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1- Introdução
O Plano Anual de Atividades (PAA) do Agrupamento de Escolas de Vila Pouca de Aguiar abrange
todos os ciclos de ensino, da Educação Pré-escolar ao Ensino Secundário, e a sua gestão e
operacionalização acontece, essencialmente, ao nível dos Departamentos. Abarca, igualmente, a
Biblioteca Escolar, os Cursos Profissionais, o Curso de Educação e Formação, a Equipa TIC, a Equipa de
Segurança, o Projeto Educação para a Saúde, bem como muitos outros projetos e clubes diversificados.

Parcerias

PAA

Atividades Transversais
Departamentos
Biblioteca Escolar
Projeto Educação para a Saúde
Equipa TIC
Equipa da Segurança
Clubes e Projetos
Cursos Profissionais / CEF

Inclui várias parcerias com entidades e instituições locais, como é o caso da Câmara Municipal, da
CPCJ, do CLDS-4G, da Escola Segura, da Universidade Sénior, das Associações de Pais e Encarregados
de Educação, do Centro Social Nossa Senhora do Extremo, da UTAD, do CAO, da Animódia, dos
Bombeiros Voluntários, Centro Social Nossa Senhora de Lurdes, do Agrupamento de Escuteiros, do
Centro Social e Comunitário do Planalto de Jales, do Centro de Saúde e do CTM de Vila Pouca de Aguiar.
Destacam-se, ainda, iniciativas transversais de grande relevo como a continuação da colaboração com o
Jornal Notícias de Aguiar e do Gabinete de Apoio ao Aluno e à Família, entre muitas outras.
Centro Social e Comunitário
do Planalto de Jales

USTAG

CTM

Centro Social Nossa Senhora de
Lurdes
Associações de Pais/EE

Bombeiros
Voluntários

Agrupamento:

PARCERIAS

Escola Segura

Câmara Municipal

Agrupamento de Escuteiros

CLDS-4G
Centro de Saúde

CPCJ

UTAD

CAO

Animódia

Centro Social Nossa Senhora do Extremo
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De acordo com o estipulado na alínea c) do ponto 1 do artigo 9º do Decreto – Lei n.º 75/2008, de
22 de abril, com a redação dada pelo Decreto-Lei n.º 137/2012, de 2 de julho, o Plano Anual de Atividades
é um “documento que define, em função do Projeto Educativo, os objetivos, as formas de organização e
programação das atividades e que procede à identificação dos recursos necessários à sua execução”.
De igual modo, não se pode esquecer o documento de referência para a organização de todo o
sistema de ensino – o Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória - que contribui para a
organização e gestão curriculares e, ainda, para a definição de estratégias, metodologias e procedimentos
pedagógico-didáticos a utilizar na prática letiva. A assunção de princípios, valores e áreas de
competências para o Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória implica alterações de práticas
pedagógicas e didáticas de forma a adequar a globalidade da ação educativa às finalidades do perfil de
competências dos alunos. Este documento sugere um conjunto de ações relacionadas com a prática
docente e que são determinantes para o desenvolvimento do Perfil dos Alunos, ações essas que
assumem uma maior abrangência na concretização do Plano Anual de Atividades. Algumas dessa ações
consistem em: abordar os conteúdos de cada área do saber, associando-os a situações e problemas
presentes no quotidiano da vida do aluno ou presentes no meio sociocultural e geográfico em que se
insere, recorrendo a materiais e recursos diversificados; organizar o ensino prevendo a experimentação de
técnicas, instrumentos e formas de trabalho diversificados, promovendo intencionalmente, na sala de aula
ou fora dela, atividades de observação, questionamento da realidade e integração de saberes; organizar e
desenvolver atividades cooperativas de aprendizagem, orientadas para a integração e troca de saberes, a
tomada de consciência de si, dos outros e do meio e a realização de projetos intra ou extraescolares;
organizar o ensino prevendo a utilização crítica de fontes de informação diversas e das tecnologias da
informação e comunicação; promover de modo sistemático e intencional, na sala de aula e fora dela,
atividades que permitam ao aluno fazer escolhas, confrontar pontos de vista, resolver problemas e tomar
decisões com base em valores; criar na escola espaços e tempos para que os alunos intervenham livre e
responsavelmente; valorizar, na avaliação das aprendizagens do aluno, o trabalho de livre iniciativa,
incentivando a intervenção positiva no meio escolar e na comunidade.
A ação educativa é, pois, compreendida como uma ação formativa especializada, fundada no
ensino, que implica a adoção de princípios e estratégias pedagógicas e didáticas que visam a
concretização das aprendizagens. Trata-se de encontrar a melhor forma e os recursos mais eficazes para
todos os alunos aprenderem, isto é, para que se produza uma apropriação efetiva dos conhecimentos,
capacidades e atitudes que se trabalharam, em conjunto e individualmente, e que permitem desenvolver
as competências previstas no Perfil dos Alunos ao longo da escolaridade obrigatória.
Nesse âmbito e tendo em vista a concretização destas ações, este plano contempla as atividades
previstas para o ano letivo 2020/2021, os seus objetivos, a sua calendarização, os dinamizadores, o
público-alvo, bem como os recursos necessários para a sua execução e o modelo de avaliação prevista.
Abarca atividades tão diversificadas como o envolvimento em eventos do concelho, promovendo os
produtos regionais; passa pela celebração de datas comemorativas, pelas inúmeras atividades
desportivas, bem como concursos ou visitas de estudo.
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O Plano Anual de Atividades assenta nas orientações preconizadas pelo Projeto Educativo do
Agrupamento e pretende concretizar as metas e finalidade por ele estabelecidas, seguindo as suas
diretrizes e tendo como objetivos fundamentais:
- Aprofundar formas consistentes de relação entre os planos curriculares, atividades de complemento
curricular e extracurriculares;
- Promover e divulgar as atividades da BE/CRE, tornando-a num espaço privilegiado de recursos nas
vertentes educativas, pedagógica e cultural;
- Proporcionar aos alunos experiências que favoreçam a sua maturidade cívica e socioafetiva,
criando neles atitudes e hábitos positivos de relação e cooperação, quer no plano dos seus vínculos de
família, quer no da intervenção consciente e responsável na realidade circundante;
- Promover um clima de escola incentivador e propício ao desenvolvimento de saberes, capacidades
e competências sociais;
- Envolver a comunidade educativa na dinâmica do Agrupamento, fundamentalmente os pais e
encarregados de educação;
- Contribuir para a criação de uma cultura e identidade do Agrupamento;
- Aumentar os níveis de sucesso escolar, garantindo uma justa e efetiva igualdade de oportunidades;
- Assegurar aos alunos da Educação Inclusiva condições adequadas ao desenvolvimento e
aproveitamento das suas capacidades;
- Formar cidadãos com os valores estruturantes de uma sociedade de diálogo, solidária e
fomentadora do trabalho e do rigor;
- Formar cidadãos dotados de competências e conhecimentos sólidos, que permitam, com
qualidade, a prossecução de estudos ou integração na vida ativa;
- Melhorar a articulação com o meio;
- Criar condições que permitam a consolidação da ausência de abandono escolar;
- Aumentar o nível de cooperação com as Associações de Pais, Câmara Municipal e outras entidades
externas;
- Reforçar o espírito de pertença dos agentes educativos ao Agrupamento;
- Melhorar o trabalho cooperativo entre os docentes;
- Promover estilos de vida saudáveis.
Tendo em conta a extensão do Agrupamento, único no concelho, as atividades programadas
desenvolver‐se-ão em várias vertentes sem nunca deixar de ter em conta a especificidade de cada
estabelecimento de ensino, departamento, grupo/turma, nomeadamente: envolvência escolar, ambiente,
comportamentos, ação social e interação cultural, permanentemente apoiados nos valores da dignidade,
do respeito mútuo, da tolerância, da cidadania, da responsabilidade, da autoestima, do trabalho e do
sentido de justiça.
Este é um documento aberto, dinâmico e flexível, que pode ser enriquecido de acordo com as
necessidades educativas e ajustado sempre que pertinente, no intuito de se conseguir uma Escola mais
participativa e, acima de tudo, virada para o meio envolvente, implicando-o sempre que tal se verifique
adequado e/ou necessário.
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Pretende-se que o Plano Anual de Atividades seja o reflexo das dinâmicas inerentes ao
Agrupamento, na partilha e na articulação entre os diversos responsáveis que nele trabalham e o exterior,
em função de um grande objetivo comum – desenvolver as competências previstas no Perfil dos Alunos ao
longo da escolaridade obrigatória, melhorar a qualidade das aprendizagens e o sucesso educativo dos
alunos.
Este PAA foi elaborado, tendo em conta o regime presencial. O desenvolvimento das atividades e
projetos poderá sofrer alterações, devido à situação epidemiológica atual.
De modo a facilitar a consulta deste documento, depois de feita a recolha e organização das
atividades e projetos a realizar, este é apresentado sob a forma de tabelas ou grelhas que contemplam as
diversas áreas envolvidas e os intervenientes que lhe dão corpo.
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2- Atividades Transversais/ Direção
Objetivos

Intervenientes/
Público-alvo

- Uniformizar procedimentos de
atuação ao nível de
funcionamento dos vários
sectores do Agrupamento;
- Definir estratégias de atuação
pedagógica ao nível das várias
estruturas intermédias;
- Elaborar as planificações das
atividades letivas;
- Planear as reuniões com os
pais e encarregados de
educação ao nível dos
conselhos de turma;
- Conhecer os critérios gerais
de avaliação e classificação
dos alunos, bem como outros
procedimentos relativos à
avaliação;
- Definir, ao nível das áreas
disciplinares, os critérios
específicos de avaliação dos
alunos;
- Melhorar o trabalho
colaborativo e de supervisão
pedagógica entre os docentes;
- Promover o sucesso escolar
dos alunos.

- Direção;
- Assistentes
operacionais;
- Assistentes técnicos;
- Docentes;
- Órgãos e estruturas
intermédias.

- Facilitar a integração dos
alunos no novo contexto
escolar;
- Dar a conhecer os novos
espaços escolares;
- Tomar conhecimento de
regras de funcionamento;
- Conhecer direitos e deveres.

- Direção;
- Diretores de Turma;
Alunos dos:
 Pré-escolar;
 1.º ano;
 5.º ano;
 9.º ano;
 10.º ano;
 Pais e Encarregados
de Educação.

16 de setembro de
2020

- Distinguir os alunos que
concluíram com sucesso o
ensino secundário;
- Divulgar boas práticas ao
nível do Agrupamento;
- Sensibilizar os alunos e os
Pais/Encarregados de
Educação para a valorização
do trabalho escolar.

- Alunos que
concluíram o 12.º ano
de escolaridade;
- Direção;
- Docentes;
- Câmara Municipal;
- Associações de Pais/
Encarregados de
Educação;
- Pais/ Encarregados
de Educação;

23 de setembro 2020
15h00

Atividades
- Lançamento do ano letivo
2020/2021:
- Reuniões da Direção
com os Assistentes
Operacionais e os
Assistentes Técnicos;
- Reunião do Conselho
Pedagógico;
- Reuniões dos
Departamentos;
- Reuniões das Áreas
Disciplinares;
- Reuniões do Conselho
de Diretores de Turma;
- Reuniões dos
Conselhos de Turma;
- Reuniões de
Articulação entre ciclos;
- Reuniões das Equipas
Pedagógicas das Ofertas
Qualificantes e Ensino
Profissional.

