemoração do Dia dos Direitos 
Humanos (10 de dezembro): 
- Sensibilizar os alunos e toda a 
comunidade escolar, através de 
pistas/alertas durante o período de tempo 
que antecede o dia 10 de dezembro - essas 
pistas serão colocadas em locais 
estratégicos da escola para serem 
visualizados, mas sem estarem codificados 
para colocar interrogações nos alunos: 
 
- Uma rede de descanso suspensa. 
 “Se a humanidade vivesse sem os seus 

direitos?  

A rede representa essa proteção à 

humanidade.” 

-Coluna da escola com correntes á volta. 

“Se a Humanidade vivesse acorrentada? “ 

 

- Dia dos Direitos Humanos - 10 de 
dezembro: 
 
- Exposição de Cartazes /distribuição de 
panfletos; 
 
- Colaboração na” Maratona de Cartas” 
(Projeto da Amnistia Internacional) 
 
-Formação de uma Corrente Humana de 
Tolerância que será aberta á comunidade 

Prof . Cristina 
Camilo 
 
 
Prof. Paula 
Camilo 
 
 
Prof . Luís 
Osório 
 
Prof. António 
Gomes 
 
Prof. José 
Casanova 
 
Prof. Ana Pires 

 

− Alunos de 
Cidadania e 
Desenvolvime
nto da Escola 
de Vila 
Franca das 
Naves 

 

− Alunos do 9.º 
A 

 

− Atividades 
abertas à 
comunidade 

Cerca de 
30 € 

Prof. Cristina 
Camilo 

Final do 1.º 
período 

Grelha 
proposta 
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Calendarização 
Objetivos / 

Competências 
Atividades 

Responsável/ 
Dinamizadores 

Destinatários Custos 

Monitorização 

Articulada 
Não 

Articulada 
Responsável 

(Quem) 

Periodicida
de 

(Quando) 

Metodologia 
(Como) 

 
 

2.º período 
 
 

-Compreender de forma 
lúdica realidades 
históricas e literárias;  
-Conhecer o espaço, a 

importância e valor da 
instituição (Assembleia 
da República); 
-Compreender a 
importância da política na 
organização de uma 
sociedade 
-Reconhecer a 
importância da 
democracia 
-Conhecer factos e 
atores importantes da 
História Nacional, 
-Constatar a 
aplicabilidade real de 
conteúdos da disciplina 
em situações práticas; 
 
-Promover a 
interdisciplinaridade; 
 
-Promover o convívio e 
as relações 
interpessoais; 
 

− Visita de estudo à Assembleia da 
República, Museu da Presidência e 
Mosteiro dos Jerónimos  

 

Fernando 

Peixoto  

 

Luísa Gil  

 

Cristina Camilo  

 

Olga Marques 

 

Cristina 

Baltazar 

 

 
9.º anos 
11.º ano 

Transporte 
e bilhete, 

em alguns 
locais a 
visitar 

 
Professores 

responsáveis 

No final da 
visita 

Grelha 
proposta 
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Departamento de Ciências Sociais e Humanas  
  
Grupo disciplinar: História – Grupo(s) que integra(m) atividade(s) quando articulada. 200P e 210 – Português Francês; 220 - Inglês; 300 - Português; 320 – 
Francês; 330 – Inglês; 350 – Espanhol; 420 – Geografia; 430 – Economia; 250 – Educação Musical; Equipa da Biblioteca Escolar; Clube das Artes; Clube de 
Teatro; Clube da Europa (Dia das Línguas/ Dia da Europa) 
 

Calendarização 
Objetivos / 

Competências 
Atividades 

Responsável/ 
Dinamizadores 

Destinatários Custos 

Monitorização 

Articulada 
Não 

Articulada 
Responsável 

(Quem) 
Periodicidade 

(Quando) 

Metodologi
a 

(Como) 

 
 
 
 
 
 
 
 

Abril 
 
 

− Sensibilizar os alunos 
para a importância da 
Hist. Local 

− Conhecer o património 
edificado 

− Relacionar o processo 
revolucionário português 
no contexto das invasões 
napoleónicas 

- Compreender de forma 
aplicabilidade real de 
conteúdos da disciplina 
em situações práticas; 

- Visita de estudo a Almeida e Vilar 
Formoso: 
 
- Fortaleza de Almeida 
 
- Museu Histórico-Militar de Almeida 
 
- Vilar Formoso Fronteira da Paz, 
Memorial aos Refugiados e ao Cônsul 
Aristides de Sousa Mendes 

 

 
 
 

 
 
 

Prof. 
Fernando 
Peixoto 

 
 
 

Rui 
Ribeiro 

 
 
 
 
 
 
 

11.º D 
12.º D 

 

 
 
 
 
 
 

Transporte 
e almoço 

 

 
 
 
 

Prof 
Fernando 
Peixoto 

 
 

Rui 
Ribeiro 

 

 
 
 
 
 
 
 

Final do ano 

 
 
 
 
 
 
 
 

Grelha 
proposta 

 

10/11 ou 12 de 
maio 

 

-Descrever as principais 
etapas do nascimento e 
expansão dos processos de 
integração da Europa 
ocidental – Desde a 
Declaração de Schuman 
Identificar os pontos fortes da 
unidade do continente 
europeu 
-Identificar grandes ícones 
europeus dos séculos XX e 
XXI 

-Promover a interdisciplinaridade; 
 

Criar uma galeria de fotos com 
ícones europeus, músicas, vídeos e 

cartazes das últimas décadas. 
 

- Quiz alusivo a personalidades 
emblemáticas europeias 

 
Apresentação de PowerPoint sobre 

a União europeia 
 

Prof. 
Cristina 
Camilo 

 
Fernando 
Peixoto 

 
Luísa Gil 

 

 

9.º ano 
Comunidade 

Escolar 
 

Cerca de 
150€ 

 

Delegado de 
grupo 

 

Final do ano 
 

Grelha 
proposta 
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Departamento de Ciências Sociais e Humanas 
 
Grupo disciplinar:  Filosofia 410         Grupo(s) que integra(m) atividade(s) quando articuladas ________________________________ 

Calendarização 
Objetivos / 

Competências 
Atividades 

Responsável/ 
Dinamizadores 

Destinatários Custos 

Monitorização 

Articulada 
Não 

Articulada 
Responsável 

(Quem) 
Periodicidade 

(Quando) 
Metodologia 

(Como) 

 
 
 
 
 

 
21/11/2019 

 
 
 

 
Sensibilizar os 

alunos/Comunidade 

Educativa para a 

importância da 

Filosofia. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Dia Internacional da Filosofia. 

 
- Margarida 

Langrouva 

 
- Fátima 

Sobral 

 
- Olga 

Marques 

  
Alunos 

 
10.º e 11.º 

 
anos. 

 
Indefinidos 

 
   Docentes 

 
Grupo 410 

 
Ao longo do 
 

1.º período 

 

Produção de 

atividades dos 

alunos em 

contexto de 

sala de aula e 

fora. 

 
 
 

3.º período 
 
 
 
 
 
 

 
 

07/05/2020 
 
 
 
 

 
Partilha de novas  
 
experiências e 
 
conhecimentos. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Olimpíadas Nacionais da Filosofia. 

 
 
 
 
 
 
1 
 

Dia da Europa 
 

Ementa Grega 
 

 
- Fátima 

 
Sobral 

 
 
 
 
 
 
 

Articulação 

com o 

Departamento 

de Línguas. 

  
Alunos 

 
10.º, 11.º e 

 
12.º anos. 

 
 
 

Raquel 
 

 Rodrigues 
 

 n.º 21 
 

Alunos do  
 

Secundário 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Docentes 
 

Grupo 410 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7 de maio 
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Calendarização Objetivos / Competências Atividades 

Responsável/ 
Dinamizadores Destinatário

s 
Custos 

Monitorização 

Articulada 
Não 

Articulada 
Responsável 

(Quem) 
Periodicidade 

(Quando) 
Metodologia 

(Como) 
 
 
1.º período 
 
 
 

- Distinguir vazios humanos de focos populacionais.  
- Localizar os principais vazios humanos e as grandes 
concentrações populacionais.  
- Refletir sobre os fatores naturais e humanos que 
influenciam a repartição mundial da população. 
- Compreender a distribuição da população mundial. 

“Focos 
populacionais 
e vazios 
humanos” 

 
 

 
 
 

x 

 
 
- Alunos - 
8.ºano 

  
 
 
Grupo 420 

 
Semana 
Posterior 

 
Elaboração de 
relatório. 

 
2.º período 

 
- Identificar diferentes elementos de clima: temperatura, 
precipitação, humidade, nebulosidade, insolação, 
pressão atmosférica e vento.  
- Distinguir estado de tempo de clima.  
- Caraterizar o estado de tempo para um determinado 
lugar e num dado momento.  
- Compreender o clima como o resultado da influência 
dos diferentes elementos atmosféricos. 
 

“Elementos 
climáticos – 
repórteres em 
ação” – 
exposição 
fotográfica 
 
Comemoração 
do Dia 
Mundial da 
Meteorologia – 
Semana de 23 
de março. 

  
 
 
 
 
 

x 

 
 
 
 
- Alunos - 
7.ºano 

  
 
 
 
 
 
Grupo 420 

 
 
 
 
 
 
Semana 
Posterior 

 
 
 
 
Elaboração de 
relatório 
/Exposição 
fotográfica. 

 
 
 
 
2.º período 
 
 
 
 
 

- Representar a estrutura etária da população do distrito 
da Guarda, por concelho, em 2011. 
- Caraterizar a estrutura etária da população. 
- Refletir sobre as consequências da evolução da 
composição da população por grupos etários e sexo,  
- Refletir sobre a necessidade de um ajustamento 
permanente entre os comportamentos demográficos e 
os recursos disponíveis.  
 

 
Representaçã
o da “estrutura 
etária da 
população do 
distrito da 
Guarda, em 
2011” 

  
 
 
 

x 

 
 
 
- Alunos - 
8.ºano 

  
 
 
 
Grupo 420 

 
 
 
 
Semana 
Posterior 

 
 
 
Elaboração de 
relatório. 
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Calendarização Objetivos / Competências Atividades 

Responsável/ 
Dinamizadores Destinatário

s 
Custos 

Monitorização 

Articulada 
Não 

Articulada 
Responsável 

(Quem) 
Periodicidade 

(Quando) 
Metodologia 

(Como) 
 
 
 
2.º período 
 
 

- Distinguir função urbana de área funcional.  
- Localizar as principais áreas funcionais da cidade de 
Trancoso.  
- Caraterizar as funções das cidades: residencial, 
comercial, industrial, político-administrativa, cultural, 
religiosa (…).  
- Caraterizar as principais áreas funcionais da cidade de 
Trancoso.  
- Caraterizar a planta da cidade. 
- Relacionar a planta da cidade com a evolução ou o 
planeamento.  

As cidades em 
Portugal - 
Morfologia 
urbana - Visita 
de estudo ao 
centro 
histórico de 
Trancoso 
 
 
 

  
 

 
 
 
 

X 

 
 
 
 
 
- Alunos - 
8.ºano 

  
 
 
 
 
 
Grupo 420 

 
 
 
 
 
Semana 
Posterior 

 
 
 
 
Elaboração de 
relatório 
/Exposição 
fotográfica. 

 
 
 
 
 
2.º período 
 
 

 
 
 
- Compreender as diferenças económicas, sociais e 
culturais do mundo em que vivemos; 
- Reconhecer desigualdades de desenvolvimento entre 
o “Norte” e o “Sul” 
- Distinguir países com diferentes graus de 
desenvolvimento. 

 
Exposição 
fotográfica 
sobre 
“Contrastes de 
desenvolvime
nto – 
PD/PED/PMA. 

  
 
 
 
 

X 

 
 
 
 
 
- Alunos – 
9.ºano 

  
 
 
 
 
Grupo 420 

 
 
 
 
 
Semana 
Posterior 

 
 
 
 
Elaboração de 
relatório 
/Exposição 
fotográfica. 
 
 
 
 
 

 
 
 

− 3.º período 
(09 maio 2019) 

 

− Consciencializar os jovens sobre a sua condição de 
cidadãos europeus; 

− Informar os jovens dos mecanismos de organização da 
UE; 

− Divulgar informações acerca do processo de 
construção da UE; 

− Articular conteúdos curriculares com os temas em 
debate na UE; 

− Realização de trabalhos relativos ao tema. 
 

 

− Comemoraç
ão do Dia da 
Europa 

Pedypaper – À 
descoberta da 
Europa. 
 

  
 
 
 
 

X 

 
 
 
 
 

− - Alunos - 
7.ºano 
Alunos do 
3.º Ciclo 

  
 
 
 
 
 
Grupo 420 

 
 
 
 
 
 
Semana 
Posterior 

 
 
 
 
 
 
Elaboração de 
relatório 
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Calendarização Objetivos / Competências Atividades 

Responsável/ 
Dinamizadores Destinatário

s 
Custos 

Monitorização 

Articulada 
Não 

Articulada 
Responsável 

(Quem) 
Periodicidade 

(Quando) 
Metodologia 

(Como) 
 
 
 
 
 
 
3.º período 

- Observar o vale glaciário do rio Zêzere; 
- Relacionar os tipos de rochas com o perfil longitudinal  
do rio; 
- Realizar percursos pedestres; 
- Compreender a evolução das diferentes formas de 
relevo; 
- Conhecer a evolução histórica da serra; 
- Relacionar as espécies vegetais dominantes com as 
condições edafoclimáticas. 
- Observar no local, exemplos de técnicas de controlo 
de incêndios; 
- Identificar os diferentes tipos de formações rochosas: 
- Proporcionar momentos de convívio entre alunos e 
professores. 
 

 
 
 
 
 
 
Visita de 
Estudo – 
Serra da 
Estrela 

 
 
 

 
 
 
 

X 

 
 

 
 
 
 
 
- Alunos de 7.º 
8.º  e 9.ºano 

  
 
 
 
Professores 
de Português, 
Geografia, 
História, 
Biologia  e  
FQ. 

 
 
 
 
 
 
 
Semana 
Posterior 

 
 
 
 
 
 
Elaboração de 
relatório 
/Exposição 
fotográfica. 
 
 

 
 
 
 
 
2.º período 

 
 
 
 
- Aplicar conhecimentos relativos à física da atmosfera; 
- Aplicar conhecimentos relativos à climatologia; 
- Produzir documentos informativos relevantes relativos 
ao clima. 

 
 
 
 
 
Boletim 
meteorológico 
semanal 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

X 

 
 
 
 
 
 
Alunos do 10.º 
ano 

  
 
 
 
 
 
Grupo 420 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
No final da 
atividade 

 
 
 
 
 
Elaboração de 
relatório 
 

 
 
 
 
 
 
1.º período 
 

- Conhecer realidades diversas associadas ao 3.º Setor; 
- Fomentar a cooperação com instituições 
complementares ao sistema formal de ensino; 
- Divulgar métodos alternativos de Educação Especial 

 
 
 
Visita de 
Estudo 
(ASTA-
Almeida) 
(20.11.2019) 

 
 
 
 
Ensº 
Especial 

 

12.ºD  Grupo 420 
Semana 
Posterior 

Relatório 
Expªº Fotogª 
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Calendarização Objetivos / Competências Atividades 

Responsável/ 
Dinamizadores Destinatário

s 
Custos 

Monitorização 

Articulada 
Não 

Articulada 
Responsável 

(Quem) 
Periodicidade 

(Quando) 
Metodologia 

(Como) 

1.º período 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
-Conhecer unidades do tecido empresarial local; 
- Integrar conhecimentos práticos de cariz curricular; 
- Fomentar a cooperação com parceiros locais; 
- Valorizar o planeamento estratégico 
empresarial/territorial; 
 
 

 
 
Trabalho de 
Campo 
 (“Casa da 
Prisca” – 
Trancoso) 
 

 X 11.ºD 
Sem 

Custos 
Grupo 420 

Semana 
Posterior 

Tempo Aula 

 
 
Trabalho de 
Campo 
 (“Raia 
Histórica” – 
Trancoso) 

 

História  11.ºD 
Sem 

Custos 
Grupo 420 

Semana 
Posterior 

Tempo Aula 

2.º período 

- Potenciar o conhecimento experimental; 
- Problematizar conteúdos programáticos em territórios 
específicos; 
- Contactar com organizações 
gestoras de espaços e percursos académicos; 
- Promover a organização de projetos de Vida dos 
alunos; 
- Divulgar instituições que se dediquem ao 
ensino/investigação; 
- Apoiar os alunos na prossecução de percursos 
académicos/profissionais atuais e futuros; 
- Refletir in loco sobre realidades novas e inovadoras 
em contexto espacial/social. 

 
 
 
 
 
Visita de 
Estudo 
(Litoral) 
 
 

História  11.ºD  Grupo 420 
Semana 
Posterior 

Relatório 
Expªº Fotogª 

  

 
 
 
Visita de 
Estudo 
(Lisboa) 
 

História  12.ºD  Grupo 420 
Semana 
Posterior 

Relatório 
Expªº Fotogª 
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Departamento de Ciências Sociais e Humanas  
  
Grupo disciplinar: 430 - Economia  - Grupo(s) que integra(m) atividade(s) quando articuladas:  
 

Calendarização 
Objetivos / 

Competências 
Atividades 

Responsável/ 
Dinamizadores Destinatári

os 
Custos 

Monitorização 

Articulada 
Não 

Articulada 
Responsável 

(Quem) 
Periodicidade 

(Quando) 
Metodologia 

(Como) 

25, 26 ou 27 de 
março 2020 

− Promover a utilização de 
um transporte público 
adaptável ao estudante de 
hoje e no futuro. 

− Observar formas arqui-
tetónicas diversas e situá-
las no tempo, no espaço e 
no evento (social, 
económico e mundial). 

−  Analisar espaços com 
diversificação de oferta ao 
nível da satisfação de 
necessidades de consumo. 

−  Compreender a organiza-
ção de grandes espaços 
comerciais. 

− Proporcionar aos alunos o 
contacto com instituições 
do ensino superior, público 
e privado, nacional e inter-
nacional; 

− Promover o relaciona-
mento entre o mundo 
académico e empresas, a 
educação formal e não 
formal; 

− Consolidar aprendizagens e 
conhecimentos. 

- Viajar de Comboio: “Uma nova 

experiência para aquisição de 
conhecimento”. 
- Chegada à Gare do Oriente: 
Observação da traça arquitetónica 
do edifício. 
- Passeio pelo Parque das Nações, 
(Organização urbanística e 
paisagística). 
- Visita ao C.C. Vasco da Gama 
(Almoço livre). 
- Visita à Feira de Educação e 
Formação. 

Economia 
+ 

História 
+ 

Geografia  
+ 

SPO 
+ 

(…) 

 

Alunos do 12.º 
Ano 

 +/- 20€ / 
aluno 

(Bilhete de 
Comboio, 
entrada na 

FIL, …) 

Docente de 
Economia 

Após a 
atividade 

Observação 
direta dos 

alunos durante 
a atividade 

 
Avaliação feita 
pelos alunos 
(em sala de 

aula) 
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Departamento de Matemática e Ciências Experimentais   

Grupo(s) que integra(m) atividade(s) quando articuladas: todos os grupos do Departamento  230 – Matemática e Ciências da Natureza 
                                                                                                                                                                500 – Matemática 
                                                                                                                                                                510 – Físico-Química 
                                                                                                                                                                520 – Bilogia e Geologia 
                                                                                                                                                                550 - Informática 
 

Calendarização Objetivos / Competências Atividades 

Responsável/ 
Dinamizadores 

Destinatários Custos 

Monitorização 

Articulada 
Não 

Articulada 
Responsável 

(Quem) 
Periodicidade 

(Quando) 
Metodologia 

(Como) 

 

− Data a marcar 
 
No 2.º período 
 
 
 

 

− Fomentar o gosto pelas 
Ciências; 

−  Aplicar conhecimentos e 
técnicas adquiridas nas aulas 
das disciplinas do 
Departamento; 

− Promover o raciocínio 
geométrico; 

− Despertar o lado lúdico da 
Matemática; 

− Promover a resolução de 
problemas; 

− Contribuir para o 
enriquecimento científico e 
cultural do aluno; 

− Possibilitar o acesso de toda a 
comunidade escolar à prática 
da Ciência. 

− Dar a conhecer à comunidade 
educativa as Tecnologias de 
Informação e Comunicação. 

 

 

− Dias do Dep de Mat. 
C. Experimentais. 

 
 
 

 

− Professores do 
Departamento  

 

 
 
 
 
 

 

− Comunidade 
escolar. 

 

  

− Professores do 
Departamento  

 

 
A seguir à 
realização da 
atividade 

 
Grelha de 
registo  e 
registo 
fotográfico 
 
Balanço das 
atividades em 
reuniões de 
grupo e de 
departamento 
e registado 
nas respetivas 
atas. 
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Grupo disciplinar:  230 - Matemática e Ciências da Natureza     Grupo(s) que integra(m) atividade(s) quando articuladas: 500 – Matemática 
                                                                                                                                                                                                                         520 – Biologia e Geologia 
 

Calendarização 
Objetivos / 

Competências 
Atividades 

Responsável/ 
Dinamizadores 

Destinatários Custos 

Monitorização 

Articulada 
Não 

Articulada 
Responsável 

(Quem) 
Periodicidade 

(Quando) 
Metodologia 

(Como) 
 

 
 
 
 
 

16 de outubro 
 

 
 
 
 

 
- Reconhecer a 
necessidade de 
desenvolver hábitos 
de vida saudáveis e 
de segurança, numa 
perspetiva biológica, 
psicológica e social; 
- Promover e 
desenvolver a literacia 
e autonomia para o 
exercício de escolhas 
alimentares 
saudáveis. 
 

 
 
 

Dia da Alimentação  
- Passatempos/jogo/vídeos relativos à 
importância de uma alimentação 
saudável; 
- Atividades de sensibilização; 
elaboração e exposição de trabalhos 
dos alunos de 6.º ano;  
- Distribuição de uma peça de fruta aos 
alunos. 

 
Grupo 230 

 
PAPES 

 
Docentes de 
Cidadania e 

Desenvolviment
o 

do 2.º Ciclo 
 

Biblioteca 
Escolar 

 
Clube de Artes 

 
 
 
 
 
 

---- 

 
 
 

 
Alunos do 
2.º Ciclo 

 
Comunidade 

Educativa 

 
 
 
 
- Materiais 
de papelaria 
- Fotocópias 
- Frutas da 
época  
 

 
 

 
 

Coordenadora 
do 

Departamento 

 
 
 
 
Uma semana 
depois da 
realização da 
atividade 

 
 
 
 
 Relatório da 
atividade e 
fotografias 
enviados por 
email 
  

2.º período 
(data a confirmar) 

 
 
 
- Contribuir para a 
literacia científica da 
comunidade 
educativa; 
- Promover a 
articulação entre os 
vários níveis de 
educação e ensino; 
- Estimular a partilha 
de conhecimentos e 
experiências entre as 
várias escolas do 
Agrupamento. 
 

 
Dia da Ciência na Escola: 

“Cientistas de Palmo e Meio” 
 

- Planificação das atividades 
experimentais a realizar destinadas às 
crianças da Educação Pré-Escolar. 
 

 
 
 
 
 

Grupo 230 
 

Clube de 
Ciências 

 
Educação 

Pré-Escolar 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

---- 

 
 
 
 

 
 
 

Crianças da 
Educação  

Pré-Escolar 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
- Transporte 
- Materiais 
para as 
experiências 
 

 
 
 
 
 
 
 

Coordenadora 
do 

Departamento 

 
 
Uma semana 
antes da 
realização das 
atividades 

 
 
Planificação das 
atividades 
enviada por 
email  

 
- Realização de atividades 
experimentais nas Escolas Básicas de 
Trancoso e de Vila Franca das Naves de 
acordo com a planificação elaborada. 

 
Uma semana 
depois da 
realização das 
atividades 

 
Fotografias das 
atividades 
realizadas 
enviadas por 
email 
 

 
- Reunião de grupo para reflexão e 
avaliação das atividades realizadas. 

 
Uma semana 
depois da data 
da realização 
da reunião 

 
Relatório da 
atividade 
enviado por 
email 
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Calendarização 
Objetivos / 

Competências 
Atividades 

Responsável/ 
Dinamizadores 

Destinatários Custos 

Monitorização 

Articulada 
Não 

Articulada 
Responsável 

(Quem) 
Periodicidade 

(Quando) 
Metodologia 

(Como) 
 
 
 
 
 
 
 

 
Final do 2.º 

período 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
- Tentar que os alunos 
se divirtam a resolver 
questões matemáticas 
e percebam que 
conseguir resolver os 
problemas propostos 
é uma conquista 
pessoal muito 
recompensadora. 
- Apelar à qualidade 
do raciocínio, ao 
engenho e à 
imaginação dos 
estudantes. 
- Incentivar e 
desenvolver o gosto 
pela Matemática; 
- Desenvolver o 
raciocínio lógico-
matemático. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Canguru Matemático sem Fronteiras 
2020 

 
 
 
 
 
 
 
 

Grupos 
230 e 500 

 
 
 
 
 
 
 
 

---- 

 
 

 
 
 
 
 
 

Alunos dos 
2.º e 3.º Ciclos e 

Ensino 
Secundário 

 

 
 
 
 
 
 
 
- Inscrição do 
Agrupamento 
(50€) 
- Fotocópias 
das provas 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Coordenadora 
do 

Departamento 

 
Uma semana 
depois da 
realização do 
concurso 

 
Grelha 
preenchida com 
o número de 
alunos 
participantes e 
fotografia(s) 
enviadas por 
email 

 
Uma semana 
após a 
classificação 
das provas 

 
Grelha 
preenchida com 
os resultados 
dos alunos 
enviada por 
email 

2.º período  

 
- Dotar os alunos de 
conhecimentos que 
lhes permitam detetar 
ausência de sinais de 
ventilação e de 
circulação numa 
vítima e acionar a 
linha de emergência 
112. 

 
 
 

 
Suporte Básico de Vida 

 
 
 

 
Grupo 230 

PAPES 

 
 
 

 
----- 

 

 
 
 
 
Alunos do 6.º 
ano 

 
 
 

 
------ 

 
 
 

 
Coordenador 
do PAPES 

 
 
 
 

Mensalmente / 
Período 

 
 
Grelha de 
registo com data 
da 
atividade/ação 
de formação 
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Calendarização 
Objetivos / 

Competências 
Atividades 

Responsável/ 
Dinamizadores 

Destinatários Custos 

Monitorização 

Articulada 
Não 

Articulada 
Responsável 

(Quem) 
Periodicidade 

(Quando) 
Metodologia 

(Como) 

1 a 5 de junho (3.º 
período) 

 

 
- Sensibilizar os 
alunos para o Dia 
Mundial do Ambiente 
– 5 de junho; 
- Incentivar o interesse 
pela temática 
ambiental; 
- Aprofundar 
conhecimentos 
relacionados com a 
situação ambiental 
portuguesa e mundial; 
- Compreender que as 
alterações ambientais 
alteram a qualidade 
de vida dos cidadãos. 
 

 
 
IV Concurso “Ambiente e Qualidade 

de Vida” 
 

- Elaboração de uma prova de escolha 
múltipla recorrendo ao software Quizizz. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

----- 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Grupo 230 

 
 
 
 

 
 
 
 

Alunos do 6.º 
ano 

 
 
 
 
 
 
 
 

------- 

 
 
 
 
 
 
 

Coordenadora 
do 

Departamento 

 
Uma semana 
antes da 
realização da 
prova 
 
 

 
Prova enviada 
por email 
 
 
 

 
- Realização da prova pelos alunos do 
6.º ano. 

 
Uma semana 
depois da 
realização da 
atividade 

 
- Relatório da 
atividade e 
fotografias 
enviados por 
email 

Ao longo do ano 
letivo 

 
- Promover o ensino 
experimental das 
ciências nas turmas 
do primeiro Ciclo do 
agrupamento; 
- Contribuir para a 
formação geral e 
científica dos alunos; 
- Desenvolver 
capacidades de 
observação, análise e 
trabalho de grupo; 
- Potencializar a 
função da descoberta, 
da explicação e das 
preconceções.  
 

 
Projeto “Vamos Experimentar!” 

 
- Planificação das atividades 
experimentais a realizar destinadas aos 
alunos do 1.º Ciclo (duas por período). 
 

Grupos 
230 e 520 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

------ 

 
 
 
 
 
 
 
 

Alunos do 
1.º Ciclo 

 

- Transporte 
- Materiais 
para as 
experiências 

 

 
 
 
 
 
 
 

Coordenadora 
do 

Departamento 
e  

Coordenadora 
de 

Projetos 

 
Uma semana 
antes da 
realização das 
atividades 

 
Planificação das 
atividades 
enviada por 
email 

 
- Realização de atividades 
experimentais de acordo com a 
planificação elaborada. 

 
Uma semana 
após a 
realização das 
atividades em 
todas as 
turmas 
 

 
Fotografias das 
atividades 
enviadas por 
email 
 

 
- Reunião das docentes envolvidas no 
projeto para reflexão e avaliação das 
atividades. 

 
Final de cada 
período 

 
Relatório da 
atividade 
enviado por 
email 
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Grupo disciplinar: 500 – Matemática     Grupo(s) que integra(m) atividade(s) quando articuladas 230 – Matemática e Ciências da Natureza 
 

Calendarização 
Objetivos / 

Competências 
Atividades 

Responsável/ 
Dinamizadores 

Destinatários Custos 

Monitorização 

Articulada 
Não 

Articulada 
Responsável 

(Quem) 
Periodicidade 

(Quando) 
Metodologia 

(Como) 
1.ª eliminatória  
6 de novembro 
2019 
 
2.ª eliminatória  
8 de  janeiro 2020 
 
Final Nacional  
26 a 29 de março 
de 2020 no 
Agrupamento de 
Escolas Raúl 
Proença, Caldas 
da Rainha. 
 

- Detetar vocações 
precoces nesta área 
do saber. 
- Apelar à qualidade 
do raciocínio, ao 
engenho e à 
imaginação dos 
estudantes. 
 
 
 

XXXVIII Olimpíadas Portuguesas da 
Matemática 
 

----------------- Grupo 500 
Alunos do 3.º 
Ciclo e ensino 
secundário 

Fotocópias 
das provas  
 
 

Grupo 500 

- Uma semana 
após a 
realização do 
concurso 
(1.ª/2.ª 
eliminatórias) 

- Grelha 
preenchida com 
o nome dos 
alunos 
participantes; 
- Registo 
fotográfico. 

- Uma semana 
após a 
classificação 
das provas 
(1.ª 
eliminatória) 

- Grelha 
preenchida com 
os resultados 
dos alunos 

 
 
 
 
 
 
 
 
- Final do 2.º 
período 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
- Tentar que os alunos 
se divirtam a resolver 
questões matemáticas 
e percebam que 
conseguir resolver os 
problemas propostos 
é uma conquista 
pessoal muito 
recompensadora. 
- Apelar à qualidade 
do raciocínio, ao 
engenho e à 
imaginação dos 
estudantes. 
- Incentivar e 
desenvolver o gosto 
pela Matemática; 
- Desenvolver o 
raciocínio lógico-
matemático. 

Canguru Matemático sem Fronteiras 
2020 

Grupos  
 

230 e 500 

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

 
Alunos dos 2.º,  
3.º Ciclos e 
ensino 
secundário  

Inscrição do 
agrupamento 
(50 €) 
 
 
Fotocópias 
das provas  
 
 
 

Grupo 500 

- Uma semana 
após a 
realização do 
concurso 
 
 
 

- Grelha 
preenchida com 
o nome dos 
alunos 
participantes; 
- Registo 
fotográfico. 

- Uma semana 
após a 
classificação 
das provas 

- Grelha 
preenchida com 
os resultados 
dos alunos 

 
- Final do 2.º 
período 
(1 dia da última 
de semana) 
 

- Incentivar ao estudo 
da Matemática. 
- Permitir que os 
alunos descubram o 
lado lúdico da 
disciplina. 
 

Sala aberta com jogos 
 

----------------- Grupo 500 
- Alunos do 3.º 
Ciclo e ensino 

secundário 
----------------- Grupo 500 

- No dia em 
que decorre a 
atividade 

- Registo 
fotográfico 
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Grupo disciplinar:  Físico-Química                     Grupo(s) que integra(m) atividade(s) quando articuladas: 230 – Matemática e Ciências da Natureza 
                                                                                                                                                                                                500 – Matemática 
                                                                                                                                                                                                510 – Físico-Química 
                                                                                                                                                                                                520 – Bilogia e Geologia 
                300 – Português 

Calendarização 
Objetivos / 

Competências 
Atividades 

Responsável/ 
Dinamizadores 

Destinatários Custos 

Monitorização 

Articulada 
Não 

Articulada 
Responsável 

(Quem) 
Periodicidade 

(Quando) 
Metodologia 

(Como) 
 
 
Dia Nacional da 
Cultura Científica 
(24 novembro) 
 
 
 
 
 
 

 
 

− Promover a cultura 
científica. 

− Divulgar a obra de 
Rómulo/Gedeão. 

− Promover a 
articulação entre a 
ciência e as letras. 

− Comemorar o Dia 
Nacional da Cultura 
Científica. 

− Promover a 
interdisciplinaridade.  

 
 

 
 

− Visionamento de vídeos com poemas 
alusivos à cultura científica (António 
Gedeão). 

− Demonstrações em contexto de sala de 
aula. 

− Divulgação de sites de Ciência.  

− Divulgação no Facebook da escola. 
 

 
 
 
Grupo 510 
 
Grupo 300  
 

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

− Alunos do 
agrupamento 

 

  
 
Grupo 510 
 

 
A seguir à 
realização da 
atividade 

 
Registo 
fotográfico 
 
Balanço da 
atividade em 
reunião de 
grupo e de 
departamento 
e registado nas 
respetivas 
atas. 

 
Data a 
concertar 
 
 
 
 
 

 

− Divulgar os avanços 
da ciência. 

− Promover o contacto 
entre cientistas e 
alunos. 

− Consolidar 
conhecimentos 
adquiridos em 
contexto de sala de 
aula. 

 

 
-Palestra com um divulgador de ciência.  
 

 
Grupo 230 
Grupo 500 
Grupo 510 
Grupo 520 

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

Alunos e 
comunidade 
escolar 

 
Esperamos 
financia- 
mento. 
 
   

 
 
Grupo 510 
 

 
A seguir à 
realização da 
atividade 

 
Registo 
fotográfico 
 
Balanço da 
atividade em 
reunião de 
grupo e de 
departamento 
e registado nas 
respetivas atas 
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Calendarização 
Objetivos / 

Competências 
Atividades 

Responsável/ 
Dinamizadores 

Destinatários Custos 

Monitorização 

Articulada 
Não 

Articulada 
Responsável 

(Quem) 
Periodicidade 

(Quando) 
Metodologia 

(Como) 
 
 
Semana da 
Ciência e da 
Tecnologia 
18 e 22 de 
novembro  
 
21 de novembro 
pelas 10h30 no 
Convento de 
São Francisco – 
Teatro 
Municipal, 
Trancoso 
 

Divulgar a obra de  
Rómulo/Gedeão 

Exposição bibliográfica de livros de 
Rómulo/Gedeão 
 
 
 
 
 
 
“A Química do Amor” com Filipe LS 
Monteiro 

Biblioteca 
Municipal  

 Comunidade 
escolar 
 
 
 
 
 
 
Alunos do 
ensino 
secundário 

 
 
 
 

Biblioteca 
Municipal e 
grupo 510 

A seguir à 
realização da 
atividade 

Registo 
fotográfico 
 
Balanço da 
atividade em 
reunião de 
grupo e de 
departamento 
e registado nas 
respetivas atas 
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Grupo disciplinar:  520 – Biologia e geologia       Grupo(s) que integra(m) atividade(s) quando articuladas: 230 – Matemática e Ciências da Natureza 
                                                                                                                                                                                                            500 – Matemática 
                                                                                                                                                                                                            510 – Físico-Química 
                                                                                                                                                                                                            520 – Bilogia e Geologia 
                                                                                                                                                                                                            550 – Informática 
                                                                                                                                                                                                                    _História 
                                                                                                                                                                                                                    _ Educação visual 
 

Calendarização Objetivos / Competências Atividades 

Responsável/ 
Dinamizadores 

Destinatários Custos 

Monitorização 

Articulada 
Não 

Articulada 
Responsável 

(Quem) 
Periodicidade 

(Quando) 
Metodologia 

(Como) 

 

− Data a marcar 
 
No 2.º período 
 
 
 

 

− Fomentar o gosto pelas 
Ciências; 

−  Aplicar conhecimentos e 
técnicas adquiridas nas aulas 
das disciplinas do 
Departamento; 

− Promover o raciocínio 
geométrico; 

− Despertar o lado lúdico da 
Matemática; 

− Promover a resolução de 
problemas; 

− Contribuir para o 
enriquecimento científico e 
cultural do aluno; 

− Possibilitar o acesso de toda a 
comunidade escolar à prática 
da Ciência. 

− Dar a conhecer à comunidade 
educativa as Tecnologias de 
Informação e Comunicação. 

 

 

− Dias do Dep de Mat. 
C. Experimentais. 

 
 
 

 

− Professores do 
Departamento  

 

 
 
 
 
 

 

− Comunidade 
escolar. 

 

 − Professores do 
Departamento  

 
 

A seguir à 
realização da 
atividade 

Grelha de 
registo  e 
registo 
fotográfico 
 
Balanço das 
atividades em 
reuniões de 
grupo e de 
departamento 
e registado 
nas respetivas 
atas. 
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Calendarização Objetivos / Competências Atividades 

Responsável/ 
Dinamizadores 

Destinatários Custos 

Monitorização 

Articulada 
Não 

Articulada 
Responsável 

(Quem) 
Periodicidade 

(Quando) 
Metodologia 

(Como) 

 
 
16 de outubro  
 
 
 
 

 

− Compreender a importância de 
uma alimentação equilibrada 

− Fomentar hábitos de vida 
saudáveis 

 
Dia Mundial da 
Alimentação  
“Dieta Mediterrânica” 
Clube BIKE 
Palestra subordinada 
ao tema “Alimente-se 
bem; ganhe saúde” 
 

 

− Equipa de 
Coordenação 
do PAPES   

− Grupo 520 

− Grupo 230 

− Grupo 620 

 

−  
− Alunos do 3.º 

Ciclo 

− Alunos do 
Secundário 

 

 − Armando 
Sousa 

A seguir à 
realização 
das 
atividades 

Grelha de 
registo e 
registo 
fotográfico  
 
 
 

 

− Novembro 
 
 

 

− Alertar os alunos para as 
consequências do tabagismo; 

− Prevenir futuras doenças. 

 

− Comemoração 
‘Dia Mundial do não 
Fumador’ (17 nov.) 
(Visualização de um 
PowerPoint sobre 
tabagismo nas salas 
de aula ao 1.º tempo 
da manhã – 3.º 
Ciclo). 
Exposição de 
trabalhos nas Escolas 
 

 

− Professores do 
Grupo em  
colaboração 
com o PAPES 

 

 

−  

 
 

Alunos do 
agrupamento 

 

  
 

− Professores do 
grupo 

 
 
 
A seguir à 
realização 
das 
atividades 

 
Grelha de 
registo e 
registo 
fotográfico 

 

− 1.ª semana de 
dezembro 

 

− Discutir a problemática do 
tema; 

− Contextualizar conteúdos 
programáticos. 