- Receção aos Alunos

- Entrega dos Diplomas e do
Mérito Escolar

Calendarização

Entre os dias 1 e 15
de setembro de 2020
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Atividades

Objetivos

Intervenientes/
Público-alvo

Calendarização

- Coordenadora dos
Diretores de Turma
(Secundário);
- Outras entidades.

- Almoço de Natal

- Promover o convívio entre
docentes e pessoal não
docente;
- Fomentar laços de amizade e
de bem-estar dentro da
comunidade escolar;
- Festejar a época natalícia.

22 de dezembro de
2020
- Direção;
- Docentes;
- Pessoal não docente.

- Carnaval

- Dia do Agrupamento

- Dinamização do Gabinete
de Apoio ao Aluno e à
Família (GAAF), em estreita
colaboração com os
docentes responsáveis pelo
mesmo.

- Fomentar a articulação da
escola com a família e a
comunidade;
- Celebrar o Carnaval.

- Comunidade Escolar
e Comunidade
Educativa.

- Fomentar a identidade do
Agrupamento;
- Incrementar o intercâmbio
com a comunidade educativa;
- Promover um clima de união
dentro da comunidade escolar;
- Fomentar a articulação da
escola com a família e a
comunidade;
- Reforçar o espírito de
pertença dos agentes
educativos ao Agrupamento.

- Direção;
- Docentes;
- Alunos;
- Pessoal não
Docente;
- Câmara Municipal;
- Comunidade
Educativa.
*Nota: Todos os
Departamentos/áreas
disciplinares se
encontram envolvidas
nas atividades do Dia
do Agrupamento.

- Prestar apoio e
aconselhamento, constituindose como um espaço por
excelência de contacto e
debate, em segurança e num
contexto confidencial, visando
qualquer assunto que constitua,
direta ou indiretamente,
problema para o aluno, quer
seja relativo ao desempenho
escolar, à integração social,
afetivo, entre outros, sempre
em articulação com o Professor
Titular/ Diretor de Turma;
- Tomar conhecimento de
situações de absentismo, mau
comportamento e insucesso
escolar, procurar conhecer as
causas e encontrar possíveis
soluções;
- Prevenir, diminuir e sinalizar
situações ou comportamentos

- Docentes;
- Diretores de Turma;
- Associações de Pais
e Encarregados de
Educação;
- Pais/ Encarregados
de Educação;
- Técnicos
Especializados;
- Alunos dos diferentes
níveis de ensino.

12 de fevereiro 2021

28 de maio 2021

Ao longo do ano
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Atividades

Objetivos

Intervenientes/
Público-alvo

Calendarização

considerados de risco.

- Direção;
- Comunidade escolar;
- Comunidade
Educativa.

- Publicação semanal de uma
página do Agrupamento de
Escolas no Jornal “Notícias
de Aguiar”
- Divulgar atividades do
Agrupamento;
- Fomentar o intercâmbio entre
o Agrupamento e a
Comunidade Educativa.

*Nota: Todos os
Departamentos/
Áreas Disciplinares
procurarão colaborar
na página do
Agrupamento do
jornal “Notícias de
Aguiar”.

Semanalmente, ao
longo do ano
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3- Atividades extensivas a todo o Agrupamento em
Parceria com:
. Câmara Municipal de Vila Pouca de Aguiar;
- CLDS-4G
. Escola Segura;
. CPCJ de Vila Pouca de Aguiar;
. CTM de Vila Pouca de Aguiar;
. USTAG - Universidade Sénior de Terras de Aguiar;
. Associação de Pais e Encarregados de Educação do AE de Vila
Pouca de Aguiar;
. Associação de Pais e Encarregados de Educação da EB de Pedras
Salgadas;
. Centro Social Nossa Senhora do Extremo – Tourencinho;
. Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Vila Pouca de
Aguiar;
. Animódia;
. Centro de saúde de Vila Pouca de Aguiar;
. Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro;
. CAO de Vila Pouca de Aguiar;
. Agrupamento de Escuteiros;
. Centro Social e Comunitário do Planalto de Jales;
. Centro Social Nossa Senhora de Lurdes.

Plano Anual de Atividades 2020/2021

Câmara Municipal de Vila Pouca de Aguiar
DESIGNAÇÃO DA
ATIVIDADE

- Projeto de Educação
Financeira “No Poupar
está o Ganho”

- Projeto “Tempo
Lúdico e de Diversão –
Aprender Brincando”

OBJETIVOS DA ATIVIDADE
Promover a educação
financeira das crianças e
jovens, contribuindo para a
implementação da Estratégia
Nacional de Educação para a
Cidadania;
Desenvolver hábitos de
poupança;
Promover o consumo
responsável;
Promover uma relação
saudável com o dinheiro,
sabendo gerir o aspeto
emocional das opções;
Dar formação financeira a
professores, capacitando-os
para transferir conhecimentos
financeiros aos seus alunos e
desenvolver as competências
financeiras necessárias à
correta tomada de decisão;
Disponibilizar a professores e
alunos recursos pedagógicos
de apoio à implementação do
projeto.
Desenvolver atividades de
animação: jogos tradicionais,
expressão plástica, expressão
dramática, expressão corporal
e motora, expressão musical,
jogos didáticos e educativos,
por forma a Canalizar os alunos
do 1.º Ciclo, entre as 17:00
horas e as 17:30 horas, para as
atividades de animação, com
orientação e supervisão dos
monitores;

CALENDARIZAÇÃO

Ao longo do ano
letivo

Ao longo do ano
letivo

DINAMIZADOR (ES)

PÚBLICO-ALVO/
INTERVENIENTES

AVALIAÇÃO

Câmara Municipal,
Agrupamento de
Escolas de Vila Pouca
de Aguiar e Fundação
Dr. António Cupertino
de Miranda.

Alunos do 2.º e 3.º Ciclos

Apresentação de
Trabalhos

Câmara Municipal,
Agrupamento de
Escolas e Associação
de Pais

Alunos do 1.º Ciclo

Auscultar os
Pais/Encarregados de
Educação e alunos
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DESIGNAÇÃO DA
ATIVIDADE

- Concurso literário

- Universidade de
Verão

- Eco - Escolas

OBJETIVOS DA ATIVIDADE

CALENDARIZAÇÃO

DINAMIZADOR (ES)

PÚBLICO-ALVO/
INTERVENIENTES
O concurso destina-se a
todos os alunos naturais e/ou
residentes no Concelho de
Vila Pouca de Aguiar.
O concurso contemplará os
seguintes níveis de ensino:
Grupo A - 1.º Ciclo de
Ensino Básico (3.º e 4.º ano);
Grupo B - 2.º Ciclo do
Ensino Básico;
Grupo C - 3.º Ciclo do
Ensino Básico;
Grupo D - Ensino
Secundário

Tem o objetivo de fomentar,
criar e/ou consolidar hábitos de
leitura e escrita nas camadas
jovens, o Município de Vila
Pouca de Aguiar leva a efeito o
Concurso Literário do Concelho
de Vila Pouca de Aguiar, de
forma a potenciar a
criatividade, competências e
valores de cidadania através da
expressividade literária

Durante o 2.º
período – data a
designar.

Com o objetivo de possibilitar
aos alunos do Ensino
Secundário do nosso Concelho
a vivência de uma série de
atividades pedagógicas e
cientificas em diversas áreas
do saber, para além de todas
as atividades culturais e
desportivas disponíveis;
Uma iniciativa desta natureza
reveste para o futuro da
formação dos nossos jovens;

Mês de Julho

Câmara Municipal

Alunos do Ensino Secundário

Durante o ano
letivo

Câmara Municipal;
Agrupamento de
Escolas

Vários ciclos de ensino

O Eco-Escolas é um programa
internacional da “Foundation for
Environmental Education”,
desenvolvido em Portugal
desde 1996 pela ABAE
(Associação Bandeira Azul da
Europa). Pretende encorajar
ações e reconhecer o trabalho
de qualidade desenvolvido pela
escola, no âmbito da Educação
Ambiental para a
Sustentabilidade.
O programa é coordenado a

Câmara Municipal

AVALIAÇÃO

Auscultar os
Pais/Encarregados de
Educação e alunos

Auscultar os alunos
participantes
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DESIGNAÇÃO DA
ATIVIDADE

OBJETIVOS DA ATIVIDADE

CALENDARIZAÇÃO

DINAMIZADOR (ES)

PÚBLICO-ALVO/
INTERVENIENTES

AVALIAÇÃO

nível internacional, nacional,
regional e de escola. Esta
coordenação multinível permite
a confluência para objetivos,
metodologias e critérios
comuns que respeitam a
especificidade de cada escola
relativamente aos seus alunos
e caraterísticas do meio
envolvente.

- Dia Mundial da
Criança

Promover a todas as crianças
do jardim-de-infância de 1.º
ciclo um dia de atividades
lúdicas e de brincadeiras.

1 de junho

Câmara Municipal

Alunos do Jardim de Infância
e 1.º Ciclo

Auscultar os educadores
e alunos

Abril/maio
(3 sessões)

Autarquia;
Agrupamento;
Associações juvenis
concelhias.

Alunos do 1.º, 2.º, 3.º Ciclo e
Ensino Secundário

Apoio da Câmara
Municipal (dez mil euros
por projeto vencedor)

Alunos;
Professores;
Câmara Municipal.

Alunos;
Comunidade Educativa.

Apoios da Câmara
Municipal

Promover a Educação para a
Cidadania;
Envolver os alunos na
resolução de problemas locais
e do Agrupamento;

- Projeto Autarquia
Jovem

Dar a conhecer o
funcionamento e as
competências dos órgãos da
administração local;
Promover o debate de ideias;
Aproximar os jovens do poder
local.

Projeto Aguiarnature
- Valorização das
atividades, recursos e
produtos locais:
Participação nas feiras
das cebolas, da
castanha, do granito e
do mel.

Conhecer os produtos locais;
Valorizar os produtos locais;
Reconhecer a qualidade dos
produtos locais;
Integrar os alunos nos eventos
de promoção dos produtos
locais;
Contribuir para a integração da

De acordo com as
datas dos
eventos
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DESIGNAÇÃO DA
ATIVIDADE

OBJETIVOS DA ATIVIDADE

CALENDARIZAÇÃO

DINAMIZADOR (ES)

PÚBLICO-ALVO/
INTERVENIENTES

AVALIAÇÃO

Escola no meio envolvente.