 

 

− Comemoração 
‘Dia Mundial da Luta 
contra a SIDA’ 
Elaboração de “Laço” 
gigante em cada 
Escola  
 

 

− Professores do 
Grupo em 
colaboração  
com o PAPES 

 

 

−  

 
 

− Alunos do 9.º 
ano 

 

  
 
Professores do 
grupo 

 
 
A seguir à 
realização 
das 
atividades 

 
 
Grelha de 
registo e 
registo 
fotográfico 

 
2.º período 

- Informar os alunos sobre os 
malefícios do tabaco  
-Prevenir o consumo desta 
droga lícita 
-Alertar os alunos para as 
consequências do tabagismo  
 

 
-  Malefícios do 
Tabagismo  
(acção de formação) 

 
Centro de 
Saúde de 
Trancoso 

− Enf. Cristina 
Morgado 

            
 
 

   
 
Alunos do 8.º 
ano 

  
 
 
 
Armando Sousa 

 
A seguir à 
realização 
das 
atividades 

 
Grelha de 
registo e 
registo 
fotográfico 
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Calendarização Objetivos / Competências Atividades 

Responsável/ 
Dinamizadores 

Destinatários Custos 

Monitorização 

Articulada 
Não 

Articulada 
Responsável 

(Quem) 
Periodicidade 

(Quando) 
Metodologia 

(Como) 

 
2.º período 

-Informar os alunos sobre os 
malefícios das drogas  
-Prevenir o consumo das drogas 
ilícitas 

 
- Drogas ilícitas - 
Toxicodependência 
(acção de formação) 

 
Centro de 
Saúde de 
Trancoso 

− Enf. Cristina 
Morgado 

 
 

            
        

   
 
Alunos do 8.º 
ano 

  
 
Armando Sousa 

 
A seguir à 
realização 
das 
atividades 

 
 
Grelha de 
registo e 
registo 
fotográfico 

 
2.º período 

-Informar os alunos sobre os 
malefícios do álcool  
-Prevenir o consumo desta 
droga lícita 
-Alertar os alunos para as 
consequências do alcoolismo  
 

 
- Alcoolismo  
 Malefícios do álcool 
(acção de formação) 

 
Centro de 
Saúde de 
Trancoso 

− Enf. Cristina 
Morgado 

 
 
 
 
 
 

             
 
 

   
 
Alunos do 8.º 
ano 

  
 
 
Armando Sousa 

 
A seguir à 
realização 
das 
atividades 

 
relha de 
registo e 
registo 
fotográfico 

 
 
 
 
 

20 março 
 
 
 
 
 
 

 
 
- Comemoração da Primavera; 
- Conhecer as plantas; 
- Promover a educação 
ambiental 
− Reconhecer a importância do 
ambiente na qualidade de vida 
dos cidadãos; 
− Sensibilizar a população para 
a proteção dos ecossistemas 

 
 
 
 
 
Feira das plantas – 
Início da primavera 

 
 
 
 
 
Professores do 
grupo disciplinar 
e alunos. 

  
 
 
 
 
Comunidade 
educativa/ 

alunos 

 
 
 
 
 

0 

 
 
 
 
 
 
Miguel Simal 

 
 
 
 
 
 
No final da 
feira 

 
 
 
 
 
Quantificação 

da participação 
e vendas das 

plantas 

  
 
 
 
 
 
 
 



“Uma ESCOLA de SABERES de e para TODOS.” 

 Plano Anual de Atividades 

75                     2019-2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 

 

Calendarização Objetivos / Competências Atividades 

Responsável/ 
Dinamizadores 

Destinatár
ios 

Custos 

Monitorização 

Articulada 
Não 

Articulad
a 

Responsável 
(Quem) 

Periodicidade 
(Quando) 

Metodologia 
(Como) 

 
 

2.º e 3.º período 
Datas a definir  

 
- Promover o saber científico; 
- Proporcionar um ambiente de 
convivência com outros alunos 

 
 
Olimpíadas da 
Biologia 

 
 
Professores do 
grupo disciplinar  
 

  
 
Alunos do 
secundário 

Fotocópias 
das provas 
a realizar 

 
 
Miguel Simal 

Durante as 
inscrições dos 
alunos e no final 
da(s) provas 

Quantificação 
da participação 
dos alunos 

 
2.º período 

 
-Dotar os alunos de 
conhecimentos básicos sobre 
esta temática 

 
 
- Suporte Básico de 
Vida 

Centro de Saúde 
de Trancoso 

− Enf. Cristina 
Morgado 

  
 

 
Alunos 9.º 
anos 

  
 
Armando 
Sousa 

 
A seguir à 
realização das 
atividades 

Grelha de 
registo e 
registo 
fotográfico 

 
 
 
 
2 a 5 de junho 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

5 junho 

- Conhecer os minerais; 
- Promover a educação 
ambiental 
− Reconhecer a importância do 
ambiente na qualidade de vida 
dos cidadãos; 
− Sensibilizar a população para 
a proteção dos recursos 
naturais e ambiente 
− Saber viver, na Natureza com 
a Natureza, desenvolvendo 
atitudes responsáveis da sua 
preservação; 
− Desenvolver a capacidade de 
ver através do desenho e de 
outras linguagens plásticas; 
− Reconhecer a utilização de 
recursos geológicos 
− Formar, criar e promover 
formas artísticas; 
− Contribuir e divulgar o 
património local e regional; 
− Estimular o pensar/fazer e o 
ver/pensar; 
− Promover estilos e hábitos de 
vida saudável; 
− Promover a articulação entre 
as várias escolas do 
Agrupamento; 

 
 
 
 
 

Feira dos minerais 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Visita à Serra do 
Feital 

 
 
 
 
Professores do 
grupo disciplinar e 
alunos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Professores do 
departamento, de 
História, 
educação Visual  
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
Comunida

de 
educativa/ 

alunos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Alunos de 

7.º  

 
 
 
 
 

0 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Tranporte 

 
 
 
 
 
Miguel Simal 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Miguel Simal 

 
 
 
 
 
 
No final da feira 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Durante e no 
final da visita 

 
 
 
 
Quantificação 

da participação 
e vendas 
efetuadas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Grelhas de 

observação da 
visia 
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Grupo disciplinar: 550 – Informática   

 

Calendarização Objetivos / Competências Atividades 

Responsável/ 
Dinamizadores 

Destinatários Custos 

Monitorização 

Articulada Não Articulada 
Responsável 

(Quem) 
Periodicidade 

(Quando) 
Metodologia 

(Como) 

Data a marcar 
Dar a conhecer à comunidade educativa 
as Tecnologias de Informação e 
Comunicação. 

Dias do Dep de 
Mat. C. 

Experimentais 
 

Professores do 
Departamento e 

alunos 

Comunidade 
escolar 

 
Professores 

do grupo 
Uma vez no 
ano letivo 

Questionário 

Ao longo do 
Ano Letivo 

- Fomentar o gosto pela disciplina; 
- Aplicar conhecimentos adquiridos na 
sala de aula; 
- Adotar conhecimentos seguros na 
utilização de ambientes digitais; 
- Promover uma navegação segura, 
crítica e esclarecida da Internet; 
- Despertar os alunos sobre o mundo que 
os rodeia; 
- Dar a conhecer a importância e 
desenvolver competências nas novas 
tecnologias; 
- Sensibilizar os alunos para os riscos 
inerentes à Internet 

Concurso 
Seguranet 

 

Professores do 
grupo de 

recrutamento 
550 

Alunos do 8.º 
ano 

 
Professores 

do grupo 

Questões 
que vão 
ficando 

disponíveis 
na 

plataforma 
Seguranet.pt 

durante o 
ano letivo 

Relatório da 
atividade 

2.º período 
Sensibilizar os alunos para a segurança 
e os perigos da Internet. 

Ações de 
Sensibilização 

sobre a 
segurança na 

Internet 

 

Grupo de 
recrutamento 

550 e/ou 
convidados 

especialistas na 
área 

Alunos do 5.º 
ano 

 
Professores 

do grupo 
Uma vez no 
ano letivo 

Questionário 
no fim da ação 
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Departamento de Expressões 

Grupo disciplinar:  240    Grupo(s) que integra(m) atividade(s) quando articuladas Educação Especial 

Calendarização Objetivos / Competências Atividades 

Responsável/ 
Dinamizadores 

Destinatários Custos 

Monitorização 

Articulada 
Não 

Articulada 
Responsável 

(Quem) 
Periodicidade 

(Quando) 
Metodologia 

(Como) 

 
Dezembro 
 
Semana de 
 
 
 
 
 
 

 

− Participação na dinamização das 
Escolas; 

− Reviver tradições natalícias; 

− Grande envolvimento de toda a 
Comunidade Educativa; 

− Valorização do gosto pelas artes, 
visuais; 

− Promoção da sensibilidade estética 
e criativa; 

− Conhecimento de diferentes 
expressões artísticas; 

− Reconhecimento do valor estético 
de diferentes formas de expressão 
visual; 

− Conhecimento de novas técnicas de 
representação plástica; 

− Convivência com pessoas de 
diferentes culturas; 

− Participação e empenho dos 
intervenientes nas diferentes 
atividades. 

NATAL 

−  Motivos Natalícios 
para a decoração 
de alguns espaços 
da escola. 

 
 

  Comunidade 
escolar 

 − Docentes do 
grupo EVT 
240 

-Alunos 

- Assistentes 

operacionais 

Dezembro 
semana de 9 
a 13. 

 

Fevereiro 
(21) sexta feira 
 

Funcionalidade e equilíbrio visual, os 

espaços bidimensionais e tridimensionais. 

 Criar composições a partir da 

observação e imaginação. 

Desfile de Carnaval –  

Participação de toda a comunidade 

escolar, todos os departamentos, 

associação de pais.  

A atividade não é da exclusiva 
responsabilidade do Departamento de 
Expressões 

CARNAVAL 
 
Exposição de 
máscaras 
 
 
- Desfile de 
Carnaval 
 

  Comunidade 
escolar  
 
 Camara 
municipal 
 

 Docentes do 
grupo EVT 
240 
-Alunos 
- Assistentes 
operacionais 
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Calendarização Objetivos / Competências Atividades 

Responsável/ 
Dinamizadores 

Destinatários Custos 

Monitorização 

Articulada 
Não 

Articulada 
Responsável 

(Quem) 
Periodicidade 

(Quando) 
Metodologia 

(Como) 

 
 
 
 
 
 
 
2.º período 
(última semana 
do 2.º período) 
Pode haver 
alteração da 
data 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.º período 
(Inicio do 
período) 
 
 
 

 

- Promoção da sensibilidade 
estética e criativa; 

− Conhecimento de diferentes 
expressões artísticas; 

− Reconhecimento do valor 
estético de diferentes formas de 
expressão visual; 

− Conhecimento de novas 
técnicas de representação 
plástica; 

− Convivência com pessoas de 
diferentes culturas; 

− Participação e empenho dos 
intervenientes nas diferentes 
atividades. 

 
 
 
Sensibilizar os alunos para arte 
contemporânea e o ambiente; 
Estimular a aprendizagem e a 
consciencialização ambiental; 
Promover ambientes de emoções e 
descobertas; 
Compreensão do contraste entre 
essa paisagem agro-florestal, que se 
preserva no Parque, e a envolvente 
urbana. 
Respeitar, valorizar e relacionar-se 
com os outros na sua diversidade de 
seres, culturas e formas de estar; 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
DIA DAS 
EXPRESSÔES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Visita de estudo 
a Parque 
biológico de 
Gaia eSea a Life 
Porto 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Articulada 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Articulada 
 
 
 
 
 
Articulada 

  
 
 
 
 
Comunidade 
escolar 
 
Alunos 
  
Associações 
de pais 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Alunos, 
Assistentes 
operacionais, 
Encarregados 
de Educação 

  
 
 
 
Todos os 
grupos 
disciplinares 
 
 
Grupo de 

EVT 240 

Grupo de EV 

3.º Ciclo, 

Grupo de 

Educação 

Musical, 

Educação 

Especial 

Educação 

Física 

 

 

Grupo EVT. 

Educação 

especial 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fevereiro 
(21) sexta 
feira 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Autocarros 
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Departamento de Expressões 

  
Grupo disciplinar:  250 (Ed. Musical)         Grupo(s) que integra(m) atividade(s) quando articuladas 240, 260, 600, 620, 910, Clube de Teatro, Biblioteca Escolar 

Calendarização 
Objetivos / 

Competências 
Atividades 

Responsável/ 
Dinamizadores 

Destinatários Custos 

Monitorização 

Articulada 
Não 

Articulada 
Responsável 

(Quem) 
Periodicidade 

(Quando) 
Metodologia 

(Como) 

 
 
 
1 de outubro 
 

 
Sensibilizar os alunos 
para a música. 
Valorizar o património 
musical português. 

 
Dia internacional da música. 
 
Passagem de filmes (musicais). 
Audições de música variada. 

 
 
Ed. Visual 
 
Biblioteca 

  
 
 
Alunos de E. 
Musical 

  
 
 
Professores 
Ed. Musical 

Após o 
terminus da 
actividade. 
Reuniões 
disciplinares 

 
Cartazes 
 
 
Audições 

 
 
 
dezembro 

 
 
Desenvolver o convívio 
entre a comunidade 
educativa 

 
Festa de Natal: 
 Interpretação vocal e 
instrumental de músicas de 
Natal e outras. 

 
Ed. Visual 
 
Ed. Musical 
 
E.M.R.C. 

  
Toda a 
comunidade 
educativa. 

  
Professores 
Ed. Musical 

Após o 
terminus da 
actividade. 
Reuniões 
disciplinares 

 
Grupos Corais 
e 
instrumentais. 

abril  
Valorizar a expressão 
musical dos alunos. 
 
Despertar o gosto pela 
música 

 
 
Grupos corais e instrumentais  
 
Semana da Música 
(Bibliotecas). 
 

 
Bibliotecas 
 
Português 
 
E.V. 
Ed. Musical 

  
 

  
Professores 
Ed. Musical 
 
Prof. 
bibliotecária 

Após o 
terminus da 
actividade 
Reuniões 
disciplinares 

 
 
Exposições 
 
Concertos 

 
 
2.º período 
(última semana 
do 2.º período) 
Pode haver 
alteração da 
data 

 

Promoção da 

sensibilidade estética 

e criativa; 

Conhecimento de 

diferentes 

expressões 

artísticas; 

Convivência com 

pessoas de 

diferentes culturas; 

 

 

Dia das expressões 

 

 

 

 

 

 

 

Grupos de 

EVT 240, 

EV 3.º Ciclo, 

Educação 

Musical, 

Educação 

Especial e 

Educação 
Física 

  
 
Comunidade 
escolar. 
 
Alunos. 
 
  
Associações 
de pais. 
 
 

 Grupos de 

EVT 240, 

EV 3.º Ciclo, 

Educação 

Musical, 

Educação 

Especial e 

Educação 

Física. 

 

Após o 
terminus da 
actividade 
 
Reuniões 
disciplinares. 
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Departamento de Expressões 
  
Grupo disciplinar:  600 Educação Visual                  Grupos que integram atividades quando articuladas 240,250,260,290.400,510,520,620…. 
 

Calendarização Objetivos / Competências Atividades 

Responsável/ 
Dinamizadores 

Destinatários Custos 

Monitorização 

Articulada 
Não 

Articulada 
Responsável 

(Quem) 
Periodicidade 

(Quando) 
Metodologia 

(Como) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ao longo do 
ano letivo 

 
 
 
 
 
 

• Saber Ver, na Natureza 
com a Natureza; 

• Desenvolver a capacidade 
de ver através do desenho 
e de outras linguagens 
plásticas; 

• Utilizar modelos e formas 
de expressão não 
convencionais; 

• Formar, criar e promover 
formas artísticas; 

• Contribuir e divulgar do 
património local e regional; 

• Promover a 
contemporaneidade, 
fomentar a especulação 
teórico‐prática nas 
vertentes daquilo que se 
institui como Artes 
Plásticas; 

• .Estimular o pensar/fazer e o 
ver/pensar. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Residências, 
oficinas e 
atividades 
artísticas. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Educação 
Física   
 

  
 
 
 
 
 
 
 
Alunos 3.º 
Ciclo 
professores 
de  
Educação 
Visual, 
Educação 
Física e 
Associação 
Luzlinar 
Projeto 
PONTES  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Transporte  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ana Paula 
Camilo 
 
Natália 
Craveiro 
 
Luís Osório 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Trimestral 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Visitas ao 
Feital 

 

• Promover a 
interdisciplinaridade;  

• -Promover a sociabilidade, 
fortalecendo a relação entre 
alunos, bem como a relação 
professor-alunos; 

• Fomentar o convívio entre 
turmas  

 

 
 
 
 
Colaboração em atividades de outros grupos 
disciplinares, pedidas atempadamente e 
relacionadas com os objetivos da disciplina 

 
 
 
 
Comunidade 
Escolar 

  
 
 
Ana Paula 
Camilo 
 
Natália 
Craveiro 
 

 
 
 
 

 
 
 
Execução de 
trabalhos 
práticos 
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Calendarização Objetivos / Competências Atividades 

Responsável/ 
Dinamizadores 

Destinatários Custos 

Monitorização 

Articulada 
Não 

Articulada 
Responsável 

(Quem) 
Periodicidade 

(Quando) 
Metodologia 

(Como) 

 
 
 
 
 
1.ºperíodo 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

• Dinamizar a Escola; 

• Implementar a sensibilidade 
estética e criativa; 

• Desenvolver a capacidade 
de observação; 

• Explicar e experimentar 
diferentes técnicas de 
representação; 

• Incrementar a 
interdisciplinaridade; 

• Ser sensível ao valor 
estético de diferentes formas 
de expressão visual;  

• Reconhecer o valor estético 
de diferentes formas de 
expressão visual; 

• Propagar o gosto pela Arte e 
envolver a Comunidade 
Escolar. 

 

NATAL 

Decoração das 
Escolas na época 
natalícia. 

 
 
 

  

 

 

 

Alunos do 3.º 

Ciclo e 

professores 

de Educação 

Visual 

 

 
 
100€ 

 
Ana Paula 
Camilo 
 
Natália 
Craveiro 
 

 
 
Última 
semana do 
1.º período 

 
Exposição 

 
 
2.ºperíodo 
 
 

 
 
CARNAVAL 
Participação nos 
Desfiles alegóricos 
(Vila Franca das 
Naves e Trancoso)  
 
 
Exposição de 
máscaras  

   
 
 
200€ 

 
Ana Paula 
Camilo 
 
Natália 
Craveiro 
 
Luís Osório 

 
 
 
Carnaval 

 
Participação 
como as 
fantasias 
executadas   

 
 
 
3.ºperíodo 
 

 

• Fomentar o gosto pela 
Arte; 

• Conhecer diferentes 
expressões artísticas; 

• Conviver com pessoas de 
diferentes culturas. 

 
 

 
DIA DAS ARTES 

 
EXPOSIÇÕES de 
trabalhos 
executados e 
demonstração de 
diversas técnicas 
de representação 
plástica 
 

 
Educação 
Musical 
 
Educação 
Física 

 Alunos do 3.º 

Ciclo e 

professores 

de Educação 

Visual, 

Educação 

Física, 

Educação 

Musical e 

Comunidade

Escola 

 
 
 
200€ 

 
Ana Paula 
Camilo 
 
Natália 
Craveiro 
 
Luís Osório 
 
José 
Casanova 
 
Diogo 
Almeida 

 
 
 
 
 
 
Penúltimo  
dia de aulas 

 
 
 
 
 
Exposição e 
demonstração 
numa das 
Escolas do 
Agrupamento 
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Departamento de Expressões  

Grupo disciplinar:  620 e 260                        Grupo(s) que integra(m) atividade(s) quando articuladas: Educação Especial 
 

Calendarização 
Objetivos / 

Competências 
Atividades 

Responsável/ 
Dinamizadores 

Destinatários Custos 

Monitorização 

Articulada 
Não 

Articulada 
Responsável 

(Quem) 

Periodicida
de 

(Quando) 

Metodologia 
(Como) 

 
 
 

27 de setembro 

 
 
 
 
 
 
 

 

Fomentar a prática da 

atividade física e 

desportiva como 

fator de promoção de 

saúde e sucesso 

escolar; 

Promover a prática 

desportiva. 
 

DIA EUROPEU DO DESPORTO 

ESCOLAR (corrida/caminhada 

2019m + aula de zumba) 

EBVFN - EBT - ESGAB 

  

Grupo 

260/620 
 

Toda a 

comunidade 

-Sem custos 

significativos 

 

Professores 

do Grupo 

260/62 

Após o 
terminus 
da 
atividade 

Preenchiment
o de uma 
grelha 
específica 
para o efeito a 
elaborar pelo 
Departamento 
 

22 de outubro 

 

Fomentar a prática da 

atividade física e 

desportiva; 

Estimular e divulgar 

formas lúdicas de 

atividade física; 

Promover o 

desportivismo e a 

socialização; 

Desenvolver de 

capacidades motoras. 
 
 

CORTA-MATO S. 

MARTINHO 

EB VFN 

 

 

 Grupo 

260/620 
 

Alunos dos 

1.º, 2.º e 3.º 

Ciclos 

 

-Sem custos 

significativos 

 

Professores 

do Grupo 

260/620 

 

Após o 
terminus 
da 
atividade 
 

Preenchiment
o de uma 
grelha 
específica 
para o efeito a 
elaborar pelo 
Departamento 
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Calendarização 
Objetivos / 

Competências 
Atividades 

Responsável/ 
Dinamizadores 

Destinatários Custos 

Monitorização 

Articulada 
Não 

Articulada 
Responsável 

(Quem) 

Periodicida
de 

(Quando) 

Metodologia 
(Como) 

29 outubro 
 
 

Fomentar a prática da 

atividade física e 

desportiva;  

Estimular e divulgar 

formas lúdicas de 

atividade física; 

Promover o 

desportivismo e a 

socialização; 

Desenvolver de 

capacidades motoras. 