- Projeto de
Reabilitação
Psicomotora:
Equitação Terapêutica
e Hipoterapia

- Jogos Romanos

Melhorar a coordenação e os
reflexos motores;
Melhorar o equilíbrio;
Fortalecer a musculatura;
Diminuir a ansiedade;
Fomentar a autoconfiança e a
autoestima;
Desenvolver a concentração;
Melhorar o autocontrolo e as
emoções;
Estimular o respeito e o gosto
pelos animais;
Melhorar o estado físico geral.
Divulgar a cultura romana, uma
vez que os romanos ocuparam
o nosso concelho;
Promover a articulação entre a
Biblioteca Municipal e o
Agrupamento;
Promover o conhecimento, a
compreensão e a aplicação das
regras fundamentais dos Jogos
Romanos de Tabuleiro
intitulados “O Soldado” e “O
Moinho”, de modo a ser
promovido o desenvolvimento
do raciocínio lógico e o respeito
por princípios essenciais de
relacionamento interpessoal e
em grupo.
Participar em torneios.

Técnicos especializados
da Câmara Municipal;
Ao longo do ano
Centro Hípico de
Pedras Salgadas

Professores da
Educação Especial;

Alunos com Necessidades
Educativas Especiais

Projeto custeado pela
Câmara Municipal

Comunidade Educativa;
Alunos do 1.º Ciclo.

Apoio da Câmara
Municipal / Biblioteca
Municipal

Assistentes
operacionais.

1.º Período
(Treinos)

Câmara Municipal e
Biblioteca Municipal

2.º Período (Final)
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CLDS – 4G
DESIGNAÇÃO DA
ATIVIDADE
- Ações de
Sensibilização
sobre
empreendedorismo

- Realização de
workshops/concurs
os dedicados à
temática do
empreendedorismo

- Visitas de Estudo
a empresas de
referência

- Ações de
orientação
vocacional para os
alunos que
concluem o sistema
educativo

OBJETIVOS DA ATIVIDADE
Incutir nos alunos do ensino
secundário um espírito
empreendedor através do
testemunho de alguns
empreendedores de sucesso, e
incentivar a criação do seu
próprio emprego, de forma a fixar
os jovens no concelho.
Estimular as capacidades
empreendedoras dos alunos
através de ferramentas para o
desenvolvimento de ideias de
negócio, bem como a realização
de concursos de ideias
empreendedoras de modo a
desenvolver ambientes propícios
à inovação e criatividade e
estimular a capacidade analítica
e espírito crítico em contexto de
identificação de oportunidades de
negócio.
Constituir uma primeira
abordagem empresarial, através
de uma aproximação a empresas
de referência a nível regional, e
desta forma, dar a conhecer aos
mesmos técnicas e metodologias
aplicadas pelas empresas, bem
como outros processos
inovadores utilizados nas suas
áreas de formação.
Informar os alunos que concluem
o sistema educativo sobre
oportunidades de formação,
nomeadamente o acesso ao
ensino superior, bem como as
oportunidades de inserção
profissional.

CALENDARIZAÇÃO

2.º ou 3.º Período
(uma manhã ou
tarde)

2.º ou 3.º Período
(uma manhã ou
tarde)

3.º Período (um
dia, uma manhã ou
tarde)

2.º ou 3.º Período
(uma manhã ou
tarde)

DINAMIZADOR(ES)

Técnicos do CLDS-4G
Empresários/Empreended
ores

Técnicos do CLDS-4G
e/ou
Oradores convidados

Técnicos do CLDS-4G

Técnicos do CLDS-4G

PÚBLICO-ALVO/
INTERVENIENTES

AVALIAÇÃO

Alunos do Ensino
Secundário regular e
Alunos dos Cursos
Profissionais

Alunos dos Cursos
Profissionais

Alunos dos Cursos
Profissionais

Alunos do Ensino
Secundário / Alunos dos
Cursos Profissionais
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- Ações de
promoção de
estilos de vida
saudáveis

- Ações de
sensibilização para
a cidadania
- Programa
ocupacional para
pessoas portadoras
de deficiência

- Realização de
atividades de
caráter
intergeracional

Desenvolver ações que
fomentem a adoção de estilos de
vida saudáveis, através da
prática de exercício físico, da
promoção de uma alimentação
saudável e da prevenção de
comportamentos aditivos e/ou de
risco;
Desenvolver ações de promoção
da cidadania ativa e de
integração na comunidade;

2.º ou 3.º período

2.º ou 3º período

Desenvolver ações que
promovam a inclusão de pessoas
com deficiência.

2.º ou 3.º período

Esta atividade consiste na
realização de atividades de
promoção do convívio
intergeracional, tendo em vista a
transmissão dos saberes, das
histórias e tradições da
população idosa, combatendo
desta forma o seu isolamento,
enquanto se promove uma
consciencialização das crianças
para a importância da valorização
e respeito pela população sénior.

2.º ou 3.º período

Técnicos do CLDS 4G;

Alunos do 1º e/ou 2.º Ciclo;

Técnicos do CLDS 4G;

Alunos do 1.º e/ou 2.º
Ciclo;

Técnicos do CLDS 4G;

Alunos do 1.º e/ou 2.º
Ciclo;

Técnicos do CLDS 4G;

Alunos do pré-escolar e/ou
1.º Ciclo;
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Escola Segura

DESIGNAÇÃO DA ATIVIDADE
OBJETIVOS DA ATIVIDADE

- Ação de sensibilização
sobre Prevenção Rodoviária

- Sensibilizar a
Comunidade Escolar para
a Prevenção Rodoviária.

- Ação de sensibilização
sobre Internet segura

- Sensibilizar a
Comunidade Escolar para
a segurança na Internet.

- Ação de sensibilização
sobre Violência no meio
escolar

- Ação de sensibilização
sobre Bullying
/ ciberbullying

- Outros programas
(ex: Spring Break)

CALENDARIZAÇÃO

DINAMIZADOR(ES)

No decorrer do ano
letivo.

- Alunos dos 1.º e 2.º Ciclos.

No decorrer do ano
letivo (maior
incidência no mês de
fevereiro)

- Sensibilizar a
Comunidade Escolar para
a violência na escola.

No decorrer do ano
letivo (maior
incidência em
fevereiro)

- Sensibilizar a
Comunidade Escolar para
o Bullying / Ciberbullying.

No decorrer do ano
letivo

- Sensibilizar a
Comunidade Escolar para
outras situações;
- Prevenir situações de
risco.

Última semana antes
da interrupção letiva
da Páscoa (viagem de
finalistas)

PÚBLICO-ALVO/
INTERVENIENTES

- Alunos dos 1.º, 2.º e 3º Ciclos.

- Elementos do Núcleo da Escola
Segura
- Alunos dos 1.º, 2.º e 3º Ciclos.

- Alunos dos 2.º e 3º Ciclos.

- Alunos do Ensino Secundário e
do Ensino Profissional.
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CPCJ de Vila Pouca de Aguiar
DESIGNAÇÃO DA
ATIVIDADE

OBJETIVOS DA ATIVIDADE

- Dia Europeu para a
Proteção das
crianças contra a
Exploração Sexual e
o Abuso Sexual
- Dia Internacional
dos Direitos das
Crianças

- Mês da Prevenção
contra os maus
tratos

CALENDARIZAÇÃO

Novembro
(18 e 20)

DINAMIZADOR(ES)

INTERVENIENTES/PARCERIAS

PÚBLICO-ALVO

- CPCJ;
- GAAF.

- Desenvolver ações de
promoção dos direitos/deveres
das crianças e jovens;
- Agrupamento de Escolas
e Município.
- Prevenir das situações
de perigo/risco para crianças e
jovens.

Comunidade
aguiarense /
Comunidade Escolar

Abril

- Dia Internacional
da Família

Maio

- Dia da Criança

Junho

- CPCJ;
- GAAF.
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CTM de Vila Pouca de Aguiar

DESIGNAÇÃO DA ATIVIDADE

- Cooperação entre o Agrupamento
e o CTM de Vila Pouca de Aguiar
no âmbito da Formação,
Divulgação e Captação de jovens
para a prática desportiva;
- Cooperação entre o Agrupamento
e o CTM de Vila Pouca de Aguiar
no âmbito do Desporto Escolar;
- Cooperação entre o Agrupamento
e o CTM de Vila Pouca de Aguiar
no âmbito da Educação Inclusiva.

OBJETIVOS

- Promover o intercâmbio entre o CTM e o
Agrupamento de Escolas de Vila Pouca de
Aguiar;
- Colaborar no desenvolvimento de
atividades desportivas;
- Rentabilizar recursos materiais e
humanos em benefício dos alunos do
concelho;
- Implementar projetos comuns;
- Acompanhar os jovens que se
inscreverem nas modalidades constantes
desta parceria;
- Disponibilizar os quadros técnicos para
apoiar os professores de Educação Física;
- Colaborar no transporte de alunos do
Desporto Escolar;
- Acompanhar alunos da Educação
Inclusiva na área da psicomotricidade.

CALENDARIZAÇÃO

Ao longo do ano
letivo

INTERVENIENTES

- Agrupamento de
Escolas;
- CTM de Vila
Pouca de Aguiar

DESTINATÁRIOS

- Crianças da
Educação Préescolar;
- Alunos dos
Ensinos Básico e
Secundário.
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USTAG - Universidade Sénior das Terras de Aguiar

DESIGNAÇÃO DA
ATIVIDADE

OBJETIVOS DA ATIVIDADE

CALENDARIZAÇÃO

DINAMIZADOR(ES)

PÚBLICO-ALVO/
INTERVENIENTES

AVALIAÇÃO

- Promover as artes;

- Contadores de
Histórias;

- Divulgar a cultura popular
portuguesa;

- Participação no
desfile de Carnaval;

- Fomentar a relação
intergeracional;

- Participação no Dia
do Agrupamento.

- Promover a Interação entre a
USTAG e o Agrupamento.

Ao longo do ano
letivo

- Alunos da USTAG;

- Crianças da Educação Préescolar;

- Diálogo com os vários
intervenientes;
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Associação de Pais/Encarregados de Educação do AE de Vila Pouca de Aguiar
DESIGNAÇÃO DA ATIVIDADE

- Realização de um
piquenique com os
vários agentes
educativos,
juntamente com a
recriação de jogos
tradicionais.

- Realização do
“Magusto Escolar”.

OBJETIVOS DA ATIVIDADE

CALENDARIZAÇÃO

Impulsionar o convívio entre os
vários agentes educativos;
Incutir a ocupação prazerosa e
saudável dos tempos livres das
crianças através dos jogos
tradicionais.

Promover a relação interpessoal
entre todos os elementos da
comunidade educativa;

DINAMIZADOR(ES)

PÚBLICO-ALVO/
INTERVENIENTES

AVALIAÇÃO

A definir

Associação de
Pais/Encarregados de
Educação de Vila Pouca
de Aguiar (APEEVPA)

Todos os elementos da
comunidade educativa

Observação
naturalista

Novembro

APEEVPA

Todos os agentes da
comunidade educativa

Observação
naturalista

Valorizar aspetos ligados à
cultura portuguesa.

- Dinamização de
workshops dirigidos
aos pais/ EE acerca de
temáticas, como:
Bullying e Gestão de
Conflitos, entre outros.

Consciencialização dos pais
para a temática.

A definir

APEEVPA

Pais/ Encarregados de
Educação

Observação

- Promover o “Dia sem
telemóvel na escola”.

Fomentar a ocupação saudável
dos tempos livres dos alunos e
promover a relação interpessoal
entre os alunos.

A definir

APEEVPA

Alunos

Observação

- Fomentar o
espetáculo de Dança

Fomentar competências sócioemocionais nos nossos alunos.

A definir

APEEVPA

Alunos do 3.º ciclo de
escolaridade e secundário

Relatório Final
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DESIGNAÇÃO DA ATIVIDADE

OBJETIVOS DA ATIVIDADE

CALENDARIZAÇÃO

DINAMIZADOR(ES)

PÚBLICO-ALVO/
INTERVENIENTES

AVALIAÇÃO

“Importa”.

- Promover a
apresentação do
projeto “Amar-te e
Respeitar “.

Capacitar e dotar os e as jovens
com ferramentas de diagnóstico
e de prevenção de
comportamentos agressivos nas
relações de namoro, dos
próprios e/ou dos seus pares.

Fevereiro

APEEVPA

Alunos do 9.º ano de
escolaridade e secundário.

Relatório Final

- Promover a
apresentação do
projeto pedagógico a
atividade” Deixa o
Bullying Só”.

Pretende sensibilizar os alunos
para a problemática do bullying,
de que forma se
manifesta e como devem agir
perante as várias situações de
violência.

A definir

APEEVPA

Alunos do 4.º ano e 5. º
ano de escolaridade

Relatório Final

- Realização de vários
“encontros familiares”
(visualização de
filmes, entre outros).

Potenciar a relação da tríadepais/encarregados de
educação, filhos e escola.

A realizar ao
longo do ano
letivo

APEEVPA

Alunos da educação préescolar, 1.º, 2.º e 3.ºciclo, e
ensino secundário; pais e
encarregados de educação

Relatório final

- Certame das ofertas
formativas do ensino
superior.

Auxiliar no processo de tomada
de decisão dos jovens, e
desmistificar dúvidas que,
eventualmente, os alunos e
pais/encarregados de educação
possam apresentar.

A definir

APEEVPA

Alunos do 9.º ano; e do
ensino secundário, pais e
encarregados de educação

Relatório final

- Tertúlia de ex- alunos
do Agrupamento que
frequentam o ensino
superior e alunos do
Ensino Secundário.

Contribuir para o desvanecer de
dúvidas e angústias que os
alunos e seus pais/
encarregados de educação
possam apresentar.
Pugnar pelo espírito de
companheirismo, solidariedade
e cooperação nos jovens.

A definir

APEEVPA

Aluno do ensino
secundário, pais e
encarregados de educação

Relatório Final

- Continuidade na

Promover o lema- “reaproveitar

A realizar ao

APEEVPA

Todos os elementos da

Relatório final
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DESIGNAÇÃO DA ATIVIDADE

OBJETIVOS DA ATIVIDADE

CALENDARIZAÇÃO

Criação de um banco
de livros escolares
usados.

e reutilizar”;
Apoiar às famílias.

longo do ano

- Colaboração nas
atividades da CPCJ.

Promover o bem-estar das
crianças e jovens.

A realizar ao
longo do ano

- Participação no Dia
do Diploma e Mérito
Escolar.

Fomentar o sucesso escolar.

- Desenvolver
Workshops junto dos
nossos alunos acerca
do projeto inovador da
reciclagem “Precious
Plastic”.

Pugnar por uma consciência
ecológica nas crianças e jovens;
Promover o desenvolvimento
sustentável do meio ambiente.

- Criar um banco de
material informático
usado.

Angariar material informático e
posterior doação aos alunos
sem acesso ao computador;
Apoiar às famílias.

DINAMIZADOR(ES)

PÚBLICO-ALVO/
INTERVENIENTES
comunidade educativa

AVALIAÇÃO

APEEVPA

Todos os alunos do
Agrupamento

Agrupamento de escolas

Alunos, bem como os
restantes elementos da
comunidade educativo

Ao longo do ano

APEEVPA

Todos os agentes da
comunidade Educativa

Relatórios
periódicos

Ao longo do ano

APEEVPA

Todos os agentes da
comunidade educativa

Relatórios
periódicos

23 de setembro

Associação de Pais/Encarregados de Educação da EB de Pedras Salgadas
DESIGNAÇÃO DA ATIVIDADE

- S. Martinho:
Realização de
magusto

OBJETIVOS DA ATIVIDADE
- Promover um clima de escola
incentivador e propício ao
desenvolvimento de saberes,
capacidades e competências

CALENDARIZAÇÃO
Novembro de
2020

DINAMIZADOR(ES)
- APEBIPS
/Agrupamento.

PÚBLICO-ALVO/
INTERVENIENTES
- Comunidade Educativa.

AVALIAÇÃO

- Relatório final.
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- Carnaval:
Participação no
Desfile

sociais;
- Relembrar tradições;
- Sensibilizar os pais a participar
nas atividades do Agrupamento;
- Incutir o espírito de participação
da comunidade educativa.

Fevereiro de
2021

- APEBIPS
/Agrupamento.

- Comunidade Educativa.

- Relatório final.

Centro Social Nossa Senhora do Extremo - Tourencinho
DESIGNAÇÃO DA
ATIVIDADE

- Dia do Idoso

- Ajude-nos a Ajudar
VIII

- Celebração dos

OBJETIVOS DA ATIVIDADE

- Realizar um lanche convívio;
- Apresentar os novos alunos
aos idosos da Instituição;
- Celebrar o Dia do Idoso.

CALENDARIZAÇÃO

Outubro

- Recolher alimentos nas
principais superfícies
comerciais;
- Proceder à respetiva
distribuição junto de famílias
carenciadas identificadas pelo
Núcleo Local de Inserção de
Vila Pouca de Aguiar;
- Fomentar o sentimento de
solidariedade e partilha bem
como de responsabilidade e
entreajuda cívica de todos os
participantes;
- Desenvolver os sentimentos
de solidariedade e entreajuda.

Novembro/dezembro

- Promover o contacto

Janeiro

DINAMIZADOR(ES)
- Docente e alunos do
Jardim de Infância de
Tourencinho;
- Colaboradores e
idosos do Centro Social
Nossa Senhora do
Extremo.

- Alunos e Docentes de
Educação Moral
Religiosa e Católica do
Agrupamento Escolar;

PÚBLICO-ALVO/
INTERVENIENTES

AVALIAÇÃO

- Alunos abrangidos pela
atividade e Clientes do
Centro Social Nossa Senhora
do Extremo.

- Nível de satisfação dos
envolvidos face à
atividade;
- Relatório da atividade.

- Famílias carenciadas do
concelho de Vila Pouca de
Aguiar.

- Aferir a quantidade de
alimentos recolhidos e
números de famílias
abrangidas pela
atividade.

- Alunos do Jardim de

- Nível de satisfação dos

- Colaboradores/as do
Centro Social Nossa
Senhora do Extremo.
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DESIGNAÇÃO DA
ATIVIDADE
Reis

- Carnaval

- Caça ao Ovo

OBJETIVOS DA ATIVIDADE

CALENDARIZAÇÃO

DINAMIZADOR(ES)

PÚBLICO-ALVO/
INTERVENIENTES

Intergeracional e a coesão do
Grupo.

- Docente e alunos do
Jardim de Infância de
Tourencinho;
- Colaboradores e
idosos do Centro Social
Nossa Senhora do
Extremo.

- Criar, em articulação com a
professora do Infantário, fardas
de Carnaval escolhendo um
tema;
- Fomentar o espírito de
entreajuda e de partilha de
ideias.

Fevereiro

- Docente e alunos do
Jardim de Infância de
Tourencinho;
- Colaboradores e
idosos do Centro Social
Nossa Senhora do
Extremo.

- Alunos do Jardim de
Infância de Tourencinho;
- Clientes do Centro Social
Nossa Senhora do Extremo.

Abril

- Docente e alunos do
Jardim de Infância de
Tourencinho;
- Colaboradores e
idosos do Centro Social
Nossa Senhora do
Extremo.

- Alunos do Jardim de
Infância de Tourencinho;
- Clientes do Centro Social
Nossa Senhora do Extremo.

- Nível de satisfação dos
envolvidos face à
atividade;
- Relatório da atividade.

Primeira semana de
junho 2020

- Docente e alunos do
Jardim de Infância de
Tourencinho;
- Colaboradores e
idosos do Centro Social
Nossa Senhora do
Extremo.

- Alunos do Jardim de
Infância de Tourencinho;
- Clientes do Centro Social
Nossa Senhora do Extremo.

- Nível de satisfação dos
envolvidos face à
atividade;
- Relatório da atividade.

Mensalmente

- Docente e alunos do
Jardim de Infância de
Tourencinho;
- Colaboradores e
idosos do Centro Social

- Alunos do Jardim de
Infância de Tourencinho;
- Clientes do Centro Social
Nossa Senhora do Extremo.

- Convidar os Alunos do
Infantário de Tourencinho, com
a colaboração da educadora, a
“esconderem” ovos da Páscoa
no Jardim das Instalações do
CSNSE;
- Proporcionar momentos de
diversão e convívio de alunos e
idosos.

- Dia Mundial da
Criança

- Promover o contacto, a
comunicação Intergeracional e
o companheirismo.

- Encontros
Intergeracionais

- Proporcionar momentos de
convívio, partilha de saberes,
experiências, vivências entre os
idosos e as crianças;
- Celebrar datas festivas, tais

Infância de Tourencinho;
- Clientes do Centro Social
Nossa Senhora do Extremo.

AVALIAÇÃO
envolvidos face à
atividade;
- Relatório da atividade.

- Nível de satisfação dos
envolvidos face à
atividade;
- Relatório da atividade.

- Nível de satisfação dos
envolvidos face à
atividade;
- Relatório da atividade.
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DESIGNAÇÃO DA
ATIVIDADE

OBJETIVOS DA ATIVIDADE

CALENDARIZAÇÃO

como: dia da criança, dia dos
avós, dia do pai, dia da mãe,
dia da alimentação saudável,
comemoração dos Santos
Populares, entre outros.

DINAMIZADOR(ES)

PÚBLICO-ALVO/
INTERVENIENTES

AVALIAÇÃO

Nossa Senhora do
Extremo.

Nota: Algumas atividades poderão não ser concretizadas se se mantiver o estado de pandemia, ou serão feitas em moldes diferentes.

Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Vila Pouca de Aguiar

DESIGNAÇÃO DA
ATIVIDADE
- Ação sobre
Primeiros Socorros

- Palestras sobre
segurança

- Participação em
Atividades do
Agrupamento (Dia do
Diploma e do Mérito
Escolar, Carnaval e
Dia do Agrupamento)

OBJETIVOS DA ATIVIDADE
- Adquirir conhecimentos
gerais sobre primeiros
socorros;
- Participar ativamente na
resolução de situações que
requerem primeiros socorros;
- Adquirir conhecimentos
sobre segurança e
manuseamento dos
equipamentos;

CALENDARIZAÇÃO

DINAMIZADOR(ES)

PÚBLICO-ALVO/
INTERVENIENTES

AVALIAÇÃO

Data a definir

Ao longo do ano
letivo

Nas datas de
realização
destas
atividades

- Comando dos
Bombeiros Voluntários
de Vila Pouca de
Aguiar;
- Corpo dos
Bombeiros Voluntários
de Vila Pouca de
Aguiar.