CORTA-MATO S. 

MARTINHO 

EB1CEB - EBT – ESGAB + 

EBVFN 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Grupo 

260/620 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Alunos dos 

1.º, 2.º e 3.º 

Ciclos 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

-Sem custos 

significativos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Professores 

do Grupo 

260/620 

 

 

 

 

 

 
 

Após o 
terminus 
da 
atividade 
 
 
 
 
 
 
 

Preenchiment
o de uma 
grelha 
específica 
para o efeito a 
elaborar pelo 
Departamento 
 
 
 
 
 

Novembro 
 

Aprofundar os 

conhecimentos 

relativos à 

modalidade; 

Adquirir 

competências que 

permitam 

desempenhar funções 

de arbitragem. 

FORMAÇÃO DE ÁRBITROS 

EBVFN - EBT - ESGAB 

 Grupo 

260/620 

Alunos dos 

Grupos 

Equipa 

-Sem custos 

significativos 

 

Professores 

do Grupo 

260/620 

Após o 
terminus 
da 
atividade 

Preenchiment
o de uma 
grelha 
específica 
para o efeito a 
elaborar pelo 
Departamento 
 

Dezembro Promover a prática 

desportiva; 

Desenvolver o 

relacionamento 

interpessoal; 

Aprofundar os 

conhecimentos 

relativos à 

modalidade. 

Torneio de Badminton  

EB VFN 

 Grupo 

260/620 

Alunos dos 

2.º e 3.º Ciclos 

 

-Sem custos 

significativos 

 

Professores 

do Grupo 

260/620 

Após o 
terminus 
da 
atividade 

Preenchiment
o de uma 
grelha 
específica 
para o efeito a 
elaborar pelo 
Departamento 
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Calendarização 
Objetivos / 

Competências 
Atividades 

Responsável/ 
Dinamizadores 

Destinatários Custos 

Monitorização 

Articulada 
Não 

Articulada 
Responsável 

(Quem) 

Periodicida
de 

(Quando) 

Metodologia 
(Como) 

3 de dezembro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Envolver toda a 

comunidade 

educativa na 

comemoração do 

“Dia Internacional da 

pessoa com 

deficiência”. 

Incrementar o 

respeito 

pela diferença. 

Aplicar conceitos de 

tolerância e 

igualdade. Fomentar 

a prática da atividade 

física e desportiva 

como fator de 

promoção de saúde e 

sucesso escolar; 

Comemorar o “Dia 

Internacional da 

pessoa com deficiência” 

(Prática de Bócia e outras 

modalidades desportivas) 

EBT - ESGAB 

Educação 
especial 

Grupo 

260/620 

Alunos dos 

1.º, 2.º e 3.º 

Ciclos 

 

 

-Sem custos 

significativos 

 

Professores 

do Grupo 

260/620 

Após o 
terminus 
da 
atividade 

Preenchiment
o de uma 
grelha 
específica 
para o efeito a 
elaborar pelo 
Departamento 
 

Janeiro/ 

fevereiro 

Promover a prática 

desportiva; 

Desenvolver o 

relacionamento 

interpessoal; 

Aprofundar os 

conhecimentos 

relativos à 

modalidade. 

Formação  inter-pares de dança 

EBT - ESGAB 

 Grupo 

260/620 

Professores 

grupo 260/620 

-Sem custos 

significativos 

 

Professores 

do Grupo 

260/620 

Após o 
terminus 
da 
atividade 

Preenchiment
o de uma 
grelha 
específica 
para o efeito a 
elaborar pelo 
Departamento 
 

Fevereiro/ 

março 

Promover a prática 

desportiva; 

Desenvolver o 

relacionamento 

interpessoal; 

Aprofundar os 

conhecimentos 

relativos à 

modalidade; 

Formação de mobilidade com 

bicicletas/passeio/prova/circuito 

de BTT 

EB1CEB - EBT – ESGAB 

 Grupo 

260/620 

Alunos dos 2.º  

3.º Ciclos/ 

Secundário 

-Sem custos 

significativos 

 

Professores 

do Grupo 

260/620 

Após o 
terminus 
da 
atividade 

Preenchiment
o de uma 
grelha 
específica 
para o efeito a 
elaborar pelo 
Departamento 
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Calendarização 
Objetivos / 

Competências 
Atividades 

Responsável/ 
Dinamizadores 

Destinatários Custos 

Monitorização 

Articulada 
Não 

Articulada 
Responsável 

(Quem) 

Periodicida
de 

(Quando) 

Metodologia 
(Como) 

Abril 

(depende da 

FPV) 

Promover a prática 

desportiva; 

Desenvolver o 

relacionamento 

interpessoal e o Fair 

Play; 

Desenvolvimento de 

capacidades motoras. 

GIRA-VOLEI 

EB VFN 

 Grupo 

260/620 
(Projeto 

complementar 

DE e 

Federação 

Portuguesa de 

Voleibol 

Alunos dos 

1.º, 2.º 3.º 

Ciclos/ 

Secundário 

Transporte 

fase Regional 

e/ou Nacional  

Professores 

do Grupo 

260/620 

Após o 
terminus 
da 
atividade 

Preenchiment
o de uma 
grelha 
específica 
para o efeito a 
elaborar pelo 
Departamento 
 
 

Maio/junho Valorização de todo 

o trabalho 

desenvolvido ao 

longo do ano letivo 

nas atividades de 

Desporto Escolar dos 

Grupos Equipa. 

SARAU GÍMNICO 
EB1CEB - EBT – ESGAB + 

EBVFN 

 Grupo 

260/620 

Toda a 

Comunidade 

Educativa 

-Sem custos 

significativos 

 

Professores 

do Grupo 

260/620 

Após o 
terminus 
da 
atividade 

Preenchiment
o de uma 
grelha 
específica 
para o efeito a 
elaborar pelo 
Departamento 
 
 

Junho Promover a prática 

desportiva; 

Desenvolver o 

relacionamento 

interpessoal e o Fair 

Play; 

Desenvolvimento de 

capacidades motoras; 

Estreitar o convívio 

entre professores e 

alunos. 

Color A.E.T– Dia da Educação 

Física 

EB1CEB - EBT – ESGAB + 

EBVFN 

 Grupo 

260/620 

Toda a 

Comunidade 

Educativa 

-Sem custos 

significativos 

 

Professores 

do Grupo 

260/620 

Após o 
terminus 
da 
atividade 

Preenchiment
o de uma 
grelha 
específica 
para o efeito a 
elaborar pelo 
Departamento 
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Calendarização 
Objetivos / 

Competências 
Atividades 

Responsável/ 
Dinamizadores 

Destinatários Custos 

Monitorização 

Articulada 
Não 

Articulada 
Responsável 

(Quem) 

Periodicida
de 

(Quando) 

Metodologia 
(Como) 

Junho/julho Promover a prática 

desportiva; 

Desenvolver o 

relacionamento 

interpessoal e o Fair 

Play; 

Desenvolvimento de 

capacidades motoras; 

Estimular e divulgar 

formas lúdicas de 

atividade física; 

Promover o 

desportivismo e a 

socialização; 

Estreitar o convívio 

entre professores e 

alunos. 

Summer Sports AE Trancoso 

EBT – ESGAB + EBVFN 

 Grupo 

260/620 

Alunos dos 

Grupos 

Equipa 

-Custos ainda 

não 

estimados. 

 

Professores 

do Grupo 

260/620 

Após o 
terminus 
da 
atividade 

Preenchiment
o de uma 
grelha 
específica 
para o efeito a 
elaborar pelo 
Departamento 
 

Durante todo 

o ano 

Promover a prática 

desportiva; 

Desenvolver o 

relacionamento 

interpessoal e o Fair 

Play; 

Desenvolvimento de 

capacidades motoras; 

Estreitar o convívio 

entre professores e 

alunos. 

MULTI DESPORTOS 

EB1CEB - EBT – ESGAB + 

EBVFN 

 Grupo 

260/620 

Alunos dos 

1.º, 2.º 3.º 

Ciclos/ 

Secundário 

-Sem custos 

significativos 

 

Professores 

do Grupo 

260/620 

Após o 
terminus 
da 
atividade 

Preenchiment
o de uma 
grelha 
específica 
para o efeito a 
elaborar pelo 
Departamento 
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Departamento de: Expressões_________________________________________________________________________  

Grupo disciplinar:  910  Grupo(s) que integra(m) atividade(s) quando articuladas Educação Física, Educação Visual e Tecnológica, Informática, 

Geografia 

Calendarização 
Objetivos / 

Competências 
Atividades 

Responsável/ 

Dinamizadores 

Destinatários Custos 

Monitorização 

Articulada 

Não 

Articula

da 

Responsável 

(Quem) 

Periodicidade 

(Quando) 

Metodologia 

(Como) 

− Início do ano 
letivo ou 
quando 
relevante 

 
 

− Promover a 
integração dos 
alunos com 
medidas de 
suporte à 
aprendizagem e 
à inclusão. 

− Sensibilizar a 
comunidade 
educativa para 
as respostas 
específicas de 
todos os alunos. 

− Divulgar 
procedimentos 
de emergência 
no caso da 
existência de 
alunos com 
necessidades de 
saúde especiais 
(NSE).  

 

− Reconhecer / Experimentar as 
funcionalidades dos espaços 
escolares. 

− Planificar o desenvolvimento 
das respostas educativas 
propostas nos RTP’s 
(articulação com os diretores 
de turma). 

− Demonstrar os procedimentos 
a adotar em caso de crise.  

− Ação de sensibilização/ 
informação. 

− Partilhar informação nos meios 
de comunicação do 
Agrupamento. 
 

− Grupo 910/ 
930, Diretores 
de Turma e 
Conselho de 
Docentes. 

− Técnicos do 
Centro de 
Saúde e/ou 
SPO e/ou 
Equipa 
PAPES. 

− Docentes de 
Educação 
Especial e 
restante 
comunidade 
escolar. 

 − Comunidad
e educativa. 

 
 

- Sem 

custos 

para o 

Agrupam

ento  

− Docentes 
de 
Educaçã
o 
Especial. 

- Final do 

ano. 

- Relatório 

da Atividade 

(ficha de 

avaliação 

final de 

atividades)  

− Ao longo do 
ano letivo 

 
 

− Evocar e 
celebrar 
efemérides. 

− Viver as 

− Organizar eventos 
comemorativos/e ventos 
solidários. 

−  Expor trabalhos realizados 

− Diretores de 
Turma, 
Conselhos de 
turma e 

− Doce
ntes 
de 
Educ

− Comunidad
e educativa. 

- Sem 

custos 

para o 

− Docentes 
de 
Educaçã
o 

- Final do 

ano. 

- Relatório 

da Atividade 

(ficha de 
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tradições e 
cultura locais. 

 

pelos alunos. 

− Partilhar informação nos meios 
de comunicação do 
Agrupamento. 
 

Conselho de 
Docentes. 

− Professores/ 
AO de apoio à 
aprendizagem 
e à inclusão 
(CAA) 

ação 
Espe
cial.  

 

Agrupam

ento  

Especial. avaliação 

final de 

atividades)  

− Ao longo do 
ano letivo 

 

− Envolver toda a 
comunidade 
educativa na 
“Feira de 
Artes/Artesanato
”. 

− Incentivar os 
alunos para a 
participação em 
ações 
promotoras de 
solidariedade e 
inclusão social. 

− Angariar verbas 
para promover e 
apoiar o acesso 
à participação 
social e à vida 
autónoma dos 
nossos alunos. 

 

− Dinamizar a “Feira de 
Artes/Artesanato”. 

− Mostrar produtos elaborados 
pelos alunos. 

− Vender produtos elaborados 
pelos alunos. 

− Partilhar informação nos meios 
de comunicação do 
Agrupamento. 

 

− Articulação 
com a agenda 
cultural do 
Município ou 
eventos 
realizados no 
Agrupamento. 

− Clube de Artes 

− Professores/ 
AO de apoio à 
aprendizagem 
e à inclusão 
(CAA) 

 

− Doce
ntes 
de 
Educ
ação 
Espe
cial. 
 

− Comunidad
e educativa. 

100 

euros 

− Docentes 
de 
Educaçã
o 
Especial. 

- Final do 

ano. 

- Relatório 

da Atividade 

(ficha de 

avaliação 

final de 

atividades)  

− Ao longo do 
ano letivo 

 

- Conhecer a 
localidade. 

- Organizar visitas de estudo na 
localidade. 
- Partilhar informação nos meios 
de comunicação do 
Agrupamento. 

− Professores/ 
AO de apoio à 
aprendizagem 
e à inclusão 
(CAA) 

− Doc
ente
s de 
Educ
ação 
Espe
cial. 

− Alunos com 
medidas 
educativas 
adicionais. 
 

 

- Sem 

custos 

para o 

Agrupam

ento  

− Docentes 
de 
Educaçã
o 
Especial. 

- Final da 

atividade. 

- Final do 

ano. 

- Ficha de 

autoavaliaç

ão da 

atividade 

(alunos) 

- Relatório 

da Atividade 

(ficha de 
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avaliação 

final de 

atividades)  

− Ao longo do 
ano letivo 

 

− Dinamizar 
experiências 
profissionais. 

− Promover a 
inclusão dos 
alunos que 
beneficiem de 
Plano Individual 
de Transição na 
comunidade e 
transição destes 
para a vida pós 
escolar. 

 

− Contactar com diferentes 
contextos profissionais 
(oficinas, bombeiros, 
cabeleireiros, GNR, Lares…). 

− Registar as atividades. 

− Estabelecer protocolos com 
entidades e empresas com 
vista à integração profissional 
de alunos (PIT). 

 

− Comunidade 
Institucional e 
Empresarial. 

− Comunidade 
educativa. 

− Doc
ente
s de 
Educ
ação 
Espe
cial. 

− Alunos com 
medidas 
educativas 
adicionais. 

 

- Sem 

custos 

para o 

Agrupam

ento  

− Docentes 
de 
Educaçã
o 
Especial. 

- Final da 

atividade. 

- Final do 

ano. 

- Ficha de 

autoavaliaç

ão da 

atividade 

(alunos) 

- Relatório 

da Atividade 

(ficha de 

avaliação 

final de 

atividades)  

− Ao longo do 
ano letivo 

 

− Vivenciar 
experiências do 
quotidiano. 

− Promover a 
autonomia 
através de 
atividades da 
vida diária. 

− “Aprender & Aprender a fazer”. 

− Workshops. 

− Partilhar informação nos meios 
de comunicação do 
Agrupamento. 

− Técnicos do 
CRI, PsicoFoz, 
SPO. 

− Comunidade 
local. 

− Comunidade 
educativa. 

− Doc
ente
s de 
Educ
ação 
Espe
cial 
(910/
930). 

− Alunos com 
medidas 
educativas 
adicionais. 

 

100 

euros 

− Docentes 
de 
Educaçã
o 
Especial. 

- Final da 

atividade. 

- Final do 

ano. 

- Ficha de 

autoavaliaç

ão da 

atividade 

(alunos) 

- Relatório 

da Atividade 

(ficha de 

avaliação 

final de 

atividades)  
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− 20 de 
novembro (4ª 
Feira) 
 
Promovida 
pelo grupo 
de 
Geografia 

- Conhecer o 
Projeto ASTA, 
que tem como 
objetivos: 
educação, apoio 
e integração 
social e 
económica de 
pessoas com 
deficiência mental 
e multideficiência, 
numa ambiência 
comunitária e 
sócio terapêutica, 
com a perspetiva 
bio-psico-social e 
espiritual. 

− Visitar a ASTA, associação 
sócio terapêutica da de 
Almeida. 

− Partilhar informação nos meios 
de comunicação do 
Agrupamento. 

− Grupo de 
Geografia. 

− Docente de 
Educação 
Especial. 

 − Alunos do 
12.ºD. 

Definido 

pelo 

Grupo de 

Geografi

a 

− Docentes 
de 
Educaçã
o 
Especial 
e 
Geografi
a. 

Definido 

pelo Grupo 

de 

Geografia. 

Definido 

pelo Grupo 

de 

Geografia. 

 

− 3 de 
dezembro 
(3ª Feira) 

− Envolver toda 
a comunidade 
educativa na 
comemoração 
do “Dia 
Internacional 
da pessoa com 
deficiência”. 

− Incrementar o 
respeito pela 
diferença.  

− Aplicar 
conceitos de 
tolerância e 
igualdade. 

− Comemorar o “Dia 
Internacional da pessoa 
com deficiência”: 

. “Sentir na Pele”: sensibilizar 

para as diferenças. 

. Palestra. 

- Partilhar de informação nos 

meios de comunicação do 

Agrupamento. 

− Docentes de 
Educação 
Física. 

− Docentes de 
TIC. 

− Clube de 
Artes. 

− Doce
ntes 
de 
Educ
ação 
Espe
cial 
(910/
930). 
 

− Comunidad
e educativa. 

150 

euros 

− Docentes 
de 
Educaçã
o 
Especial. 

- Final da 

atividade. 

- Final do 

ano. 

- 

Questionári

o Google 

Forms e 

respetivo 

tratamento 

estatístico. 

- Relatório 

da Atividade 

(ficha de 

avaliação 

final de 

atividades)  

− maio − Promover hábitos 
de saúde. 

− Promover boas 
práticas de saúde, 
medidas de 

− Dinamizar a II Feira da Saúde: 
campanha de controlo do 
peso, pressão arterial, 
glicémia, acuidade visual e 
auditiva… 

− Comunidade 
educativa. 

− Técnicos do 
Centro de 
Saúde e/ou 

− Doce
ntes 
de 
Educ
ação 

− Comunidad
e educativa. 

150 euros − Docentes 
de 
Educaçã
o 
Especial. 

- Final da 

atividade. 

- Final do 

- 

Questionári

o Google 

Forms e 
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prevenção de 
algumas doenças 
e ações que 
contribuam para 
um estilo de vida 
saudável. 

 SPO e/ou 
Equipa 
PAPES. 

− Empresas do 
ramo da 
saúde. 

− Câmara 
Municipal. 

 

Espe
cial 
(910/
930). 
 

ano. respetivo 

tratamento 

estatístico. 

- Relatório 

da Atividade 

(ficha de 

avaliação 

final de 

atividades)  

− Final do ano 
letivo 

- Visitar uma 
praia. 
 

 

−  Festa final de 
ano/organização de atividades 
a incluir no evento. 

− Agrupamento 
de escolas. 

− Câmara 
Municipal. 

 

− Doce
ntes 
de 
Educ
ação 
Espe
cial 
(910/
930). 

− Aluno
s que 
benef
iciam 
de 
medi
das 
de 
supor
te à 
apren
dizag
em e 
à 
inclus
ão. 

− Alunos 
que 
beneficiam 
de medidas 
de suporte 
à 
aprendizag
em e à 
inclusão. 

500 euros − Docentes 
de 
Educaçã
o 
Especial. 

- Final da 

atividade. 

- Final do 

ano. 

- Ficha de 

autoavaliaç

ão da 

atividade 

(alunos) 

- Relatório 

da Atividade 

(ficha de 

avaliação 

final de 

atividades)  
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Coordenação de Diretores de Turma 

 

Calendarização Objetivos / Competências Atividades 

Responsável/ 
Dinamizadores 

Destinatários Custos 

Monitorização 

Articulada 
Não 

Articulada 
Responsável 

(Quem) 
Periodicidade 

(Quando) 
Metodologia 

(Como) 

 

− 1.º e 2..º períodos 
 
 

 

− Informar sobre o modo de 
funcionamento do programa GIAE; 

 

− Esclarecer eventuais dúvidas; 
 

− Ajudar na preparação dos conselhos 
de turma para avaliação; 

 

− Apoio na utilização do 
programa informático: 
“Alunos”/GIAE 

 
 
 
 

 
Coordenadoras 
dos diretores de 
turma (Ensino 
Básico e Ensino 
Secundário) 

  

− Diretores de 
turma 

 

− Custos 
inerentes à 
duplicação 
de 
documentos 

 

 
Coordenadoras 
dos diretores de 
turma 

  

3.º período 

 

− Informar sobre todo o processo 
inerente ao ato de matrícula; 

 

− Esclarecer eventuais dúvidas sobre o 
assunto 

 

− Reunião com os diretores 
de turma sobre “Matrícula/ 
Renovação de matrículas” 

 

 
Coordenadoras 
dos diretores de 
turma (Ensino 
Básico e Ensino 
Secundário) 

 -Diretores de 
turma e 
secretários 
(2.º, 3.º Ciclos e 
ensino 
secundário) 

− Custos 
inerentes à 
duplicação 
de 
documentos 

 

Coordenadoras 
dos diretores de 
turma 

  

 
Ao longo do ano 

-Preparar as reuniões ordinárias e 
extraordinárias do conselho de 
diretores de turma; 
 

− Atualizar documentos a utilizar pelos 
diretores de turma; 

− Elaborar novos documentos de uso 
no âmbito da direção de turma; 

− Atualizar a disciplina “Coordenação 
de Diretores de Turma“, na 
plataforma Moodle. 