- Pessoal Docente;
- Pessoal não Docente;

- Observação direta;

- Corpo dos Bombeiros;

- Relatórios de
Avaliação das
Atividades.

- Alunos;
- Comunidade Educativa.

- Divulgar as atividades dos
Bombeiros;
26
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DESIGNAÇÃO DA
ATIVIDADE

OBJETIVOS DA ATIVIDADE

CALENDARIZAÇÃO

DINAMIZADOR(ES)

PÚBLICO-ALVO/
INTERVENIENTES

AVALIAÇÃO

PÚBLICO-ALVO/
INTERVENIENTES

AVALIAÇÃO

- Cativar jovens para o corpo
de Bombeiros;
- Enriquecer as atividades do
Agrupamento.

ANIMÓDIA
DESIGNAÇÃO DA
ATIVIDADE

OBJETIVOS DA ATIVIDADE

- Colaboração na
animação de
atividades
concretizadas no
Agrupamento: Festa de
Natal, Carnaval, Dia do
Agrupamento...

- Animar os alunos nas
diferentes alturas do ano
tendo em atenção as
tradições e o sentido
pedagógico.

CALENDARIZAÇÃO

DINAMIZADOR(ES)

Ao longo do ano
(com especial
incidência no Natal,
Carnaval e Dia do
Agrupamento)

- Animadores Animódia;
- Alunos do
Agrupamento.

- Comunidade Educativa.

- Relatório.

CENTRO SOCIAL E COMUNITÁRIO DO PLANALTO DE JALES
DESIGNAÇÃO DA
ATIVIDADE

OBJETIVOS DA ATIVIDADE

CALENDARIZAÇÃO

DINAMIZADOR(ES)

PÚBLICO-ALVO/
INTERVENIENTES

AVALIAÇÃO
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- Desfile de Carnaval

- Explorar a criatividade;
- Promover atividades
intergeracionais;
- Criar laços de afeto e
solidariedade entre as crianças
e os idosos;
- Promover a autoestima e a
autovalorização;
- Inclusão Social e Cultural dos
nossos utentes.

12 de fevereiro de
2021

- Utentes e equipa do
Centro Social e
Comunitário do Planalto
de Jales
- Agrupamento de
Escolas de Vila Pouca
de Aguiar

- Utentes do Centro Social e
Comunitário do Planalto de
Jales;
- Crianças do Agrupamento
de Escolas de Vila Pouca de
Aguiar;
- População em geral

- Grau de satisfação dos
utentes;
- Grau de participação e
envolvimento dos idosos
nas atividades;
- Criatividade
- Originalidade

AGRUPAMENTO DE ESCUTEIROS DE VILA POUCA DE AGUIAR
DESIGNAÇÃO DA
ATIVIDADE
- Colaboração em
atividades
promovidas pelo
Agrupamento de
Escolas

OBJETIVOS DA ATIVIDADE

CALENDARIZAÇÃO

- Colaborar em atividades do
Agrupamento;
- Desenvolver o espírito de
partilha, colaboração e
entreajuda.

Ao longo do ano

DINAMIZADOR(ES)

PÚBLICO-ALVO/
INTERVENIENTES

Agrupamento de
Escuteiros de Vila Pouca
de Aguiar

-A grupamento de Escuteiros;
- Crianças e jovens do
Agrupamento de Escolas de
Vila Pouca de Aguiar;
- População em geral

AVALIAÇÃO
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CENTRO SOCIAL NOSSA SENHORA DE LURDES – PEDRAS SALGADAS
DESIGNAÇÃO DA
ATIVIDADE
- Colaboração em
atividades
promovidas pelo
Agrupamento de
Escolas

OBJETIVOS DA ATIVIDADE

CALENDARIZAÇÃO

DINAMIZADOR(ES)

- Colaborar em atividades do
Agrupamento;
- Desenvolver o espírito de
partilha, colaboração e
entreajuda.

Ao longo do ano

Centro Social

PÚBLICO-ALVO/
INTERVENIENTES

AVALIAÇÃO

- Crianças, jovens e idosos do
Centro Social Nossa Senhora
de Lurdes;
- População em geral.
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4- Departamento da Educação Pré-escolar

Plano Anual de Atividades 2020/2021

DEPARTAMENTO: Educação Pré-escolar
DESIGNAÇÃO DA
ATIVIDADE

TEMA: “BRINCAR COM A PALAVRA”
CALENDARIZAÇÃO

OBJETIVOS DA ATIVIDADE

DINAMIZADOR(ES)

LOCAL

DATA

PÚBLICO-ALVO/
INTERVENIENTES

ORÇAMENTO
AVALIAÇÃO
ESCOLA

ALUNOS

----------

-----------

1.º PERÍODO

Conhecermo-nos a
nós e aos outros

- Estimular a construção da
identidade e da autoestima;
- Reconhecer laços de pertença
cultural e social;
- Educar para os valores;
- Educar para a cidadania;
- Sensibilizar para o ser humano
como ser uno e integral;
- Promover o respeito pela
diferença;
*Promover a valorização da vida.

Jardins de
infância

1.º período

Educadores

Crianças

Através de meios digitais:

Atividades de
articulação entre
Jardins de Infância
e outros ciclos

Atividades
relacionadas com o
tema “BRINCAR
COM A PALAVRA”.

- Partilhar atividades e materiais
entre as salas do pré-escolar;
- Desenvolver competências
sociais;
- Conhecer outros espaços e
outras crianças;
- Promover a troca de saberes.
- Promover a literacia científica da
informação e comunicação:
- Valorizar a língua materna;
- Estimular a comunicação;
- Desenvolver o vocabulário;
- Melhorar habilidades na
compreensão;
- Usar a língua de forma criativa.

Jardins de
infância
Grupos do
1.º ano do
1.º ciclo

Jardins de
infância

Ao longo
do ano
letivo

Ao longo
do ano
letivo

Educadores

Crianças
Outros docentes

----------

-----------

----------

-----------

Elaboração de um
relatório
final.
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DEPARTAMENTO: Educação Pré-escolar
DESIGNAÇÃO DA
ATIVIDADE

Medidas educativas
de
acompanhamento
do regime escolar

Festa de Natal
(Atividade que
necessita de
alteração de horário)
Atividade
condicionada à
situação da Covid19.

TEMA: “BRINCAR COM A PALAVRA”
CALENDARIZAÇÃO

OBJETIVOS DA ATIVIDADE

DINAMIZADOR(ES)

LOCAL
- Promover os hábitos alimentares
saudáveis;
- Promover uma alimentação,
variada, equilibrada e saudável, a
curto e médio prazo;
- Despertar para os riscos
inerentes a más práticas
alimentares;
- Promover a prática regular de
exercício físico.

DATA

ORÇAMENTO
AVALIAÇÃO
ESCOLA

ALUNOS

Educadores
Jardins de
infância

1.º Período

Outros parceiros
educativos

Com aplicação das medidas
restritivas de distanciamento
social:
- Vivenciar épocas festivas;
-Estimular
a
interligação
Escola/Comunidade.

PÚBLICO-ALVO/
INTERVENIENTES

Crianças
Famílias

----------

-----------

Elaboração de um
relatório
final.

-----------

Elaboração de um
relatório
final.

-----------

Elaboração de um
relatório
final.

Crianças
Jardins de
infância

Dezembro

Educadores

Comunidade
educativa

----------

2.º PERÍODO

Atividades
relacionadas com o
tema “BRINCAR
COM A PALAVRA”.

- Relacionar o ser humano com o
meio envolvente;
- Promover o respeito e a
valorização cultural.
- Sensibilizar para o ser humano
como ser poético;

Durante o
2.º período
Jardins de
infância
Outros
locais

(21 de
fevereiro: Dia
Internacional
da Língua
Materna
(21 de
março: Dia
Mundial da
Poesia)

Educadores

Crianças

Outros parceiros
educativos

Comunidade
Educativa

----------
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DEPARTAMENTO: Educação Pré-escolar
DESIGNAÇÃO DA
ATIVIDADE

Desfile de Carnaval
(Atividade que
necessita de transporte
e de alteração de
horário)
Atividade condicionada
à situação da Covid19

Semana da leitura

Medidas educativas
de
acompanhamento
do regime escolar

TEMA: “BRINCAR COM A PALAVRA”
CALENDARIZAÇÃO

OBJETIVOS DA ATIVIDADE

DINAMIZADOR(ES)

LOCAL
Com aplicação das medidas
restritivas de distanciamento
social:
- Desenvolver a capacidade de
criar e inventar;
- Estimular a interligação Escola/
Comunidade;
- Estimular o enriquecimento do
saber e do saber fazer.

Localidade
local

Com aplicação das medidas
restritivas de distanciamento
social:
- Desenvolver o imaginário;
- Alargar o vocabulário;
- Promover a literacia científica da
informação e comunicação;
- Proporcionar vivências e
experiências diversificadas;
- Abrir a escola à família e à
comunidade.

Jardins de
infância

- Promover os hábitos alimentares
saudáveis;
- Promover uma alimentação,
variada, equilibrada e saudável, a
curto e médio prazo;
- Despertar para os riscos
inerentes a más práticas
alimentares;
- Promover a prática regular de
exercício físico.

DATA

PÚBLICO-ALVO/
INTERVENIENTES

ORÇAMENTO
AVALIAÇÃO
ESCOLA

ALUNOS

Crianças
Fevereiro

A definir

Educadores

Educadores

Comunidade
Educativa

Crianças

----------

----------

-----------

Elaboração de um
relatório
final.

-----------

Elaboração de um
relatório
final.

-----------

Elaboração de um
relatório
final.

Educadores
Jardins de
infância

2.º Período

Outros parceiros
educativos

Crianças
Famílias

----------
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DEPARTAMENTO: Educação Pré-escolar
DESIGNAÇÃO DA
ATIVIDADE

TEMA: “BRINCAR COM A PALAVRA”
CALENDARIZAÇÃO

OBJETIVOS DA ATIVIDADE

DINAMIZADOR(ES)

LOCAL

DATA

PÚBLICO-ALVO/
INTERVENIENTES

ORÇAMENTO
AVALIAÇÃO
ESCOLA

ALUNOS

3.º PERÍODO

Atividades
relacionadas com o
tema “BRINCAR
COM A PALAVRA”.

Medidas educativas
de
acompanhamento
do regime escolar

Festa de
encerramento do
ano letivo
(Atividade que
necessita de alteração
de horário)
Atividade condicionada
à situação da Covid19

- Valorizar o livro como fonte de
conhecimento;
- Promover o livro como fonte de
prazer;
- Promover o gosto pela leitura;
- Estimular a comunicação oral e
escrita”;
- Valorizar a língua materna.

- Promover os hábitos alimentares
saudáveis;
- Promover uma alimentação,
variada, equilibrada e saudável, a
curto e médio prazo;
- Despertar para os riscos
inerentes a más práticas
alimentares;
- Promover a prática regular de
exercício físico.