− Informar os alunos sobre aspetos 
escolares; 

− Auscultar os alunos delegados sobre 
problemas das turmas; 

− Recolher críticas e sugestões de 
melhoria do Agrupamento; 

− Esclarecer dúvidas apresentadas 
pelos alunos. 

 

− Apoio aos diretores de 
turma 

 

− Atualização de 
documentos 

− Elaboração de 
documentos 

 

− Atualização da disciplina 
na plataforma Moodle 

 
- Reuniões periódicas com 
os diretores de turma 
 
- Reuniões periódicas com 
os alunos delegados de 
turma 

 
Coordenadoras 
dos diretores de 
turma (Ensino 
Básico e Ensino 
Secundário) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Alunos 
delegados de 
turma 

  

− Diretores de 
turma e 
secretários 

 

− Professoras da 
educação 
especial 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Alunos dos 2.º, 
3.º Ciclos e 
ensino secundário 

− Custos 
inerentes à 
duplicação 
de 
documentos 

 

Coordenadoras 
dos diretores de 
turma 
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SERVIÇOS E ESTRUTURAS DE 

ORIENTAÇÃO EDUCATIVA  
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Serviço de Psicologia e Orientação  

  

Calendarização 
Objetivos / 

Competências 
Atividades 

Responsável/ 

Dinamizadores 
Destinatários Custos 

Monitorização 

Articulada 
Não 

Articulada 

Responsável 

(Quem) 

Periodicidade 

(Quando) 

Metodologia 

(Como) 

 

 

 

 

 

Diário 

 

 

 

 

Promover o apoio 

de natureza 

psicológica e/ou 

psicopedagógica a 

alunos e aos 

agentes educativo 

Acompanhamento psicológico 

individual; 

Acompanhamento psicológico em 

grupo; 

Consultadoria a professores, 

encarregados de educação e pais; 

Avaliação psicopedagógica. 

  Alunos 

Professores 

Encarregados 

de Educação 

Pais 

DSM-V 

(aproximad

amente 

75€) 

Psicóloga Semanalmen

te 

Análise dos 

registos 

efetuados e 

elaboração de 

relatórios 

 

 

2.º Período 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ajudar os alunos a 

tomar decisões no 

âmbito do processo 

de Orientação 

Escolar e 

Profissional 

 

Aplicação de testes vocacionais; 

Sessões de esclarecimento e 

sensibilização; 

Atendimento individual/pequenos 

grupos de todos os alunos do 9.º e 

12.º anos e respetivos 

encarregados de educação (sempre 

que estes manifestem interesse em 

estar presentes). 

 

Diretores de 

Turma do 9.º 

e 12.º anos 

 Alunos do 9.º 

e 12.º anos 

IPP-R 

(aproximad

amente 

150€) 

APM 

(aproximad

amente 

200€) 

Psicóloga No final da 

avaliação/ori

entação 

escolar e 

profissional 

Análise dos 

perfis dos 

alunos e 

relatório dos 

resultados 
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Calendarização 
Objetivos / 

Competências 
Atividades 

Responsável/ 

Dinamizadores 
Destinatários Custos 

Monitorização 

Articulada 
Não 

Articulada 

Responsável 

(Quem) 

Periodicidade 

(Quando) 

Metodologia 

(Como) 

 

 

Esporádico 

 

 

Consultadoria 

Reuniões frequentes com Diretores 

de Turma e Professores Titulares; 

Reuniões com agentes da CPCJ; 

Participação nas reuniões de 

Conselho de Turma. 

 

  Diretores de 

Turma 

Professores 

Titulares 

CPCJ 

 Psicóloga  Registo 

 

 

 

Calendarização 

no PAPES 

 

 

Sessões de 

Informação e 

Sensibilização 

Bullying e maus tratos nos 

adolescentes 

Educação para os afetos e 

competências relacionais 

Violência no namoro 

Violência no namoro, abuso sexual, 

praticas abusivas e desigualdades 

de género 

Depressão na adolescência, 

estratégias de coping e resiliência  

Dependências com e sem 

substâncias 

 

 

A definir  Alunos  Psicóloga No final de 

cada sessão 

Registo da 

satisfação 

através da 

montanha do 

feedback 

Fotografia 

10 de outubro 

25 de novembro 

 

10 de dezembro 

Dinamização de 

outras atividades 

Dia Mundial da Saúde Mental 

Dia Internacional da Eliminação da 

Violência contra a Mulher 

Dia dos direitos Humanos 

  Alunos 

Professores 

 Psicóloga Após a 

atividade 

realizada 

Registo 
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Biblioteca Escolar  

Calendarização Objetivos / Competências Atividades 

Responsável/ 
Dinamizadores 

Destinatários Custos 

Monitorização 

Articulada 
Não 

Articulada 
Responsável 

(Quem) 
Periodicidade 

(Quando) 
Metodologia 

(Como) 

A. Currículo, literacias e aprendizagem 

A.1 Apoio ao currículo e intervenção na ação pedagógica. 

7 a 10 de 
outubro 

- Promover o sucesso escolar 
colaborando com os docentes 
de HGP para enriquecimento 
do currículo. 
- Identificar os Presidentes da 
república Portuguesa e os 
símbolos de Portugal (Hino e 
Bandeira). 

- Exposição sobre o 5 
de outubro de 1910 – 
Implementação da 
República. 
- Jogo de identificação 
dos Presidentes da 
República Portuguesa. 
- Ficha resumo. 

Equipa da BE 
Docentes de 
HGP 6.º ano 

 Alunos do 
6.º ano 

50 € 
(cartazes, 
tinteiros, 
fotocópias, 
cartolinas, 
livros) 

Professora 
bibliotecária 

 Fotos 
 
Materiais 
produzidos 

31 outubro 
inscrição no 
concurso 
miúdos a votos 
Votação 17 de 
março 
(outras datas 
estão no 
regulamento) 

- Conhecer todo o processo de 
um ato eleitoral. 
- Ler e dar a conhecer os seus 
livros preferidos. 

- Miúdos a votos 6.ºA Cidadania 
e 
desenvolvimen
to 
6.º D Port. 

 Só 
mostraram 
interesse 
duas turmas 
do 6.º ano 

400€ 
(aquisição 
das obras,  
cartazes e 
boletins de 
voto; 
materiais 
para 
realizar 
campanha 
eleitoral) 

Professora 
bibliotecária 

 Registo em 

grelhas 

próprias  

Fotos 

 

20 a 24 de abril - Promover o sucesso escolar 
colaborando com os docentes 
de HGP para enriquecimento 
do currículo. 
- Refletir sobre as mudanças e 
a liberdade/responsabilidade. 

- Comemorações do 25 
de abril de 1974 – Dia 
da Liberdade – Festa 
dos cravos 
- Exposição com 
trabalhos dos alunos e 
cravos (reutilização de 
materiais) 

Equipa da BE 
Docentes de 
HGP 6.º ano 

 Alunos do 
6.º ano 

80€ 
(Cartazes, 
tinteiros, 
fotocópia, 
Cartolinas, 
papel 
crepe, 
arame de 
jardim e 
fita cola de 
florista, 
livros) 

Professora 
bibliotecária 

 Registo em 

grelhas 

próprias  

Fotos 

 

Ao longo do 
ano 

- Apoiar os docentes nas 
ações articuladas de 
enriquecimento do currículo 
com o referencial Aprender 
com a BE 

- Projeto de leitura 
- Projeto Navegar com 
a biblioteca escolar 

Equipa da BE 
Docentes de 
Português e 
HGP  
Cidadania 

 Alunos 1.º 
ano e 2.º 
Ciclo 

 Professora 
bibliotecária 
 
Docentes 

 Atas  
Fotos 
Materiais 
produzidos 
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Calendarização Objetivos / Competências Atividades 

Responsável/ 
Dinamizadores 

Destinatários Custos 

Monitorização 

Articulada 
Não 

Articulada 
Responsável 

(Quem) 
Periodicidade 

(Quando) 
Metodologia 

(Como) 

A. Currículo, literacias e aprendizagem 

A. 2 Formação para as literacias da informação e dos media. 

1.º dia de aulas - Organizar sessões de 
formação de utilizadores 

- Visita à BE (novos 
alunos) 

Equipa da BE 
Docentes 

 Comunidade 
educativa 

5 € 
Marcadores 
Cartaz boas-
vindas 

Professora 
bibliotecária 

 Documentos 
produzidos 

Outubro - Divulgar as regras de 
funcionamento da biblioteca 
escolar; recursos e serviços 
disponíveis. 
- Participar nas atividades do 
Mês Internacional das 
Bibliotecas Escolares 
- Distribuir os baús de leitura 
- Sensibilizar para a 
importância da leitura 

- “Vamos imaginar” 
- Baús de leitura 

Equipa da BE 
Docentes 

 Educação 
Pré-escolar, 
1.º e 2.º 
Ciclos 

50 € 
(cartazes, 
tinteiros, 
fotocópias, 
cartolinas, 
livros) 

Professora 
bibliotecária 
 

 Registo em 
grelhas 
próprias  
Fotos 
Registos dos 
baús  
Documentos 
produzidos 

2.º período - Adotar um modelo de 
pesquisa de informação 
- Produzir guiões de apoio ao 
uso da literacia da informação 
e dos média 
- Divulgar os guiões através 
de blogues e/ou outros meios 
de difusão 

- Big 6 
- Guião de visualização 
de filme 
- Guião para 
apresentação de 
trabalhos escritos 
- Guião para 
apresentações orais 
- Guião sobre Fake 
news 
- Internet segura  

Equipa da BE 
Docentes 

  50 € 
(cartazes, 
tinteiros, 
fotocópias, 
cartolinas) 

Professora 
bibliotecária 

 Documentos 

produzidos 

Divulgação 

 

B. Leitura e literacia 

B. 1 Desenvolvimento de iniciativas de promoção da leitura. 

Ao longo do 
ano 

- Orientar os alunos nas 
escolhas de leitura recreativa 
e escolar 

- Requisição 
domiciliária 

 Equipa da 
BE 
Docentes 

Comunidade 
Educativa 

0 € Professora 
bibliotecária 

 Estatísticas 
de 
requisição 
domiciliária 

2 a 6 de março 
Semana da 
Leitura 

- Convidar escritores. - “Encontro com…” 
- Concurso de poesia e 
conto 

Equipa da BE 
Docentes 

  50 €   Registo em 
grelhas 
próprias  
Fotos 
Documentos
produzidos 
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Calendarização Objetivos / Competências Atividades 

Responsável/ 
Dinamizadores 

Destinatários Custos 

Monitorização 

Articulada 
Não 

Articulada 
Responsável 

(Quem) 
Periodicidade 

(Quando) 
Metodologia 

(Como) 

B. Leitura e literacia 

       B. 1 Desenvolvimento de iniciativas de promoção da leitura. 

Ao longo do 
ano 

- Incentivar a utilização da 
coleção da BE. 

- Leitor do período 
- Caixinha das 
sugestões 
- Apresentação de 
mesas temáticas em 
dias comemorativos 
- Elaboração de listas 
temáticas. 

Equipa da BE 
Docentes 

  30v€ 
Certificados  
Ofertas de 
livros 

Professora 
bibliotecária 

 Fotos 
Documentos 
produzidos 
Lista de 
alunos  

       B. 2 Atividades de treino e aprofundamento da competência leitora. 

1.º período: out 
e dez 
2.º período: jan 
e fev  
3.º período: 
abril e maio 

- Aumentar os progressos das 
competências no âmbito de 
leitura e da literacia nos 
alunos. 
- Referencial Aprender com a 
BE 

- Hora do Conto 
 
- Semana da leitura 
- Passaporte de 
leitura 
 

Equipa da BE 
Docentes 

 Alunos do 
2.º Ciclo 
 
Alunos do 
1.º e do 2.º 
Ciclo 

50 € Professora 
bibliotecária 

 Documentos 
produzidos 
Grelhas 
Fotos 

Ver 
Regulamento 

 - Concurso Nacional 
de Leitura 

Professora de 
Português 

 1 turma do 
6.º ano 

? Professora  
bibliotecária 

 Resultados 
Fotos 

Ver  
Regulamento 

 - Histórias da 
Ajudaris 
- Concurso uma 
aventura literária 

Professora de 
Português 

 1 turma do 
6.º ano 

? Professora  
bibliotecária 

 Resultados 
Fotos 

C. Projetos e parcerias 

C. 1 Participação em projetos e iniciativas de parceria interna e externa. 

Semana da 
Ciência e da 
Tecnologia 
18 e 22 de 
novembro 
21 de novembro 
pelas 10h30 no 
Convento de São 
Francisco 

- Manter a participação da BE 
na dinamização de atividades 
culturais. 
- Divulgar a obra de  
Rómulo/Gedeão 
 

- Exposição 
bibliográfica de livros 
de Rómulo/Gedeão 
 
 
 
- “A Química do Amor” 
com Filipe LS Monteiro 

BM 
Docentes  
Físico-
Química  

 Comunidade 
educativa 
 
 
 
 
Alunos 
secundário 

? 
Cartazes e 
convites 

  Fotos 
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Calendarização Objetivos / Competências Atividades 

Responsável/ 
Dinamizadores 

Destinatários Custos 

Monitorização 

Articulada 
Não 

Articulada 
Responsável 

(Quem) 
Periodicidade 

(Quando) 
Metodologia 

(Como) 

27 de 
Novembro 

− Ser capaz de procurar obras numa 
biblioteca 

− Saber procurar diferentes tipos de 
Fontes Bibliográficas numa 
biblioteca 

− Elaborar registos bibliográficos de 
livros e da internet 

− Pesquisar / selecionar informação 
sobre personalidades 

- Oficina de História na 
Biblioteca escolar 

Prof Helena 

Sampaio 

 

Prof Fernando 

Peixoto 

 11.º D Sem custos 
Prof Fernando 

Peixoto 

Final do 1.º 

período 

Grelha 

Proposta 

3.º período - Apoiar projetos e parcerias  
- Disponibilização do material 
existente na BE. 

− Semana da música 
(V.F. Naves). 

 

  Comunidade 
educativa 

   Fotos 

                      C.  Projetos e parcerias 

C. 1 Participação em projetos e iniciativas de parceria interna e externa. 

Ao longo do 
ano 

Apoiar os alunos nas práticas 
de pesquisa, estudo e 
execução de trabalhos 
escolares. 

- Apoio às atividades 
livres de leitura, 
pesquisa, estudo e 
execução de trabalhos 
escolares. 

Várias 
disciplinas 

 Alunos Manutenção 
de 
equipamento
s 

Equipa da BE  ? 

Candidatura em 
setembro 
 
 
20 março- dia 
mundial da 
saúde oral 

- Envolver os pais (ver doc 
candidatura) 

- SOBE 
- Eco-escovão (?) 
- Exposição dos 
trabalhos dos alunos 

Professora 
bibliotecária 
Centro de 
saúde: 
Higienista oral 
Educadoras 
Docentes 1.º 
Ciclo 

 Pré-escolar  Professora 
bibliotecária 
Higienista oral 
Educadoras 
Docentes 1.º 
Ciclo 

 Ver doc 
candidatura 

Preparação em 
outubro e 
novembro 

- Desenvolver competências 
gentis nos alunos através das 
atividades realizadas no 
decorrer do projeto. 
- Refletir sobre a gentiliza 
como uma prática que 
beneficia o próximo e a si 
mesmo. 
- Utilizar o projeto CNV 
(comunicação não violenta): 
uma metodologia de 
comunicação empática para 
resolver conflitos da maneira  

- Ser Gentil - Equipa da 
biblioteca 
escolar:  
Técnica da 
Câmara 
Municipal de 
Trancoso 
Sónia Pinheiro 
- Professores 
da Hora do 
Conto 
- Docentes do 
3.º ano  

 Alunos do 
3.º ano- EB1 
Trancoso 

 Helena 
Sampaio 
 
Francisca 
Almeida 

No início do 
projeto e no 
final 

A 
reportagem 
e a mudança 
de 
comportame
ntos (ficha 
de 
observação 
direta) 
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Calendarizaç
ão 

Objetivos / Competências Atividades 

Responsável/ 
Dinamizadores 

Destinatários Custos 

Monitorização 

Articulada 
Não 

Articulada 
Responsável 

(Quem) 

Periodici
dade 

(Quando) 

Metodologia 
(Como) 

 pacífica criar e manter relacionamentos 
tendo como base o respeito, a 
compaixão e a cooperação.  
- Comunicar consigo próprias e com os 
outros com gentileza. 
- Envolver os pais nas tarefas que os 
alunos levarão para casa. 
 

 (Graziela 
Salvador e 
Graciete 
Salvador 
- Psicóloga 
da Câmara 
Municipal de 
Trancoso 
Celina Pinto 
- Câmara 
Municipal 

      

                       C. 2 Envolvimento e mobilização dos pais, encarregados de educação e famílias. 

Ver junto da 
atividade  

- Solicitar o envolvimento e 
colaboração dos pais/EE nas 
atividades.  
- Acolher na BE pais encarregados de 
educação.  
- Produzir materiais formativos e de 
apoio destinados aos pais/ EE e 
famílias. 

-Feira do Natal (2 a 
6 de dezembro) 
-Feira São Valentim 
(10 a 14 de 
fevereiro) 
-Feira das Línguas 
(29 de abril a 8 de 
maio) 

Equipa da 
BE 

 Comunidade 
educativa 

10 € 
Cartazes e 
convites 

Professora 
bibliotecária 

 Fotos 
 
Material produzido 

D. Gestão da biblioteca escolar 

D. 1 Recursos humanos, materiais e financeiros necessários à gestão, integração e valorização da biblioteca. 

Ao longo do 
ano 

- Participar nas reuniões de 
planificação das estruturas de 
coordenação educativa e de supervisão 
pedagógica, quando necessário, para 
integração curricular dos recursos e 
possibilidades de trabalho da 
biblioteca. 

- Reuniões da 
equipa da BE (out, 
jan e maio) 
- Reuniões com os 
diversos órgãos 
- Reuniões formais 
e informais 

Professora 
bibliotecária 

 Docentes 10€ 
Dossiê 
Fotocópias 
(preto e a 
cores)  
 

Professora 
bibliotecária 
 
Docentes 

Out, jan 
e maio 
 
 
 
 
 

Reuniões e 
respetivas atas 

Ao longo do 

ano. 

 

- Dialogar com os docentes para 
programar sessões de formação de 
utilizadores. 

- Organização com 
os docentes de um 
calendário de 
sessões de 
formação de 
utilizadores 

Professora 
bibliotecária 

 Docentes  

 

10€ 
Dossiê 
Fotocópias 
(preto e a 
cores)  

Professora 
bibliotecária 
 
Docentes 

Uma vez 
por ano 

Registo em grelha 
própria 

Ao longo do 

ano 

- Oferecer condições favoráveis à 
utilização livre da biblioteca, cultivando 
um clima de respeito, liberdade e 
colaboração com a BE. 

- Amigos da 
Biblioteca 
(regulamento) 

Equipa da 
BE 

 Alunos 50 € 
(decoração 
ou outras) 

Professora 
bibliotecária 

 Registo em folha 
própria presenças 
e atividades 
entregar aos DT. 
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Calendarização Objetivos / Competências Atividades 

Responsável/ 
Dinamizadores 

Destinatários Custos 

Monitorização 

Articulada 
Não 

Articulada 
Responsável 

(Quem) 
Periodicidade 

(Quando) 
Metodologia 

(Como) 

D. 2 Desenvolvimento, organização, difusão e uso da coleção. 

Setembro - Inscrever no guia de 
utilizador da BE um conjunto 
de orientações para o uso 
responsável dos recursos de 
informação. 
 