Com aplicação das medidas
restritivas de distanciamento
social:
- Promover a interligação
Escola/Comunidade;
- Proporcionar momentos de
alegria e prazer.

23 de abril:

Jardins de
infância

Dia Mundial
do livro e do
Direito de
Autor.

5 de maio:
Dia
Internacional
da Língua
Portuguesa.

Jardins de
infância

Educadores
Outros parceiros
educativos

Comunidade
Educativa

----------

-----------

Elaboração de um
relatório
final.

-----------

Elaboração de um
relatório
final.

-----------

Elaboração de um
relatório
final.

Educadores
3.º Período

Outros parceiros
educativos

Jardins de
infância
Outros
espaços da
localidade

Crianças

Junho

Educadores

Crianças
Famílias

Crianças
Comunidade
Educativa

----------

----------
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5 - Departamento do Primeiro Ciclo do Ensino Básico

Plano Anual de Atividades 2020/2021

DEPARTAMENTO: Primeiro Ciclo do Ensino Básico
DESIGNAÇÃO DA
ATIVIDADE

OBJETIVOS DA ATIVIDADE

CALENDARIZAÇÃO
LOCAL

DATA

DINAMIZADOR(ES)

PÚBLICO-ALVO/
INTERVENIENTES

ORÇAMENTO
ESCOLA

ALUNOS

AVALIAÇÃO

1.º PERÍODO

Visita ao Mercado
municipal de Vila
Pouca de Aguiar

Dia da Alimentação

Jogo da reciclagem

- Conhecer os gostos e
preferências alimentares dos
alunos
- Explorar a roda dos alimentos
- Identificar os alimentos e a sua
importância
- Sensibilizar os alunos para uma
boa alimentação
- Reconhecer hábitos saudáveis na
alimentação
- Promover a educação alimentar;
- Promover o conhecimento de
produtos locais sua conservação e
armazenamento.

- Explorar a roda dos alimentos
- Identificar os alimentos e a sua
importância
- Sensibilizar os alunos para uma
boa alimentação
- Reconhecer hábitos saudáveis na
alimentação
- Promover a educação alimentar;

- Conhecer os processos de
valorização e tratamento dos
resíduos, desde a recolha até ao
destino final.

Vila Pouca
de Aguiar

Pedras
Salgadas

Outubro

Docentes

Professores e
alunos.

----------

---------

Relatório
final

16 outubro

Docentes

Professores e
alunos

----------

---------

Relatório
final

A definir

Docentes

Professores
alunos.

----------

---------

Relatório
final

Campo de
Jales

Vila Pouca
de Aguiar

Pedras
Salgadas

Campo de
Jales

Agrupamento
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DEPARTAMENTO: Primeiro Ciclo do Ensino Básico
DESIGNAÇÃO DA
ATIVIDADE

OBJETIVOS DA ATIVIDADE

CALENDARIZAÇÃO
LOCAL

DATA

DINAMIZADOR(ES)

PÚBLICO-ALVO/
INTERVENIENTES

ORÇAMENTO
ESCOLA

ALUNOS

AVALIAÇÃO

-Possibilitar vivências
diversificadas aos alunos;

Planetário

- Promover um clima de escola
incentivador e propício ao
desenvolvimento de saberes,
capacidades e competências
sociais;

Visita de Estudo ao
Castelo de Aguiar

-Promover a dinâmica relacional
com a comunidade educativa;
-Desenvolver valores humanos
pessoais e sociais nos alunos que
contribuam para se tornarem
cidadãos mais ativos e
responsáveis;
- Promover atividades que
favoreçam o conhecimento do
património local e nacional
- Estimular a proteção desse
património;
- Reconhecer a exploração de
recursos históricos locais como
consolidação de conhecimentos.

Aldeia de
Castelo

S. Martinho:
Magusto

- Promover um clima de escola
incentivador e propício ao
desenvolvimento de saberes,
capacidades e competências
sociais;
- Promover o conhecimento dos
valores da língua e cultura
portuguesas.

EB Pedras
Salgadas;
EB de Vila
Pouca de
Aguiar;
EB de
Campo de
Jales.

A definir

Docentes

Professores
alunos.

0€

0€

Relatório
final

25/11/2020

Professores do 4.º
ano
Aldeia de Castelo

Alunos do 4.ºano

----------

---------

Relatório
final

- Comunidade
Escolar.

----------

---------

Relatório
final

- Associação de
Pais/Encarregados
de Educação;
11/11/2020
- Docentes e
Educadora.
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DEPARTAMENTO: Primeiro Ciclo do Ensino Básico
DESIGNAÇÃO DA
ATIVIDADE

OBJETIVOS DA ATIVIDADE

CALENDARIZAÇÃO
LOCAL

DATA

DINAMIZADOR(ES)

Promover um clima de escola
incentivador e propício ao
desenvolvimento de saberes,
capacidades e competências
sociais;

Festa do Pijama

- Criar momentos de convívio e
confraternização;

Escola

20/11/2020

Docentes

PÚBLICO-ALVO/
INTERVENIENTES

Docentes, alunos,
pais.

ORÇAMENTO

AVALIAÇÃO

ESCOLA

ALUNOS

0€

0€

Relatório
final

----------

---------

Relatório
final

0€

0€

Relatório
final

- Promover a participação dos
Pais/Encarregados de Educação
na escola.

Festa de Natal
(Possível alteração de
horário)

Feira de Natal
(Campo de Jales)

- Promover um clima de escola
incentivador e propício ao
desenvolvimento de saberes,
capacidades e competências
sociais;
- Promover o conhecimento dos
valores da língua e cultura
portuguesas;
- Criar momentos de convívio e
confraternização;
- Promover a participação dos
Pais/Encarregados de Educação
na escola.
Promover um clima de escola
incentivador e propício ao
desenvolvimento de saberes,
capacidades e competências
sociais;
- Promover a participação dos
Pais/Encarregados de Educação
na escola.

Pavilhão
desportivo
de
Vila Pouca
de Aguiar

18/12/2020

- Professora Berta.

Campo de
Jales.

Campo de
Jales

Dezembro

Professores

- Comunidade
Escolar de
Pedras Salgadas
e Vila Pouca de
Aguiar;
- Comunidade
Escolar de
Campo de Jales.

Comunidade
Escolar de
Campo de Jales
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DEPARTAMENTO: Primeiro Ciclo do Ensino Básico
DESIGNAÇÃO DA
ATIVIDADE

OBJETIVOS DA ATIVIDADE

CALENDARIZAÇÃO
LOCAL

DATA

DINAMIZADOR(ES)

PÚBLICO-ALVO/
INTERVENIENTES

- Docentes do 1.º
ciclo;
- Educadora de
Infância de Campo
de Jales.

ORÇAMENTO

AVALIAÇÃO

ESCOLA

ALUNOS

- Comunidade
escolar de
Campo de Jales.

----------

---------

Relatório
final

- Comunidade
Escolar de
Pedras Salgadas
e Vila Pouca de
Aguiar;
- Comunidade
Escolar de
Campo de Jales.

----------

---------

Relatório
final

0€

0€

2.º PERÍODO

Dia de reis

Carnaval

Ida ao Shopping e
cinema

- Promover o conhecimento dos
valores da língua e cultura
portuguesa.

- Promover um clima de escola
incentivador e propício ao
desenvolvimento de saberes,
capacidades e competências
sociais;
- Promover momentos de partilha e
confraternização.

- Promover um clima de escola
incentivador e propício ao
desenvolvimento de saberes,
capacidades e competências
sociais;
- Promover o conhecimento das
atividades económicas.

Campo de
Jales.

Vila Pouca
de Aguiar;
Pedras
Salgadas.

Vila Pouca
de Aguiar
Campo de
Jales
Pedras
Salgadas

6 de
janeiro

12 de
fevereiro

A definir

- Todos os
Departamentos

Departamento 1.º
Ciclo

Alunos e
docentes do
centro Escolar,
Escola de Campo
de Jales e Escola
de Pedras
salgadas

Relatório
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DEPARTAMENTO: Primeiro Ciclo do Ensino Básico
DESIGNAÇÃO DA
ATIVIDADE

OBJETIVOS DA ATIVIDADE

Visita a uma vacaria

- Promover a dinâmica relacional
com a Comunidade Educativa;
- Reaproximar as crianças à
agricultura e de todas as questões
conexas que envolve esta
atividade;
- Promover a educação
relativamente a questões conexas:
cadeias alimentares locais, a
agricultura biológica, a produção
sustentável e o combate ao
desperdício;
- Desenvolver valores de respeito
pelo próprio, pelos outros e pelo
meio ambiente;
- Enriquecer a experiência dos
alunos e desenvolver a capacidade
de observação dos alunos.

CALENDARIZAÇÃO
LOCAL

Vila Pouca
de Aguiar

DATA

Março

DINAMIZADOR(ES)

PÚBLICO-ALVO/
INTERVENIENTES

ORÇAMENTO
ESCOLA

ALUNOS

AVALIAÇÃO

Docentes do 1.º
ano

Professores do
1.º ano e alunos.

0€

0€

Relatório
final

Docentes do 3.º
ano

Turmas do 3.º
ano de Vila
Pouca de Aguiar,
Pedras Salgadas
e Campo de
Jales

0€

0€

Relatório
final

- Conhecer o património natural e
cultural da sua localidade;

Visita a fábrica de
transformação e
conservação de
produtos
alimentares da
região (Sabroso de
Aguiar) – 3.º Ano e
outros a definir.

- Promover um clima de escola
incentivador e propício ao
desenvolvimento de saberes,
capacidades e competências
sociais;
- Promover o conhecimento das
atividades económicas da sua
localidade.

Pedras
Salgadas

A definir
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DEPARTAMENTO: Primeiro Ciclo do Ensino Básico
DESIGNAÇÃO DA
ATIVIDADE

Visita aos
Bombeiros de Vila
Pouca
(Transporte para os
alunos de Pedras
Salgadas e Campo
de Jales)

Plantação de uma
árvore de fruto

OBJETIVOS DA ATIVIDADE

- Promover um clima de escola
incentivador e propício ao
desenvolvimento de saberes,
capacidades e competências
sociais;
- Promover o conhecimento dos
acontecimentos históricos,
relacionados com a localidade.
- Sensibilizar para a preservação
dos monumentos e objetos
antigos.
- Consciencialização sobre a
natureza e os benefícios que se
obtêm da mesma.
- Aprender a preservar as árvores
do nosso ambiente.
- O interesse e o gosto pela
natureza.
-Promover a educação
relativamente a questões conexas:
cadeias alimentares locais, a
agricultura biológica, a produção
sustentável e o combate ao
desperdício.

CALENDARIZAÇÃO
LOCAL

DATA

DINAMIZADOR(ES)

PÚBLICO-ALVO/
INTERVENIENTES

Professores do 2.º
ano de
escolaridade

Professores do 4.º
ano

ORÇAMENTO

AVALIAÇÃO

ESCOLA

ALUNOS

Professores do
2.º ano e alunos.

0€

0€

Relatório
final

Alunos do 4.º ano

0€

0€

Relatório
final

Vila Pouca
de Aguiar

Pedras
Salgadas

Março

Campo de
Jales

Pedras
Salgadas e
Vila Pouca
de Aguiar

19/03/2021
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DEPARTAMENTO: Primeiro Ciclo do Ensino Básico
DESIGNAÇÃO DA
ATIVIDADE

Jogos Romanos

Semana da
poesia/Leitura
Articulação com
Biblioteca e outros
ciclos

Percursos pela
Natureza

OBJETIVOS DA ATIVIDADE

- Promover o conhecimento, a
compreensão e a aplicação das
regras fundamentais dos Jogos
Romanos de Tabuleiro
intitulados “O Soldado” e “O
Moinho”, de modo a ser promovido
o desenvolvimento do raciocínio
lógico e o respeito por princípios
essenciais de relacionamento
interpessoal e em grupo.

- Promover o conhecimento dos
valores da Língua Portuguesa;
- Incentivar nos alunos o gosto
pela poesia;
- Promover dinâmica relacional
com a comunidade educativa

- Proporcionar o desenvolvimento
físico e motor dos alunos;
- Promover a Educação Ambiental;
- Proporcionar aos alunos
situações facilitadoras de
articulação educativa.

CALENDARIZAÇÃO
LOCAL

DATA

Biblioteca
Municipal

A definir

DINAMIZADOR(ES)

Professores do 3.º
e 4.º anos

Vila Pouca
de Aguiar
Pedras
Salgadas

Março/abril

Biblioteca Escolar
Docentes do 1.º
Ciclo

Campo de
Jales
Vila Pouca
de Aguiar
Pedras
Salgadas
Campo de
Jales

26/3/2021

Docentes do 1.º
ciclo

PÚBLICO-ALVO/
INTERVENIENTES

ORÇAMENTO

AVALIAÇÃO

ESCOLA

ALUNOS

0€

0€

Relatório
final

0€

0€

Relatório
final

Alunos do 3.º e
4.º ano

Comunidade
Escolar de
Pedras Salgadas
e Vila Pouca de
Aguiar
Comunidade
Escolar de
Campo de Jales
Comunidade
Escolar de
Pedras Salgadas
e Vila Pouca de
Aguiar;
Comunidade
Escolar de
Campo
de Jales;
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DEPARTAMENTO: Primeiro Ciclo do Ensino Básico
DESIGNAÇÃO DA
ATIVIDADE

Feira da Páscoa
(Campo de Jales)

OBJETIVOS DA ATIVIDADE
- Promover um clima de escola
incentivador e propício ao
desenvolvimento de saberes,
capacidades e competências
sociais;
- Promover a participação dos
Pais/Encarregados de Educação
na escola.

CALENDARIZAÇÃO
LOCAL

Campo de
Jales

DATA

DINAMIZADOR(ES)

PÚBLICO-ALVO/
INTERVENIENTES

ORÇAMENTO
ALUNOS

0€

Relatório
final

Preço
da
Entrada

Relatório
final

0€

Relatório
final

Professores

Comunidade
Escolar de
Campo de Jales

0€

Abril/maio

Professores do 2.º
ano de
escolaridade

Professores do
2.º ano e alunos.

0 euros

4/05/2021

Docentes do 1.º
Ciclo

Comunidade/
alunos
participantes

0€

A definir

AVALIAÇÃO

ESCOLA

3.º PERÍODO
Visita de estudo
2.º Ano
Quinta Santo Inácio

Maio Moço

- Proporcionar aos alunos o
contacto com realidades sociais
diferentes da sua;
- Conhecer o património natural e
cultural;
- Concretizar as experiências
vividas na sala de aula.
- Preservar as tradições para
manter a identidade.

Vila Nova
de Gaia

Vila Pouca
de Aguiar
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DEPARTAMENTO: Primeiro Ciclo do Ensino Básico
DESIGNAÇÃO DA
ATIVIDADE

Visita à Escola de
trânsito de Vila Real

OBJETIVOS DA ATIVIDADE

CALENDARIZAÇÃO
LOCAL

DATA

DINAMIZADOR(ES)

- Promover um clima de escola
incentivador e propício ao
desenvolvimento de saberes,
capacidades e competências
sociais;
-Possibilitar vivências
diversificadas aos alunos;

PÚBLICO-ALVO/
INTERVENIENTES

Vila Real

Maio

3.º Ano

Alunos do 3.º ano
e outras turmas
que achem
pertinente

Porto

Junho

Professores do 1.º
ano de
escolaridade

Professores do
1.º ano e alunos

ORÇAMENTO
ESCOLA

ALUNOS

0€

0€

0€

Entradas

AVALIAÇÃO

Relatório e
fotos

- Consolidar conhecimentos

Visita de Estudo
1.º Ano
Sea Life

- Promover atividades que
favoreçam o desenvolvimento da
autonomia, organização e
perseverança dos alunos;
- Promover uma dinâmica
relacional com a comunidade
educativa; promover abordagens
multi, inter e transdisciplinares das
atividades.
- Identificar características físicas e
químicas do meio e as
características e comportamentos
dos seres vivos.
- Conhecer o mar e a sua
importância na vida das pessoas

Relatório
final
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DEPARTAMENTO: Primeiro Ciclo do Ensino Básico
DESIGNAÇÃO DA
ATIVIDADE

3.ºAno Visita de
estudo final
Nau
quinhentista e
museu alfandegário

Visita de estudo ao
Museu dos
DescobrimentosPorto (4.º ano)

Encerramento do
Ano
Jogos Tradicionais

OBJETIVOS DA ATIVIDADE

- Proporcionar aos alunos o
contacto com realidades sociais
diferentes da sua;
- Conhecer o património natural e
cultural;
- Concretizar as experiências
vividas na sala de aula.
- Aprofundar e consolidar
conhecimentos sobre o passado
nacional;
- Proporcionar aos alunos vivências
diversificadas;
- Estimular a proteção do
património histórico/cultural

- Criar momentos de partilha, de
convívio saudável.
- Proporcionar o desenvolvimento
físico e motor dos alunos;
- Promover a Educação Ambiental;
- Proporcionar aos alunos
situações facilitadoras de
articulação educativa.
- Preservar as tradições para
manter a identidade.

CALENDARIZAÇÃO
LOCAL

DATA

DINAMIZADOR(ES)

PÚBLICO-ALVO/
INTERVENIENTES

Vila do
Conde

Junho

Professores 3.º
Ano

Alunos do 3.º ano

Porto

Junho

Professores do 4.º
ano

Alunos do 4.ºano

ORÇAMENTO
ESCOLA

ALUNOS

0€

---------

0€

Preço
da
entrada

0€

0€

AVALIAÇÃO

Relatório
final

Relatório
final

Vila Pouca
de Aguiar

Pedras
Salgadas

30/6/2021

Docentes do 1.º
Ciclo

Professores
/alunos do 1.º
Ciclo

Relatório
final

Campo de
Jales
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6- Departamento de Línguas

Plano Anual de Atividades 2020/2021

DEPARTAMENTO: LÍNGUAS
DESIGNAÇÃO DA
ATIVIDADE

OBJETIVOS DA ATIVIDADE

ÁREA DISCIPLINAR: PORTUGUÊS
CALENDARIZAÇÃO
LOCAL

DATA

DINAMIZADOR(ES)

PÚBLICO-ALVO/
INTERVENIENTES

ORÇAMENTO
ESCOLA

ALUNOS

AVALIAÇÃO

1.º PERÍODO

Participação no
concurso
Supertmatik

Encontro com o
escritor…

- Desenvolver a cultura geral dos
alunos;
- Praticar/ consolidar
conhecimentos adquiridos;
- Desenvolver/ Incutir o gosto pela
leitura;
- Motivar para o estudo da língua
Portuguesa.

- Aprofundar o gosto pessoal pela
literatura;
- Ler obras: narrativa, poesia,
teatro, etc;
- Conhecer dados biobibliográficos
do escritor;
- Conhecer obras de escritores
transmontanos e/ou nacionais;
- Fomentar a construção de
portefólios de leitura.

Escolas do
Agrupamento

Auditórios
do Agrupamento
ou da
Santa casa
da Misericórdia (de

Ao longo
de todo o
ano letivo,
com início
em
outubro

Ao longo
do ano
letivo

Adelaide Borges
Ana Teixeira

Alunos do 3.º
ciclo

Elisa Varandas

Assunção Morais

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

3€ para o
campeão
e 3€ para
o vice
campeão
de cada
turma
(Eudactica
Editores)

---------

Relatório
final da
atividade

---------

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

Relatório
final da
atividade

acordo com
a organização)
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DEPARTAMENTO: LÍNGUAS
DESIGNAÇÃO DA
ATIVIDADE

Na Descoberta da
Literatura Medieval

«Mensagens de
Natal»

OBJETIVOS DA ATIVIDADE
- Proceder à contextualização
histórico-literária do período
medieval;
- Conhecer a arquitectura, a
pintura e a escultura medievais e a
sua influência na Literatura;
- Interligar os locais de
características medievais e estudo
da Lírica Trovadoresca;
- Perceber a importância das
crónicas medievais através das
visitas aos mosteiros;
- Proporcionar experiências de
aprendizagem diversificadas;
- Motivar os alunos para a leitura
de autores portugueses.

- Desenvolver nos alunos o gosto
pela criação de materiais alusivos
á língua portuguesa;
- Estimular a criatividade;
- Divulgar tradições.

ÁREA DISCIPLINAR: PORTUGUÊS
CALENDARIZAÇÃO
LOCAL

Vale do
Varosa:
Mosteiro de
Salzedas e
Mosteiro de
Tarouca;
Lamego:
Museu de
Lamego e
Sé.

Agrupamento

DATA

DINAMIZADOR(ES)

- Valorizar a expressão artística na
vida pessoal e escolar dos alunos;
- Melhorar as aprendizagens,
assegurando a formação integral
dos alunos.

Vila Real

ORÇAMENTO
ESCOLA

António Gil
Assunção Morais,
Novembro

Edite Carneiro

Última
semana do
1.º
Período.

Adelaide Borges
Ana Teixeira
Cláudia Carneiro
Elisa Varandas
Helena Félix
Teresa Teixeira

Final do
1.º período
(última
semana)

Ana Teixeira
Elisa Varandas

ALUNOS

AVALIAÇÃO

Valor a
consider
ar
(transpor
te e
entradas
nos
locais)

Relatório
final da
atividade

Relatório
final da
atividade

Alunos do 10.º
ano

---------

Alunos dos
2.º e 3.º ciclos

----------

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

Alunos dos 7.º
inscritos na
disciplina de
Expressão
Dramática

---------

---------

José Tavares

- Incrementar o gosto pelo texto
dramático e representação teatral;

Visita ao Teatro
Municipal de Vila
Real

PÚBLICO-ALVO/
INTERVENIENTES

Relatório
final da
atividade
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DEPARTAMENTO: LÍNGUAS
DESIGNAÇÃO DA
ATIVIDADE

Ida ao Teatro
«Frei Luís de
Sousa»
(Filandorra - Teatro
do Nordeste)

OBJETIVOS DA ATIVIDADE
- Proporcionar aos alunos o
contacto com todos os meios
envolventes na produção de uma
peça de teatro;
- Estimular os alunos para o estudo
do texto dramático, mais
concretamente da peça que faz
parte do programa da disciplina de
Português;
- Despertar/ desenvolver nos
alunos o gosto pela Escola e pela
aprendizagem, tendo em vista a
construção do sujeito aprendente.
- Fortalecer os laços de amizade e
companheirismo entre docentes e
alunos.