- Atualização do guia 
do utilizador. 
- Apoio aos utilizadores 
na seleção e utilização 
de recursos eletrónicos 
e media, de acordo 
com as suas 
necessidades. 

Equipa da BE   5€ Professora 
bibliotecária 

 Guia 

Datas marcadas 
pelo Diretor 

− Discutir a necessidade de 
institucionalização da BE 
com órgãos de 
administração e gestão. 

 
 

 

−  Rever os documentos 
orientadores da BE. 

- Reforçar a necessidade de 
articulação de objetivos e de 
trabalho com departamentos 
e docentes. 

− Participação na 
revisão do 
Regulamento Interno 
do Agrupamento. 

− Participação da 
revisão do Projeto 
Educativo do 
Agrupamento, PCA e 
Plano Anual de 
Atividades (PAA). 

− Revisão do 
Regimento da BE.  

- Elaboração do plano 
anual de atividades da 
BE. 

Professora 
bibliotecária 

  20 € 
Fotocópias 

Professora 
bibliotecária 

 Documentos 
produzidos 
 
Atas CP 

Datas marcadas 
pela RBE: 
- Apresentação 
do Plano de 
melhoria: 04 de 
outubro a 17 de 
dezembro 
- Relatório de 
execução do 
plano de 
melhoria, a 
submeter de 8 de 
junho a 17 julho 
de 2020. 

- Implementar o processo de 
avaliação da BE, integrando-
o nas práticas de gestão. 

− Implementação do 
modelo de avaliação 
da BE/ Plano de 
melhoria. 

- Apresentação em 
Conselho Pedagógico 
do relatório de 
avaliação 

Professora 
bibliotecária 

 Comunidade 
educativa 

5€ Professora 
bibliotecária 

 Documentos 
produzidos 
 
Atas CP 
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Calendarização Objetivos / Competências Atividades 

Responsável/ 
Dinamizadores Destinatá

rios 
Custos 

Monitorização 

Articulada 
Não 

Articulada 
Responsável 

(Quem) 
Periodicidade 

(Quando) 
Metodologia 

(Como) 

D. 2 Desenvolvimento, organização, difusão e uso da coleção. 

Ao longo do 
ano 

Organizar o fundo 
documental da BE de modo 
a facilitar a utilização dos 
livros do PNL. 

− Elaboração do plano de 
aquisição do PNL.  

Professora 
bibliotecária 

  300€ Professora 
bibliotecária 

  fundo 
documental 
novas 
aquisições 

Ao longo do 
ano 

− Promover a circulação e 
empréstimo de fundos 
documentais entre 
BE/escolas. 

− Incentivar a utilização da 
BE por parte dos 
professores.  
 

- Promoção e difusão da 
informação e prestação de 
serviços a todas as escolas e 
jardins do Agrupamento 
segundo estratégias definidas. 

Professora 
bibliotecária 

  10€ Professora 
bibliotecária 

  

Ao longo do 
ano 

Rever e implementar o 
Manual de Procedimentos. 

- Revisão do manual de 
procedimentos. 
- Implementação do manual 
de procedimentos. 

Professora 
bibliotecária 

  5 € Professora 
bibliotecária 

  

Ao longo do 
ano. 

- Divulgar as atividades da 
BE através de vários 
suportes. 
- Dar a conhecer a 
organização interna da BE. 
- Divulgar o fundo 
documental da BE, 
nomeadamente as 
aquisições mais recentes. 

- Utilização do blogue, 
placards e outros locais. 
- Exposição/divulgação das 
novidades/ materiais mais 
recentes. 
- Atualização da disciplina da 
BE no Moodle  
- Criação de materiais de 
divulgação das atividades de 
dinamização da BE e outras: 
Infopapiro 

Equipa da 
BE 

  50€ Professora 
bibliotecária 

  

− Ao longo do 
ano. 

 

− Cooperar com os serviços 
especializados de apoio 
educativo, com o intuito de 
apoiar os planos de 
trabalho dos docentes de 
educação inclusiva. 

Diálogo com os docentes 
procurando alguma integração 
da BE na planificação de 
atividades dos PEI. 

Equipa da 
BE 
Docentes 

 Alunos  
 
Docentes 

5€ 
Fotocópias 
(preto e a 
cores) 

Professora 
bibliotecária 
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Calendarização Objetivos / Competências Atividades 

Responsável/ 
Dinamizadores Destinatá

rios 
Custos 

Monitorização 

Articulada 
Não 

Articulada 
Responsável 

(Quem) 
Periodicidade 

(Quando) 
Metodologia 

(Como) 

D. 2 Desenvolvimento, organização, difusão e uso da coleção. 

- Ao longo do 
ano 

- Divulgar o Regimento da 
BE. 

- Diálogo com os alunos no 
sentido de se estabelecer 
entre si um ambiente de 
confiança e de respeito mútuo, 
cumprindo normas de 
atuação, de convivência e de 
trabalho, inerentes ao sistema 
de organização e 
funcionamento da BE. 

Docentes 
- Equipa da 
biblioteca 
escolar 

 Comunid
ade 
escolar 

 Professora 
bibliotecária 
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CLUBES E PROJETOS 
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Projeto Pontes  | Responsáveis: Luís Osório e Paula Camilo 

Calendarização Objetivos / Competências Atividades 

Responsável/ 
Dinamizadores 

Destinatários Custos 

Monitorização 

Articulada 
Não 

Articulada 
Responsável 

(Quem) 
Periodicidade 

(Quando) 
Metodologia 

(Como) 

 
Todo Ano 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Estimular a participação e a 
envolvência da comunidade 
envolvente; 
Contribuir e divulgar o património 
local e regional; 
Saber ver, na Natureza com a 
Natureza; 
Promover a contemporaneidade, 
fomentando a investigação e criação 
artísticas na vertente das Artes 
Visuais; 
Promover a educação ambiental; 
Promover estilos e hábitos de vida 
saudável; 
Estimular o desenvolvimento do 
espírito crítico; 
Promover a formação integral dos 
alunos; 
Contribuir para o sucesso educativo 
dos alunos. 

 
Atividades curriculares 
em contexto e fora de 
sala de aulas, inter e 
transdisciplinares; 
Intercâmbios entre 
escolas do AET ou 
outras; 
Apresentações, 
Oficinas abertas; 
Workshops; 
Exposições; 
Etc. 
Dinamizadas e 
calendarizadas em 
articulação com os 
clubes do AET, em 
parceria com a 
associação Luzlinar, no 
âmbito do projeto 
Pontes. 

 
Clubes 
Artísticos; 
Educação 
Visual; 
Educação 
Física; 
Ciências 
Naturais; 
Outras 
Disciplinas 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Associação 
Luzlinar; 
 
Universidade 
de Trás os 
Montes e Alto 
Douro; 
 

 
Alunos 
 
Comunidade 
Educativa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Transportes 
 
Alimentação 

 
Luís Osório e 
Paula Camilo 
 
Professores 
envolvidos 
nas várias 
atividades; 
 

 
Final das 
atividades 

 
Relatórios 

 
 
4 e 5 de outubro 
 
 
 
 
 

 
BOSQUES (1): 
“Novo Campus”  
Visita | Acampamento 
Com percurso na 
Floresta do Jardim das 
Pedras e Atividades 
Plásticas no Atelier 
Temos Tempo. 
 

 
 
Educação 
Visual e 
Educação 
Física 
 
 

 
 
Alunos 3.º Ciclo 
EB VFN 
 

 
 
Custos a 
suportar 
pelos 
Alunos 

 
Novembro até 
abril 

BOSQUES: 
Ações de Reflorestação 
e plantação 

Todos os 
grupos 
disciplinares 

 
Turmas do AET 

 
Transportes 
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(1): 
Do Projeto Pontes: 
 
Sobre o Projeto Bosques:  
"Bosques" é uma atividade agregadora de atividades experimentais na sua relação com um espaço natural, na observação e compreensão da sua fauna e flora, dos seus Ciclos e transformações. Promove-se a 
cumplicidade entre a atividade sensorial, despertada pelos ecossistemas e pelo lugar, e os contributos científicos dados pelas áreas da biologia, silvicultura, ecologia. 
Procuram-se estimular projetos artísticos e científicos que reflitam os limites da ação humana, inscrevendo as suas ações na Floresta em metodologias próprias da Silvicultura Próxima da Natureza.  
Integram o projeto Bosques quatro linhas pedagógicas de ação artística e científica:  - 1 Reflorestar; 2 Cuidar; 3 Habitar o Espaço Mínimo; 4 Serra em Cadernos.  
 
Sobre Reflorestar (Plano de Ação Florestal)  
O Plano de Ação Florestal pretende iniciar a criação de um espaço florestal para a promoção de aspetos relacionados com a conservação do solo e da água, a melhoria do microclima, o sequestro e 
armazenamento do carbono, a promoção da biodiversidade, a melhoria da paisagem, e a obtenção de diversos bens por parte do ecossistema, tendo em vista um horizonte de 50 anos e com início em 2018.  
O Plano de Ação Florestal é um plano anual desenhado pela Associação Luzlinar com a União de Freguesias de Vila Franca das Naves e Feital, a União de Freguesias de Vilares e Carnicães e a Associação 
de Desenvolvimento do Feital, em parceria com a Universidade de Trás-os-Montes e Associação de Produtores Florestais do Alto da Broca. Tem como campo de intervenção os espaços afetos a domínio 
público e associativo - Jardim das Pedras - e tem a principal participação do Agrupamento de Escolas de Trancoso, dos Bombeiros Voluntários de Vila Franca das Naves e da população local. 
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Atelier de Artes Plásticas e Projeto Pontes  

Escola Básica de Vila Franca das Naves  
 

Calendarização Objetivos / Competências Atividades 

Responsável/ 
Dinamizadores 

Destinatários Custos 

Monitorização 

Articulada 
Não 

Articulada 
Responsável 

(Quem) 
Periodicidade 

(Quando) 
Metodologia 

(Como) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ao longo do 
ano letivo 

 
 
 
 
 
 

 

• Saber Ver, na Natureza 
com a Natureza; 

• Desenvolver a capacidade 
de ver através do desenho 
e de outras linguagens 
plásticas; 

• Utilizar modelos e formas 
de expressão não 
convencionais; 

• Formar, criar e promover 
formas artísticas; 

• Contribuir e divulgar do 
património local e regional; 

• Promover a 
contemporaneidade, 
fomentar a especulação 
teórico‐prática nas 
vertentes daquilo que se 
institui como Artes 
Plásticas; 

• Estimular o pensar/fazer e o 
ver/pensar. 

• Ocupar os tempos livres 
dos jovens, incentivando-
os a compreender o valor 
cultural. 

 

• Implementar a 
sensibilidade estética e 
criativa 

 
 
 
Execução de 
trabalhos práticos; 
 
Exposições; 
 
Residências, 
oficinas e 
atividades 
artísticas. 
 
Atividades do 
Projeto Pontes 
Criação de um 
logótipo para o 
clube; 
 
 
Pesquisa e 
experimentação de 
diferentes materiais 
e técnicas de 
Representação 
plástica; 
 
Apontamentos 
(desenho livre); 
 
Planificação e 
concretização de 

 
 
 
 
Educação 
Física   
 
 
Educação 
Musical 
 
 
 
 
Outras 

 
 
 
 
Associação 
Luzlinar; 

 
 
 
 
 
Alunos; 
 
Comunidade 
Educativa 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Transport
e; 
 
Outros 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ana Paula 
Camilo 
 
 
Luís Osório 
 
 
Outros 
Professore
s 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Trimestral 

 
Relatórios; 
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• Desenvolver o gosto pela 
“Arte”.  

 

• Desenvolver a capacidade 
de observação.  

 

• Usar diferentes 
tecnologias da imagem na 
realização plástica.  

 

• Explicar e experimentar 
diferentes técnicas de 
representação plástica, 
reconhecendo a arte como 
expressão do sentimento e 
do conhecimento.  

 

• Embelezar o espaço 
escolar. 

 

• Recolher fotograficamente 
elementos arquitectónicos 
existentes na comunidade 
escolar.    

 

• Desenvolver e aperfeiçoar 
a técnica do óleo sobre 
tela. 

 

• Dar a conhecer a toda a 
comunidade envolvente 
diferentes formas de 
comunicação visual; assim 
como, a importância de 
todo o processo artístico e 
cultural indispensável ao 
desenvolvimento do ser 
humano. 

projetos individuais 
e em grupo de 
pintura a acrílico ou 
óleo sobre tela. 
 
 
 

 

Participação com 

elementos 

artísticos em 

festividades:  

-Natal,  

-Carnaval; 

-Dia das Artes; 

Outros. 

 

Colaboração em 
atividades com 
diversos grupos 
disciplinares, 
pedidas 
atempadamente. 
 

200€ para 
material  
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Projeto - PAPES 

  
 

Calendarização Objetivos / Competências Atividades 

Responsável/ 
Dinamizadores 

Destinatários Custos 

Monitorização 

Articulada 
Não 

Articulada 
Responsável 

(Quem) 
Periodicidade 

(Quando) 
Metodologia 

(Como) 

 
 
 
16 de outubro  
 

− Compreender a importância 
de uma alimentação 
equilibrada 
−. Fomentar hábitos de vida 
saudáveis 

Dia Mundial da 
Alimentação  
- “Dieta Mediterrânica” 
- Clube BIKE 
   - Palestra subordinada 
ao tema “Alimente-se 
bem; ganhe saúde” 

Equipa de 
Coordenação 
do PAPES e 
Grupo 230 e 
520 e grupo 
de Educação 
Física 

 − Alunos do 
2.º Ciclo 

− Alunos do 
3.º Ciclo 

− Alunos do 
Secundário 

 

  
Coordenador do 
PAPES 

 
 
A seguir à 
atividade 

 
 
registo em 
grelha 
própria 

 
 
1.º período – 
16 de outubro  
 

− Reconhecer a importância 
da escolha acertada dos 
alimentos para satisfazer as 
necessidades nutricionais do 
organismo. 
− Compreender a importância 
de promover o equilíbrio do 
organismo para aumentar os 
níveis de saúde. 
− Assumir as escolhas diárias 
de forma consciente. 

− − Perceber a importância da 
saúde para alcançar melhor 
qualidade de vida. 

 
Palestra subordinada ao 
tema “Alimente-se bem; 
ganhe saúde” 

- Dra. Lurdes 
Amaral 
 

 Alunos do 
Secundário 

  
Coordenador do 
PAPES 

 
A seguir à 
atividade 

registo em 
grelha 
própria 

1.º período – 
16 de outubro 

− Compreender a importância 
de uma alimentação 
equilibrada 

Fomentar hábitos de vida 
saudáveis 

Medição do índice de 
massa corporal 

Técnica de 
Nutrição Rita 
Sena 
 

 Comunidade 
escolar 

  
Coordenador do 
PAPES 

A seguir à 
atividade 

registo em 
grelha 
própria 

− A marcar ao 
longo do ano 

 

 Atividade relacionada 
com a anorexia em 
colaboração com a Dra. 
Vanessa Brás 

Técnica de 
nutrição Rita 
Sena 
Dra. Vanessa 
Brás 

   Coordenador do 
PAPES 

 
A seguir à 
atividade 

registo em 
grelha 
própria 
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Calendarização Objetivos / Competências Atividades 

Responsável/ 
Dinamizadores 

Destinatários Custos 

Monitorização 

Articulada 
Não 

Articulada 
Responsável 

(Quem) 
Periodicidade 

(Quando) 
Metodologia 

(Como) 

A marcar ao 
longo do 2.º 
período 
 

− Promover estilos de vida 
saudáveis e prevenir, reduzir e 
minimizar os hábitos alcoólicos e 
de adição na comunidade 
educativa 

− Obter o Diagnóstico de Situação 
inicial e final do projeto 

− Intervir nas necessidades 
diagnosticadas para diminuir a 
incidência e prevalência 

− Promover a 
autorresponsabilização dos 
adolescentes pela sua saúde 

-Fomentar as relações e inter-
relações familiares 

− Projeto “PIPUS” Enf. Cristina 
Morgado 
 
Centro de 
Saúde de 
Trancoso 

 Comunidade 
escolar 

 Coordenador do 
PAPES 

A seguir à 
atividade 

 
registo em 
grelha 
própria 

A marcar ao 
longo do  2.º 
período 
 

- Informar os alunos sobre os 
malefícios do tabaco  
-Prevenir o consumo desta droga 
lícita 
-Alertar os alunos para as 
consequências do tabagismo  
-Apoiar docentes e não docentes, 
Pais /Encarregados de Educação 
e alunos na cessação tabágica 

-  Malefícios do 
Tabagismo 
 (acção de formação) 

Enf. Cristina 
Morgado 
 
Centro de 
Saúde de 
Trancoso 

 6.º e  8.º ano  Coordenador do 
PAPES 

A seguir à 
atividade 

registo em 
grelha 
própria 

A marcar ao 
longo do  2.º 
período 
 
 

-Informar os alunos sobre os 
malefícios das drogas  
-Prevenir o consumo das drogas 
ilícitas 

- Drogas ilícitas - 
Toxicodependência 
(acção de formação) 

Enf. Cristina 
Morgado 
Centro de 
Saúde de 
Trancoso 

 6.º e  8.º ano  Coordenador do 
PAPES 

A seguir à 
atividade 

 
Registo em 
grelha 
própria 

A marcar ao 
longo do  2.º 
período 
 

Informar os alunos sobre os 
malefícios do álcool  
-Prevenir o consumo desta droga 
-Lícitas 
-Alertar os alunos para as 
consequências do alcoolismo  
Apoiar docentes e não docentes, 
Pais /Encarregados de Educação 
e alunos na cessação alcoólica 

Malefícios do álcool 
(acção de formação) 

Enf. Cristina 
Morgado 
 
Centro de 
Saúde de 
Trancoso 

 6.º e  8.º ano  Coordenador do 
PAPES 

A seguir à 
atividade 

 
Registo em 

grelha 
própria 
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Calendarização Objetivos / Competências Atividades 

Responsável/ 
Dinamizadores 

Destinatários Custos 

Monitorização 

Articulada 
Não 

Articulada 
Responsável 

(Quem) 
Periodicidade 

(Quando) 
Metodologia 

(Como) 

A marcar ao 
longo do  2.º 
período 
 

-Dotar os alunos de 

conhecimentos básicos sobre esta 

temática 

Suporte Básico de Vida 

(Ação de formação) 
Enf. Cristina 
Morgado 
 
Centro de 
Saúde de 
Trancoso 

 6.º e  9.º ano  Coordenador do 
PAPES 

A seguir à 
atividade 

 
Registo em 
grelha 
própria 

Ao longo do 
ano 

-Ensinar e disponibilizar 
suportes de informação em 
relação a arrumação da 
mochila bem como hábitos 
posturais  
-Habilitar os professores de 
informações relacionadas com 
posturas adequadas nas salas 
de aula;  
-Monitorizar a arrumação, o 
ajuste e o peso das mochilas 
dos alunos, de modo a 
sensibilizá-los para o peso 
considerado ideal das 
mesmas;  
-Ensinar aos alunos 
estratégias adequadas para 
minimizar os fatores de risco 
relacionados com posturas 
inadequadas  
-Ensinar exercícios adequados 
para serem realizados nas 
atividades escolares 
prolongadas;  

Projeto “Cuida das tuas 
costas” 

Enf. Cristina 
Morgado 
 
Centro de 
Saúde de 
Trancoso 

 2.º e  4.º ano  
 
 
 

Coordenador do 
PAPES 

Final do ano registo em 
grelha 
própria 

A marcar ao 
longo do  2.º 
período 
 

-Ensinar e disponibilizar 
suportes de informação em 
relação à diabetes; 
-Habilitar os professores, 
assistentes operacionais e 
alunos de informações 
relacionadas com a diabetes; 

- Ação de formação 
“Diabetes” 

Enf. Cristina 
Morgado 
 
Centro de 
Saúde de 
Trancoso 

 Comunidade 
educativa 

 Coordenador do 
PAPES 

A seguir à 
atividade 

registo em 
grelha 
própria 
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Calendarização Objetivos / Competências Atividades 

Responsável/ 
Dinamizadores 

Destinatários Custos 

Monitorização 

Articulada 
Não 

Articulada 
Responsável 

(Quem) 
Periodicidade 

(Quando) 
Metodologia 

(Como) 

A marcar ao 
longo do  2.º 
período 
 

− Conhecer as transformações 
físicas e fisiológicas que 
ocorrem na puberdade 

− Aceitar as suas 
características físicas e 
psicológicas, que conduzam 
a uma auto-estima positiva 

Ser capaz de reflectir 
criticamente sobre os papéis 
de género e os estereótipos 
atribuídos socialmente a 
homens e mulheres 

− Acão de formação 
sobre as 
“Transformações na 
adolescência - 
Anatomia e fisiologia do 
corpo humano  

Mudanças pubertárias e 
Imagem corporal” 

Enf. Cristina 
Morgado 
 
Centro de 
Saúde de 
Trancoso 

 6.º ou 7.º 
ano 

 Coordenador 
do PAPES 

A seguir à 
atividade 

registo em 
grelha 
própria 

A marcar ao 
longo do 2.º e 
3.º período 
 

− Promover a 
autorresponsabilização dos 
adolescentes pela sua saúde 

-  Promover estilos de vida 
saudáveis e prevenir, reduzir e 
minimizar riscos 

− Promover melhorias 
interrelacionais no domínio 
afetivo e sexual 

 

- Ação de formação 
sobre “Métodos 
contraceptivos / Doenças 
sexualmente 
transmissíveis 

Enf. Cristina 
Morgado 
 
Centro de 
Saúde de 
Trancoso 

 Alunos do 
Secundário 
– 11.º e 12.º 
anos 

 Coordenador 
do PAPES 

A seguir à 
atividade 

registo em 
grelha 
própria 

A marcar ao 
longo do 2.º 
período 
 

- Prevenir eventuais 
perturbações do sono 
- Obter conhecimentos 
básicos relativos a esta 
temática 

Acão de formação sobre 
“As perturbações / 
Higiene do sono” 

Enf. Cristina 
Morgado 
 
Centro de 
Saúde de 
Trancoso 

 Alunos do 
segundo 
Ciclo – 5.º 
ano 

 Coordenador 
do PAPES 

A seguir à 
atividade 

registo em 
grelha 
própria 

25 de 
novembro 

− Promover melhorias 
interrelacionais no domínio 
afetivo e Sexual 

Conhecer sinais de alerta para 
esta problemática 

Acão de formação sobre 
a “Violência no namoro e 
abuso sexual, assédio, 
desigualdade de género, 
aproximações abusivas “ 

− Dra Vanessa 
Brás (SPO) 

 

 Alunos do 
Secundário 
– 11.º A e D 

 Coordenador 
do PAPES 

A seguir à 
atividade 

registo em 
grelha 
própria 

25 de 
novembro 

− Promover melhorias 
interrelacionais no domínio 
afectivo 

Conhecer sinais de alerta para 
esta problemática 

– Acão de formação 
sobre a “Violência no 
namoro“. 

− Dra Vanessa 
Brás (SPO) 

 

 Alunos do 
terceiro Ciclo 
– 8.º ano 

 Coordenador 
do PAPES 

A seguir à 
atividade 

registo em 
grelha 
própria 
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Calendarização Objetivos / Competências Atividades 

Responsável/ 
Dinamizadores 

Destinatários Custos 

Monitorização 

Articulada 
Não 

Articulada 
Responsável 

(Quem) 
Periodicidade 

(Quando) 
Metodologia 

(Como) 

2.º período- 
janeiro 

− Promover melhorias 
interrelacionais no domínio 
afetivo  

− Saber dizer “sim” ou “não” 
em determinadas situações  

− Valorizar as relações de 
afecto 

 

Acão de formação sobre 
a “Educação para os 
afetos e competências 
relacionais” 

− Dra Vanessa 
Brás (SPO) 

 

 Alunos do 
terceiro Ciclo 
– 7.º ano 

 Coordenador 
do PAPES 

A seguir à 
atividade 

registo em 
grelha 
própria 

    2.º período 
– abril 

- Promoção de 
comportamentos adequados 
no contexto escolar; 
- Distinção de brincadeiras 
saudáveis de comportamentos 
agressivos  
- Prevenção de 
comportamentos de bullying 

Acão de formação sobre 
o Bullying e maus tratos 

− Dra Vanessa 
Brás (SPO) 

 

 − Alunos do 
segundo 
Ciclo – 6.º 
ano 

 

 Coordenador 
do PAPES 

A seguir à 
atividade 

registo em 
grelha 
própria 

    1.º período 
– dezembro 

− Descrever as alterações 
psicológicas que ocorrem na 
puberdade 

Conhecer sinais de alerta para 
esta problemática 

Depressão na 
Adolescência 

− Dra Vanessa 
Brás (SPO) 

 

 − Alunos do 
Secundário 
– 12.º ano 

 

 Coordenador 
do PAPES 

A seguir à 
atividade 

registo em 
grelha 
própria 

2.º período – 
fevereiro 

− Fomentar hábitos de vida 
saudáveis 

- Alertar os alunos para as 
consequências do uso 
intensivo da internet 

− Acão de formação 
sobre a 

“Dependências sem 
substâncias” 
(abordar a questão dos 
videojogos) 

− Dra Vanessa 
Brás (SPO) 

 

 Alunos do 
terceiro Ciclo 
– 9.º anos 

 Coordenador 
do PAPES 

A seguir à 
atividade 

registo em 
grelha 
própria 

 
 
Evidências: registo fotográfico e vídeos dos momentos 
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Calendarização 

Objetivos / Competências Atividades 

Responsável/ 
Dinamizadores 

Destinatário
s 

Custos 

 

− Ao longo do ano letivo:  
agosto>outubro - Inscrição do 
agrupamento.  
outubro>janeiro - Organização de 
debates nas escolas, eleição dos 
jovens deputados à Sessão Escolar, 
aprovação do projeto de 
Recomendação sobre o tema e eleição 
dos deputados da escola à Sessão 
Distrital/Regional.  
fevereiro>março/abril - Sessões 
Distritais/Regionais com os jovens 
deputados eleitos em todas as escolas 
do círculo eleitoral e com a presença 
de um Deputado da Assembleia da 
República. Nestas sessões, é 
aprovada a Recomendação do círculo 
eleitoral e são eleitas as escolas que 
irão representar os jovens do distrito 
ou região autónoma na Sessão 
Nacional.  
maio - Sessões Nacionais na Assembleia 
da República (ensino básico e ensino 
secundário), que abrangem dois dias: 1.º 
dia: Reuniões em Comissão, presididas por 
Deputados da Assembleia da  
República. Cada Comissão debate os 
projetos de 5 ou 6 círculos eleitorais, 

aprovando um texto comum.  
2.º dia: Sessão Plenária. Os trabalhos são 
sempre conduzidos por uma Mesa de 
jovens eleitos. Na primeira parte, decorre 
um Período de Perguntas a Deputados da 
Assembleia da República, com 
representação de todos os Grupos 
Parlamentares, e, na segunda parte, os 
jovens debatem as medidas aprovadas nas 
Comissões, selecionando 10 que integrarão 
a recomendação final à Assembleia da 
República. 

 
− Educar para a cidadania, estimulando o gosto pela 

participação cívica e política;  

− Dar a conhecer a Assembleia da República, o 

significado do mandato parlamentar, as regras do debate 

parlamentar e o processo de decisão do Parlamento, 

enquanto órgão representativo de todos os cidadãos 

portugueses;  

− Promover o debate democrático, o respeito pela 

diversidade de opiniões e pelas regras de formação das 

decisões;  

− Incentivar a reflexão e o debate sobre um tema, definido 

anualmente;  

− Proporcionar a experiência de participação em 

processos eleitorais;  

− Estimular as capacidades de expressão e 

argumentação na defesa das ideias, com respeito pelos 

valores da tolerância e da formação da vontade da maioria;  

− Sublinhar a importância da sua contribuição para a 

resolução de questões que afetem o seu presente e o 

futuro individual e coletivo, fazendo ouvir as suas 

propostas junto dos órgãos do poder político. 

 

Ensino Básico: O programa Parlamento dos Jovens 
desenvolve-se em várias fases ao longo do ano letivo 2019/20. 

1.ª fase: Escola/Agrupamento:  

Debate do tema proposto anualmente: pode ser realizado 
apenas internamente ou com convidados (entidades locais, 
especialistas, etc.). A escola pode também organizar, além deste, 
um debate especial, com a participação de um Deputado da 
Assembleia da República, mediante convite dirigido à 
Assembleia da República, nos prazos definidos no calendário do 
programa, através de formulário disponibilizado para o efeito na 
página Internet do Parlamento dos Jovens. Este debate terá lugar 
preferencialmente à segunda-feira.  

Processo eleitoral, em que se inclui a formação de listas 
candidatas à eleição de deputados, a campanha e a eleição dos 
deputados à Sessão Escolar;  

Sessão Escolar, onde se aprova o Projeto de Recomendação da 
Escola/Agrupamento e se elegem os respetivos representantes 
às Sessões a nível distrital ou regional.  

2.ª fase: Distrito da Guarda:  

Sessão Distrital, onde se reúnem os deputados que 
representam as escolas de cada distrito ou região autónoma, 
para aprovar os Projetos de Recomendação a submeter à 
Sessão Nacional do Parlamento dos Jovens e eleger os 
deputados que os vão representar nesta Sessão.  

3.ª fase: Assembleia da República:  

Realização da Sessão Nacional do Parlamento dos Jovens, 
onde se reúnem os deputados jovens, a nível nacional, representando 
cada distrito ou região autónoma, na qual se aprova, após debate em 
Comissões e em Plenário, a Recomendação final sobre o tema daquela 
edição do Parlamento dos Jovens. 

 

 
 
 
 
 
Coordenação 

 
Prof. América 

Gaspar 

 
 
 
 
 
 
Alunos do 
2.º Ciclo 
 
Alunos do 
3.º Ciclo 

 
 
 
Autocarro 
 
Materiais 
Diversos 
 
Auditório 
 
 
+/- 800€ 
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Parlamento Jovem  

  
 

Calendarização Objetivos / Competências Atividades 

Responsável/ 
Dinamizadores 

Destinatários Custos 

Monitorização 

Articulada 
Não 

Articulada 
Responsável 

(Quem) 
Periodicidade 

(Quando) 
Metodologia 

(Como) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.º/2.º Período 

- Incentivar o interesse dos 
jovens pela participação cívica e 
política; 
- Sublinhar a importância da sua 
contribuição para a resolução de 
questões que afetam o seu 
presente e futuro individual e 
coletivo; 
- Promover as capacidades de 
argumentação na defesa das 
ideias, com respeito pelos valores 
da tolerância e da formação da 
vontade da maioria; 
- Divulgar o significado do 
mandato parlamentar e o 
processo de decisão do 
Parlamento enquanto órgão 
representativo de todos os 
portugueses; 
- Fomentar o interesse pela 
pesquisa de elementos 
relacionados com o tema do 
concurso; 
- Procurar a interdisciplinaridade 
entre áreas do conhecimento com 
apoio de disciplinas afins aos 
temas do concurso;  
- Proporcionar aos alunos o 
contacto com contextos exteriores 
à escola. 

 

Parlamento dos Jovens 
Euroescola 

 

Filosofia 
Português 

História 
 

Alunos Ensino 
Secundário 

Sem Custos Aleixo Simões Maio 2020 
Relatório 

(Final Ativ.) 
Expªº Fotogª 
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CinemaScope 

 
 
 

Calendarização Objetivos / Competências Atividades 

Responsável/ 
Dinamizadores Destinatário

s 
Custos 

Monitorização 

Articulada 
Não 

Articulada 
Responsável 

(Quem) 
Periodicidade 

(Quando) 
Metodologia 

(Como) 

Ao longo ano 

- Incentivar o interesse dos jovens por uma área nova 
do conhecimento; 
- Divulgar uma Arte de uma forma nova e inovadora em 
termos de práticas correntes na escola; 
- Sublinhar a importância dos conhecimentos colaterais 
para a estrutura global do conhecimento; 
- Fomentar a discussão de temas abordados nos filmes 
apresentados; 
- Correlacionar conteúdos curriculares diversos; 
- Articular os conteúdos programáticos das várias 
disciplinas com os filmes projetados; 
- Promover o gosto pela leitura de obras que serviram 
de base à elaboração de filmes. 

 
 
 
 
 
CinemaScope 
 

Grupos 
Disciplinares 

 
Todos os 

níveis 
(5.º ao 12.º) 

Sem 
Custos 

Aleixo Simões Junho/2019 
Relatório 

(Final Ativ.) 
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Clube Bike 

 
 

Calendªº 

 

 

Competências / Objectivos 

 

 

Actividades 

 

 

Dinamizador 

 

Destinatários 

 

 

 

Ao 

longo  

do ano 

lectivo 

o Incentivar o interesse dos jovens na recuperação e 
manutenção do material da escola;  

o Fomentar o interesse na utilização da bicicleta como meio de 
transporte preferido na mobilidade casa/ escola; 

o Articular áreas científicas correlacionadas; 

o Fomentar a discussão de temas diversos e como base de 
apoio para o conhecimento em geral; 

o Utilizar meios audiovisuais (se possível) como suporte de 
actividades de reparação/ manutenção das bicicletas; 

 

 

 

o 3 sessões semanais 

(previsão); 

o Realização de passeios; 

o Sessões de esclarecimento 

sobre prevenção rodoviária 

e sobre utilização de 

material de reparação/ 

manutenção das bicicletas. 

 

 

Coordenação 

Prof. Eugénio 

Mano 

 

 

 

Apoio 

C. M. Trancoso 

GNR 

Bombeiros 

 

 

 

 

 

Todos os 

alunos 

 do 5.º ao 12.º 

ano 
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Programa Eco-escola 
 

Calendarização Objetivos / Competências Atividades 

Responsável/ 
Dinamizadores 

Destinatários Custos 

Monitorização 

Articulada 
Não 

Articulada 
Responsável 

(Quem) 
Periodicidade 

(Quando) 
Metodologia 

(Como) 

Ao longo do 
ano letivo   

Cidadania, Economia, Tecnologia 
e Política são as chaves para um 
futuro onde o desenvolvimento 
não esteja ameaçado. Mas para 
que os nossos netos tenham um 
futuro assim, muitas mudanças 
têm que acontecer nestas 
diversas esferas. Educar para o 
ambiente e o desenvolvimento é 
indubitavelmente um fator decisivo 
na construção da Mudança; é a 
forma mais eficaz e duradoira de 
produzir as bases para a 
emergência de novas políticas, 
conducentes a formas de 
DESENVOLVIMENTO 
SUSTENTÁVEL formuladas sob 
novos paradigmas. "Pensar 
globalmente, agir localmente", a 
máxima da Agenda 21, passou a 
ser uma fórmula presente em 
praticamente todas as propostas 
de educação para o ambiente e o 
desenvolvimento. Pensar e agir 
localmente, para perceber 
globalmente, será então o 
princípio orientador só possível de 
ser construído através de uma real 
cidadania participativa. O 
Programa Eco-Escolas pretende 
ser um contributo metodológico 
para uma educação participada e 
esclarecida em escolas onde 
educar é criar cidadãos 
conscientes e ativos pelo 
ambiente.” Margarida Gomes -
ABAE  
  
- Pretende encorajar, 
reconhecer e premiar o 
trabalho desenvolvido pela 
escola na melhoria do seu 
desempenho ambiental e 

1.ª Fase - INSCRIÇÃO 
NO PROGRAMA 
Condições prévias para 
a escola aderir ao 
Programa. 
Concordância da 
adesão ao Programa 
por parte do Diretor da 
escola; Manifestação 
por parte da escola da 
vontade de: envolver 
os alunos nos 
processos de decisão e 
na implementação do 
Programa; melhorar o 
seu desempenho 
ambiental.  Declaração 
do interesse do 
Município em colaborar 
com a escola na 
implementação do 
Programa.  
2.ª Fase - 
IMPLEMENTAÇÃO DO 
PROGRAMA  A 
metodologia do 
Programa Eco-Escolas 
envolve a adopção dos 
Sete Elementos. 
Implementar os 7 
passos:  1. Conselho 
Eco-Escola (quem; 
quando reúnem; etc.);  
2. Auditoria Ambiental 
(levantamento da 
situação ambiental da 
escola);  3. Plano de 
Acção (medidas a 
implementar: como, 

Coordenação  
  

Prof. América 
Gaspar 

 

Alunos do 
2.º Ciclo  
  
Alunos do 
3.º Ciclo  
  
Alunos do 
Secundário 

Materiais 
Diversos  
  
Auditório  
  
  
+/- 200€ 
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sensibilização/educação para 
a necessidade de adoção de 
comportamentos mais 
sustentáveis;  
- Criar hábitos de participação 
e cidadania, tendo como 
objetivo principal encontrar 
soluções que permitam 
melhorar a qualidade de vida 
na escola e na comunidade.   
- Sensibilizar a população 
escolar para o problema da 
poluição e para a preservação 
do meio ambiente;   
- Fazer uma utilização racional 
dos recursos naturais (água, 
energia, solo fauna e flora) 
numa visão sustentada do 
desenvolvimento;   
- Desenvolver o espírito 
científico e capacidade de 
análise.   
Contribuir para a construção 
de uma consciência ambiental 
e ecológica.   

quando, que 
actividades);  4. 
Monitorização e 
avaliação (reformular e 
adaptar o plano);  5. 
Trabalho Curricular 
(inserir nas actividades 
lectivas);  6. 
Informação e 
Envolvimento da escola 
e da Comunidade 
(divulgação das 
acções; organização de 
eventos; dias 
especiais; 
comunicação social...);  
7.Eco-Código 
(elaboração de um 
código de conduta).  
3.ª Fase - 
CANDIDATURA AO 
GALARDÃO O 
Galardão Bandeira 
Verde é um certificado 
de qualidade ambiental 
da escola. Não é um 
prémio monetário mas 
um prémio de 
reconhecimento público 
da existência, naquela 
escola, de um 
Programa coerente e 
de qualidade de 
educação pelo 
ambiente. O Galardão 
Bandeira Verde é um 
certificado de qualidade 
ambiental da escola. 
Não é um prémio 
monetário mas um 
prémio de 
reconhecimento público 
da existência, naquela 
escola, de um 
Programa coerente e 
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de qualidade de 
educação pelo 
ambiente.  
4.ª Fase - 
ATRIBUIÇÃO DO 
GALARDÃO Quando a 
escola que apresentar 
candidatura ser-lhe-á 
comunicada a 
atribuição (ou não) do 
Galardão. Temas base: 
Água, resíduos e 
energia. Temas do ano: 
Comunidades 
sustentáveis e Espaços 
Exteriores. Temas 
complementares: 
Biodiversidade e 
floresta. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



“Uma ESCOLA de SABERES de e para TODOS.” 

 Plano Anual de Atividades 

121                     2019-2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 

Clube de Ciências 
 
 

Calendarização Objetivos / Competências Atividades 

Responsável/ 
Dinamizadores 

Destinatários Custos 

Monitorização 

Articulada 
Não 

Articulada 

Respon
sável 

(Quem) 

Periodici
dade 

(Quando) 

Metodologia 
(Como) 

Ao longo do 
ano letivo  
  
2.ª feira:  
  
Tempos: 16:40-
17:30  
  
45 minutos por 
sessão 

Objetivos Gerais: - Contribuir 
para o desenvolvimento e 
divulgação da Ciência. - 
Desenvolver múltiplas 
competências, teóricas e 
práticas, que impliquem 
desenvolver diversas 
perceções, conceitos e 
capacidades. - Estimular o 
interesse e a curiosidade pelo 
estudo de fenómenos naturais. 
- Conhecer e interpretar 
fenómenos/acontecimentos. - 
Despertar consciências 
ambientais e cívicas no âmbito 
da Ciência. - Estimular o 
trabalho de grupo, a 
autodisciplina, o prazer de 
aprender e de comunicar, 
aumentando a autoestima dos 
alunos. - Desenvolver atitudes 
de persistência, rigor, 
autonomia, cooperação, 
criatividade e respeito pelos 
outros. - Conhecer e analisar, 
criticamente, implicações da 
Ciência e da Tecnologia na 
sociedade atual e no 
ambiente. - Consciencializar a 
comunidade escolar para as 
potencialidades da Ciência. - 
Promover a 
interdisciplinaridade, desde 
que oportuno. - Relacionar o 
conhecimento científico com o 
quotidiano. - Desenvolver o 
sentido crítico quanto à 
informação recebida e 

Abrange as seguintes 
metas:  
  
- Promover a melhoria 
da qualidade das 
aprendizagens. - 
Melhorar os resultados 
escolares. - Prevenir o 
abandono escolar. - 
Promover a inclusão 
escolar dos alunos. - 
Proporcionar um 
ensino eficaz e de 
qualidade. - Promover 
atitudes de respeito e 
de salutar convívio  
  
- Divulgar o horário do 
clube. - Elaborar e 
divulgar o regulamento 
do Clube. - Privilegiar o 
trabalho em grupo. - 
Incentivar os alunos a 
pesquisarem atividades 
laboratoriais. - Elaborar 
e/ou interpretar 
protocolos 
experimentais. - 
Realizar atividades 
práticas: experimentais, 
de laboratórios e de 
campo relacionadas 
com as Ciências 
Naturais. - Discutir, em 
grupo, os resultados 
obtidos, após a 
realização do 
procedimento 

América 
Gaspar 

 

Alunos do 
Ensino 
Básico:  
  
2.º Ciclo 3.º 
Ciclo 

+/- 250€ 

Respon
sável 
pelo 

clube: 
Améric

a 
Gaspar 

Contínua 
e anual 

- Observação direta da 
adesão, interesse e 
empenho na realização 
das tarefas, por parte dos 
alunos envolvidos.  

- Registo, em modelo 
próprio, do número de 
alunos envolvidos. - 
Registo, em modelo 

próprio, do número de 
atividades desenvolvidas.  

- Avaliação formativa 
durante o 

desenvolvimento das 
atividades. - 

Recetividade da 
comunidade educativa no 

Dia do Departamento.  
  

- Adesão da comunidade 
educativa a eventuais 

exposições dos trabalhos 
desenvolvidos pelos 

alunos. 
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transmitida. experimental. - 
Desenvolver projetos 
de reutilização e/ou 
associados às energias 
renováveis, sempre 
que possível. - Registar 
a frequência dos 
alunos. - Controlar a 
assiduidade dos 
alunos. 

 - Viabilizar modelos aplicáveis 
para a divulgação eficaz de 
informações.  
  
Objetivos específicos: - 
Sensibilizar para a importância 
da Ciência na interpretação de 
fenómenos do dia-a-dia, 
mostrando que pode ser 
compreendida por todos de 
uma forma simples e 
acessível. - Combater o 
insucesso escolar, através de 
atividades mais apelativas, 
com carácter formativo, no 
sentido de ocupar os tempos 
livres dos alunos, visando 
motivá-los para a 
aprendizagem e para o 
desenvolvimento de 
capacidades cognitivas, 
despertando-lhes o interesse 
científico 
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Clube de Teatro 

Calendarização Competências/ Objetivos Atividades Dinamizadores Destinatários 

 

 

 

 

 

 

Ao longo 

do ano 

 letivo 

 

 

 

 

 

 

• Promover hábitos de 

leitura; 

• Aperfeiçoar o 

domínio da língua 

portuguesa 

(expressão oral e 

escrita); 

• Desenvolver a 

expressividade, a 

colocação da voz e a 

expressão motora; 

• Reconhecer a 

importância da 

dimensão espacial 

como forma de 

expressão; 

• Aperceber-se da 

importância da 

dimensão espacial 

como forma de 

expressão; 

• Desenvolver a 

capacidade de ser 

outro; 

• Consciencializar-se 

da relevância do 

teatro na sua 

dimensão estética, 

cultural e social; 

• Realização de 

exercícios teatrais 

de caráter 

formativo; 

 

• Seleção, leitura e 

encenação de textos 

dramáticos e 

poemas; 

 

 

• Dramatização de 

pequenos textos 

dramáticos e 

poéticos; 

 

• Apresentação de 

um teatrinho de 

fantoches para os 

alunos do primeiro 

Ciclo; 

 

 

• Apresentação do 

trabalho 

desenvolvido em 

 

 

 

 

Equipa responsável pelo 

projeto de teatro; 

 

 

 

 

Alunos inscritos no clube; 

 

 

 

 

Colaboradores 

 

 

 

 

 

 

 

 

Todos os alunos do 

Agrupamento 

 

 

 

 

Comunidade escolar 

(alunos, pais, professores e 
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• Desenvolver a 

autonomia, o 

espírito crítico e a 

criatividade;  

• Incentivar o gosto 

pela arte teatral; 

• Melhorar a relação 

interpessoal. 

momentos 

oportunos; 

 

• Visita de um teatro; 

 

 

• Escolha de adereços 

e guarda-roupa; 

 

 

 

 

voluntários; 

 

 

 

Clube de artes  

funcionários) 

Nota: o Projeto de teatro está aberto a sugestões e a trabalhar com os restantes projetos e comunidade escolar, podendo assim surgir mais atividades, ao 

longo do ano letivo. 
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Projeto “Explorar Europa” 

 

Calendarização Objetivos / Competências Atividades 

Responsável/ 
Dinamizadores Destinatário

s 
Custos 

Monitorização 

Articulada 
Não 

Articulada 
Responsável 

(Quem) 
Periodicidade 

(Quando) 
Metodologia 

(Como) 

16 e 17 de 

abril 

Comemorar os 32 anos de geminação. 

Partilhar experiências. 

Conhecer património e cultura de Castelo de 

Vide. 

Dar a conhecer o património e a cultura de 

Trancoso. 

Visita de 

estudo a 

Castelo de 

Vide. 

Exposição 

da 

geminação. 

Participaçã

o em 

atividades 

conjuntas 

dos alunos 

das escolas. 

 

 

 

Ana Rente 

 

Olga 

Marques 

 

Basílio 

Firmino 

10.º ano  

Ana Rente 

 

Olga 

Marques 

 

Basílio 

Firmino 

No final da 

atividade 

Questionário 

próprio 

28 e 29 de 

maio 

 

Comemorar os 32 anos de geminação. 

Partilhar experiências. 

Conhecer património e cultura de Castelo de 

Vide. 

Dar a conhecer o património e a cultura de 

Trancoso.  

Comemorar o feriado de Trancoso. 

 

Receção da 

comitiva de 

Castelo de 

Vide. 

Exposição 

da 

geminação. 

Participaçã

o em 

atividades 

conjuntas 

dos alunos 

das escolas. 

 

 

Ana Rente 

 

Olga 

Marques 

 

Basílio 

Firmino 

9.º ano  

Ana Rente 

 

Olga 

Marques 

 

Basílio 

Firmino 

No final da 

atividade 

Questionário 

próprio 
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PROPOSTAS DA COMUNIDADE 

EDUCATIVA 
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Associação de Pais  

 

Calendarização 
Objetivos / 

Competências 
Atividades 

Responsável/ 
Dinamizadores 

Destinatários Custos 

Monitorização 

Articulada 

Não 
Arti
cula
da 

Respon
sável 

(Quem) 

Periodi
cidade 
(Quand

o) 

Metodologia 
(Como) 

Dia Mundial da 
Alimentação 
 
 
A definir 
 
 
 
A definir 

Alimentação 
Saudável 
 
 
Conhecimento das 
Profissões 
 
 
Competências 
Financeiras 
 

Ação de Formação sobre Nutrição 
 
 
 
Visitas á GNR/ Centros de Saúde/ 
Tribunal / Conservatória/ Padaria 
 
 
Educação Financeira 

Escola/ Centro 
de Saúde/ pais 
 
 
Pré-Escolar 
1.º Ciclo 
 
Instituição 
Financeira 
(Elementos da 
associação de 
Pais) 

 
 
 

Alunos/ Pais e 
Comunidade 
Escolar 
 
Pré-Escolar 
1.º Ciclo 
 
 
Todos os Alunos 

Sem custos 
 
 
 
Sem custos 
 
 
 
Sem custos 

  Expositiva 
 
 
 
Visita às Instalações 
 
 
 
Expositiva 

A definir 
 
 
 
A definir 
 
 
 
Dia da Criança 
 
 
Dia de São 
Martinho 
 
 
Natal 
 
 
 
Feira das 
Profissões 

Aquisição de 
conhecimentos do 
património local 
 
Enriquecimento 
cultural e científico 
 
 
Promover um 
lanche saudável 
 
 
Fomentar Tradições 
 
 
Andar de Comboio/ 
Diversão na cidade 
Natal 
 
Aquisição de 
Conhecimentos ao 
nível das profissões 
no exército 

Conhecimento do património local 
 
 
Visita de estudo ao Museu da 
Ciência da Universidade de 
Coimbra e ruínas de Conimbriga 
 
 
Lanche com alimentação Saudável 
e atividades lúdicas 
 
 
Magusto Tradicional com a 
comunidade Escolar, Pais e 
Encarregados de Educação 
 
Visita á cidade Natal de Comboio 
VFN/ Guarda 
 
 
Exército Português 

Câmara 
Municipal  
 
 
 
Associação de 
Pais/ 
Município/ 
Escola 
 
Junta de 
Freguesia 
 
 
Pais/ Escola 
 
 
 
 
 
 
Exército 

 Do 1.º Ciclo ao 
Secundário 
 
 
 
2.º e 3.º Ciclo 
 
 
 
Pré-Escolar e 1.º 
Ciclo 
 
 
Alunos/ 
Professores/ 
Funcionários/ Pais 
 
1.º Ciclo 
 
 
3.º Ciclo e 
Secundário 

Transporte 
que 
solicitaremos 
ao Município 
 
Transporte 
 
 
Custos a 
Suportar pela 
Associação de 
Pais 
 
Castanhas a 
fornecer pela 
Escola 
 
Pais/ 
Associação de 
Pais e outras 
entidades a 
contactar 
Sem Custos 

  Visita aos locais de 
interesse patrimonial 
 
 
 
Visita aos locais de 
interesse Cultural e 
histórico 
 
Associar alimentação 
saudável a dias 
comemorativo 
 
 
 
 
 
 
 
Vinda de uma 
delegação do Exército 
á Feira 
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Câmara Municipal - Ambiente e Gabinete Técnico Florestal 

Calendarização 
Objetivos / 

Competências 
Atividades 

Responsável/ 
Dinamizadores 

Destinatários Custos 

Monitorização 

Articulada 
Não 

Articulada 
Responsável 

(Quem) 
Periodicidade 

(Quando) 
Metodologia 

(Como) 

 
 
 
Novembro ou 
março  
 
(está 
dependente da 
aprovação da 
candidatura) 
 
 

 
 
Sensibilizar para a 
importância da 
Floresta  
 
 
 
 
 
 
 
 

- Sensibilização para a importância 
da floresta e da plantação de 
espécies autóctones 
 
- Envolver a comunidade escolar e 
entidades que têm ligação direta 
com a floresta (Equipas de 
sapadores florestais, NPA da 
GNR…) na plantação de espécies 
autóctones na área do parque 
escolar  
 
- Identificação das espécies e 
colocação de sinalético 

Serviços de 
Ambiente e 
GTF do 
Município de 
Trancoso 

 Alunos do 2.º 
Ciclo de 
Trancoso 

Os custos 
serão 
suportados 
pelo 
Município 

Serviços de 
Ambiente e 
GTF do 
Município de 
Trancoso 

  

 
 
 
 
15 de novembro 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Sensibilizar para a 
importância da 
adoção de 
comportamentos 
ambientalmente 
responsáveis 
 
Visa alertar para a 
sustentabilidade 
ambiental 
 
 
 
 
 
 
 

- Apresentação do projeto “Poupar 
é Ganhar” e possibilidade de 
aquisição do livro por parte dos 
encarregados de educação. 
 
- acção de apresentação do livro 
“Poupar é Ganhar” e 3 músicas, 
abordando três temáticas principais: 
poupar água, reciclagem e 
poupança de energia.  

Serviços de 
Ambiente e 
GTF do 
Município de 
Trancoso 
 
Colaboração 
do 
agrupament
o na 
distribuição 
de flyers aos 
encarregado
s de 
educação 
para 
possibilidade 
de aquisição 
do livro 

 Alunos do 1.º 
Ciclo do 
agrupamento 
de escolas de 
Trancoso 

Os custos 
serão 
suportados 
pelo 
Município 

Serviços de 
Ambiente e 
GTF do 
Município de 
Trancoso 
 

  

Dependente da 
nova empresa 
prestadora do 
serviço de 
recolha de 
resíduos 

Sensibilizar para as 
questões 
associadas à 
produção de 
resíduos 

- A definir posteriormente com a 
empresa que iniciará a prestação 
de serviços de recolha de resíduos  

  Alunos do Pré 
escolar e 1.º 
Ciclo do 
agrupamento 
de escolas de 
Trancoso 

Os custos 
serão 
suportados 
pelo 
Município 

Serviços de 
Ambiente do 
Município de 
Trancoso 
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Câmara Municipal – Divisão da Educação 

— No Natal (atividades a desenvolver na tenda magia de Natal para os alunos da Educação Pré-escolar e do 1.º Ciclo). 

Entre a semana de 9 a 13 de dezembro, decorrem, neste espaço, também as festas de Natal de ambos os Ciclos. 

— Carnaval (seria benéfico articularmos conjuntamente a definição do tema). 

— Comemorações do Feria Municipal (atividades, com a comunidade escolar, no dia 28 de maio) desde a Educação Pré-escolar ao Ensino Secundário. 

— Dia da Criança (Educação Pré-escolar e 1.º Ciclo) 

Também a CPCJ promove atividades em contexto escolar e para a comunidade escolar: 

— Palestra/ Workshop sobre violência no namoro/violência doméstica dinamizada pelo NIAVE, estamos a aguardar resposta para o mês de outubro (para 

alunos do Ensino Secundário). 

— Campanha Estendal dos Direitos, mês de novembro (Educação Pré-escolar e 1.º Ciclo). 

— Mês de abril (mês da prevenção dos maus tratos), trabalhando o calendário dos afetos (Educação Pré-escolar e 1.º Ciclo). 
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Câmara Municipal – Nutrição  

Calendarização 
Objetivos / 

Competências 
Atividades 

Responsável/ 
Dinamizadores 

Destinatários Custos 

Monitorização 

Articulada 
Não 

Articulada 
Responsável 

(Quem) 
Periodicidade 

(Quando) 
Metodologia 

(Como) 

 
11 de outubro, 
atividade 
integrada no 
evento “Vou-me 
à feira de  
Trancoso” 
 
 
 
16 de outubro 
 
(Dia Mundial da 
Alimentação) 
 
 
A ponderar a 
realização de 
jogos 
(atividades 
lúdicas durante 
a semana do 16 
de outubro, em 
vez do teatro 
balança 

 
 
 
 
 
 
- Compreender a 
importância de uma 
alimentação 
equilibrada na 
Diabetes; 
- Fomentar hábitos 
de vida saudáveis 
na Diabetes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Laboratório de ciências e atelier de 
nutrição infantil 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dia Mundial da Alimentação 
- Teatro “Balança” 

   
Pré-escolar e 
1.º Ciclo 
 
 
 
 
 
 
Pré-escolar e 
1.º Ciclo 

 
 
 
 
Os custos 
serão 
suportados 
pelo 
Município  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Técnica de 
Nutrição do 
Município 

  

 
 
 
A designar  

-Promover o 
desenvolvimento de 
hábitos alimentares 
corretos;  
-Promover a 
educação alimentar 
a longo prazo; 
-Sensibilizar a 
população escolar 
para a adoção de 
práticas de 
alimentação e 
estilos de vida 
saudáveis; 

-Ação de Informação/ sensibilização 
sobre: 
-Princípios para uma alimentação 
Saudável; 
-A importância do Pequeno-almoço 
e merendas; 
-A importância da Sopa; 
 
 

  Pré-escolar 
(publico e 
privado)  
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Calendarização 
Objetivos / 

Competências 
Atividades 

Responsável/ 
Dinamizadores 

Destinatários Custos 

Monitorização 

Articulada 
Não 

Articulada 
Responsável 

(Quem) 
Periodicidade 

(Quando) 
Metodologia 

(Como) 

 
 
 
A designar 

-Promover uma 
ligação das 
crianças/adolescent
es à cozinha, 
estimulando, ao 
mesmo tempo, o 
trabalho em grupo; 
-Identificar os 
valores nutricionais 
de uma alimentação 
saudável; 

-Atividade prática na cozinha 
“Pequenos Cozinheiros”; 
 

  Pré-escolar 
(publico e 
privado) 

    

 
 
 
A designar 

-Criar atitudes 
positivas face aos 
alimentos e à 
alimentação; 
-Desenvolver a 
compreensão da 
relação entre a 
alimentação e a 
saúde; 
-Identificar a origem 
dos produtos; 

-Workshops (Brincar e aprender 
com os alimentos; “A Roda vai à 
Escola”; Alimentação saudável e 
económica; A leitura do rótulo, etc.) 
e Ateliers (Culinária saudável; 
Confeção de bolachas, pizzas e 
pão, etc.); 
 

  1.º Ciclo      

 
 
1.º período  
 
(data a 
designar) 

- Compreender a 
importância da fruta 
numa alimentação 
equilibrada; 

- Acão de sensibilização sobre a 
importância da fruta 

  1.º Ciclo     

 
 
2.º período  

-Encorajar a 
aceitação da 
necessidade de 
uma alimentação 
saudável e 
diversificada ao 
pequeno-almoço, 
nas merendas da 
manhã e da tarde; 
 

-Projeto “Lancheira Escolar 
Saudável” – Objetivos: Conhecer os 
lanches escolares dos alunos; 
promover o consumo de pão, leite, 
iogurte e fruta; desincentivar o 
consumo de salgados, doces e 
refrigerante/chá açucarados; 
 

   1.º Ciclo     
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Calendarização 
Objetivos / 

Competências 
Atividades 

Responsável/ 
Dinamizadores 

Destinatários Custos 

Monitorização 

Articulada 
Não 

Articulada 
Responsável 

(Quem) 
Periodicidade 

(Quando) 
Metodologia 

(Como) 

 
2.º período 
  
(data a 
designar) 
 
 

 
- Promover a 
qualidade 
nutricional das 
refeições 
disponibilizas nos 
bares e cantinas;  

 
- Atividade relacionada com a 
alimentação; 
- Acão de sensibilização sobre a 
importância das refeições 
fornecidas dentro do recinto 
escolar. 

   
3.º Ciclo e 
Secundário  

    

 
 
 
3.º período  
 
(data a 
designar) 
 
 
 
 

- Melhor os 
conhecimentos da 
importância de uma 
alimentação 
equilibrada nos 
docentes e não 
docentes, bem 
como pais e 
encarregados de 
educação. 
-Melhorar os 
conhecimentos, 
atitudes e 
comportamentos 
alimentares dos 
pais e 
encarregados de 
educação na 
elaboração dos 
lanches escolares. 

- Acão de sensibilização sobre a 
importância de uma alimentação 
saudável. 
 

  Pessoal não 
docente e 
docente; 
Pais / 
Encarregados 
de educação 
 
 

    

 
 
Feira da 
Castanha  
(novembro) 

- Conhecimento do 
valor nutricional da 
castanha, bem 
como a sua 
utilização para 
diferentes fins. 

- Divulgação da importância da 
castanha, Magusto. 

  Público em 
geral  

    

 
Dia da 
Liberdade 
 
(25 de abril) 

 
Conhecimento das 
diferentes medidas 
antropométricas 
dos atletas; 

 
 Medição das medidas 
antropométricas com o auxiliar da 
balança de Bioimpedância. 

   
Atletas 
participantes 
na corrida da 
liberdade. 
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GNR 

Comando Territorial da Guarda 

Destacamento Territorial de Pinhel 

Posto Territorial de Trancoso 

- Operação Regresso às Aulas; 

- Ação sensibilização Bulling e Ciberbulling; 

- Dia da Internet Mais segura; 

- Dia Mundial da propriedade Intelectual; 

- Operação Spring Break (relativa a ação de sensibilização dos alunos do 12.º ano antes da viagem de finalistas). 

Informo ainda que no decorrer do ano letivo, poderão surgir novas ações/atividades por iniciativa desse agrupamento, como por iniciativa desta Guarda, 

sendo esse agrupamento informado antecipadamente da intenção desta Guarda. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



“Uma ESCOLA de SABERES de e para TODOS.” 

 Plano Anual de Atividades 

134                     2019-2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 

CPCJ 

 

Calendarização 
Objetivos / 

Competências 
Atividades 

Responsável/ 
Dinamizadores 

Destinatários Custos 

Monitorização 

Articulada 
Não 

Articulada 
Responsável 

(Quem) 
Periodicidade 

(Quando) 
Metodologia 

(Como) 

 
 

A partir do 

dia 20 de 

novembro 

 

Elaborar 

trabalhos sobre 

o tema 

 

"Estendal dos Direitos e 

Deveres das Crianças" no 

hall da Câmara Municipal. 
  

1.º Ciclo  

CPCJ  Grelha própria 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