ÁREA DISCIPLINAR: PORTUGUÊS
CALENDARIZAÇÃO
LOCAL

Cineteatro
de Vila
Pouca de
Aguiar

DATA

Dezembro

DINAMIZADOR(ES)

Adozinda Fontoura
Edite Carneiro

PÚBLICO-ALVO/
INTERVENIENTES

ORÇAMENTO
ESCOLA

ALUNOS

Alunos do 11.º
ano

-----------

----------

Alunos do 8.º ano

----------

Cerca de
5,50 0€

AVALIAÇÃO

Relatório
final da
atividade

2.º PERÍODO

Ida ao teatro “O
Gato Malhado e a
Andorinha Sinhá”

- Fomentar o gosto pela
dramatização;
- Contribuir para o enriquecimento
cultural dos alunos;
- Proporcionar experiências de
aprendizagem diversificadas.

Auditórios
do Agrupamento

Janeiro

Adelaide Borges
Elisa Varandas

Relatório
final da
atividade
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DEPARTAMENTO: LÍNGUAS
DESIGNAÇÃO DA
ATIVIDADE

Visita de Estudo à
Fundação Eça de
Queiróz

Ida ao Teatro «Farsa
de Inês Pereira»
pela Filandorra,
Teatro do Nordeste

OBJETIVOS DA ATIVIDADE

- Motivar para a leitura e promover
o legado literário do escritor
- Contactar de perto com um dos
ambientes importantes na vida e
obra deste autor;
- Relacionar a vivência do autor
com a época atual;
- Promover o enriquecimento
cultural dos alunos e desenvolver o
seu espírito crítico e de
observação;
- Promover o convívio entre alunos
e entre estes e os professores.

- Possibilitar aos alunos a
apreciação do texto dramático
na sua plenitude;
- Estimular os alunos para o
estudo do texto dramático, mais
concretamente da peça que faz
parte do programa da disciplina
de Português e de Literatura
Portuguesa;
- Contribuir para a compreensão
da peça em estudo.
- Desenvolver o espírito crítico
dos alunos.

ÁREA DISCIPLINAR: PORTUGUÊS
CALENDARIZAÇÃO
LOCAL

TormesBaião

DATA

DINAMIZADOR(ES)

Adozinda Fontoura
Fevereiro

PÚBLICO-ALVO/
INTERVENIENTES

Alunos do 11.º
ano

ORÇAMENTO
ESCOLA

---------

Edite Carneiro

ALUNOS

Valor a
consider
ar (transporte e
entradas
nos
locais)

AVALIAÇÃO

Relatório
final da
atividade

António Gil
Cineteatro
de Vila
Pouca de
Aguiar

Assunção Morais
Fevereiro
Edite Carneiro

Alunos do 10.º
ano

----------

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

Relatório
final da
atividade

José Tavares
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DEPARTAMENTO: LÍNGUAS
DESIGNAÇÃO DA
ATIVIDADE

Na descoberta da
Literatura
Camoniana

Ida ao Teatro
«Leandro, Rei da
Helíria»
(ETCetera-Associação
Artística)

OBJETIVOS DA ATIVIDADE

- Proceder à contextualização
histórico-literária do período
renascentista;
- Conhecer a arquitectura, a
pintura e a escultura renascentista
e a sua influência na Literatura;
- Interligar os locais de
características clássicas e estudo
da obra de Camões;
- Conhecer a 1.ª edição da obra
“Os Lusíadas”;;
- Proporcionar experiências de
aprendizagem diversificadas;
- Motivar os alunos para a leitura
de autores portugueses;
- Conjugar os elementos
simbólicos da nossa identidade
nacional com as obras leccionadas
no Ensino Secundário.

- Fomentar o gosto pela
dramatização;
- Contribuir para o enriquecimento
cultural dos alunos;
- Proporcionar experiências de
aprendizagem diversificadas.

ÁREA DISCIPLINAR: PORTUGUÊS
CALENDARIZAÇÃO
LOCAL

Vila Real:
Palácio de
Mateus e
outro local
a
considerar

Auditório
da santa
casa da
Misericórdia (ou
outro
auditório a
designar)

DATA

DINAMIZADOR(ES)

PÚBLICO-ALVO/
INTERVENIENTES

ORÇAMENTO
ESCOLA

António Gil
Assunção Morais
Março
Edite Carneiro

Alunos
do 10.º ano

---------

José Tavares

ALUNOS

Valor a
consider
ar
(transpor
te e
entradas
nos
locais)

AVALIAÇÃO

Relatório
final da
atividade
ou texto de
opinião

Adelaide Borges
Abril

António Sarmento
Elisa Varandas

Cerca de
Alunos dos 7.º e
8.º anos

---------

5,50 €

Relatório
final da
atividade

Sílvia Pinto
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DEPARTAMENTO: LÍNGUAS
DESIGNAÇÃO DA
ATIVIDADE

Concurso de
poesia:
“Poesia é magia”

IDA AO TEATRO
“Auto da Barca do
Inferno”

(Filandorra - Teatro
do Nordeste)

OBJETIVOS DA ATIVIDADE

- Incentivar o gosto pela poesia;
- Estimular a oralidade, a leitura e
a escrita;
- Exercitar a imaginação e a
criatividade;
- Estimular a prática da leituraprazer e a produção de textos
poéticos;
- Articular com as bibliotecas
escolares;
- Dar a conhecer à comunidade o
trabalho realizado pelos alunos.

- Sensibilizar os alunos para o
teatro como forma cultural.
- Motivar para o estudo da obra de
Gil Vicente;
- Contribuir para uma melhor
compreensão da peça;
- Consciencializar os alunos para a
importância do teatro de Gil
Vicente;
- Contribuir para a formação
integral dos alunos;

ÁREA DISCIPLINAR: PORTUGUÊS
CALENDARIZAÇÃO
LOCAL

DATA

DINAMIZADOR(ES)

PÚBLICO-ALVO/
INTERVENIENTES

ORÇAMENTO
ESCOLA

ALUNOS

AVALIAÇÃO

Ana Teixeira
Cláudia Carneiro
Escolas de
VPA e
Pedras
Salgadas

Semana
da leitura

Elisa Varandas
Helena Félix

Alunos dos 2.º e
3.º ciclos

----------

----------

Alunos do 9.º ano

----------

-----------

Relatório
final da
atividade

Teresa Teixeira
Sílvia Pinto

Ana Teixeira
Cineteatro
de Vila
Pouca de
Aguiar

António Sarmento
Março
Lurdes Afonso

Relatório
final da
atividade

José Tavares
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DEPARTAMENTO: LÍNGUAS
DESIGNAÇÃO DA
ATIVIDADE

VISITA DE ESTUDO
“Os Lusíadas,
poema épico sobre
as descobertas
portuguesas”

Ida ao teatro
(as peças serão
escolhidas
oportunamente)

OBJETIVOS DA ATIVIDADE
- Enquadrar os conteúdos
programáticos de Português – (“Os
Lusíadas”);
- Conhecer/Analisar as diferentes
etapas das descobertas e
respetivos navegadores, as
embarcações utilizadas, os
instrumentos náuticos, os perigos
enfrentados e os povos
contactados (principais
características sociais e naturais
do seu território);
- Observar a reconstituição de um
estaleiro naval e o interior de uma
nau da carreira da Índia;
- Despertar o interesse dos alunos
pelo património nacional;
- Estimular a curiosidade e espírito
de observação dos alunos.

- Fomentar o gosto pela
dramatização;
- Incrementar o gosto pelo estudo
da língua portuguesa;
- Desenvolver a competência
linguística e comunicativa dos
alunos;
- Contribuir para o enriquecimento
cultural dos alunos;
- Promover o convívio entre alunos
e professores.

ÁREA DISCIPLINAR: PORTUGUÊS
CALENDARIZAÇÃO
LOCAL

DATA

DINAMIZADOR(ES)

PÚBLICO-ALVO/
INTERVENIENTES

ORÇAMENTO
ESCOLA

Ana Teixeira
António Sarmento
Porto

Março

Alunos do 9.º Ano

--------

Alunos dos 5.º e
6.º anos

---------

Lurdes Afonso
José Tavares

ALUNOS

Valor a
considerar
(transporte e
entradas
nos
locais)

AVALIAÇÃO

Relatório
final da
atividade

Ana Teixeira
Cineteatro
de Vila
Pouca de
Aguiar

Cláudia Carneiro
Abril
Helena Félix

Valor a
consider
ar

Relatório
final da
atividade

Teresa Teixeira
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DEPARTAMENTO: LÍNGUAS
DESIGNAÇÃO DA
ATIVIDADE

ÁREA DISCIPLINAR: INGLÊS
CALENDARIZAÇÃO

OBJETIVOS DA ATIVIDADE

LOCAL

DATA

DINAMIZADOR(ES)

PÚBLICO-ALVO/
INTERVENIENTES

ORÇAMENTO
ESCOLA

ALUN
OS

AVALIAÇÃO

1.º PERÍODO
- Articulação com a
Biblioteca nas
atividades do mês
Internacional das
Bibliotecas

- Incentivar o contacto com outras
culturas;
- Incentivar nos alunos o gosto
pela aprendizagem da Língua
Inglesa;
- Proporcionar o contacto com a
língua e cultura estrangeiras numa
vertente lúdica e criativa.

- Candidatura ao
Concurso de
Tradução “Juvenes
Translatores”

- Promover o gosto pela
aprendizagem de línguas e de
regras da tradução;
- Proporcionar, através da língua
inglesa, o contacto com vários
universos socioculturais;
- Demonstrar capacidade para
trabalhar de forma autónoma.

- “Árvore das
Línguas”
(Construção de
postais de natal em
colaboração com a
Área Disciplinar de
Português)

Escola
Sede.

Edifício do
Secundário

A iniciar
no mês de
outubro e
a decorrer
ao longo
do ano
letivo

1.ª
quinzena
de outubro

- Docentes que
lecionam os 7.º e
8.º anos.

- Alunos das
turmas do 7.º e
8.º Ano.

- Professora
Elvira Lameirão.

- Entre 2 a 5
alunos + 1
suplente
do 12.º Ano.

-Relatório
Cartolinas;
- Cola.

- FotoCópias.

Final.

-Relatório
Final.

-Relatório
- Desenvolver nos alunos o gosto
pela criação de materiais alusivos
à Língua Inglesa;
- Estimular a criatividade;
- Divulgar as tradições.

Escola
Sede e
Escola
Básica das
Pedras
Salgadas.

Durante o
mês de
dezembro

- Docentes que
lecionam as turmas
dos 5.º e 6.º Anos
do 2.º Ciclo no
Agrupamento.

- Alunos dos 5.º e
6.º Anos da
Escola Sede e da
Escola Básica
das Pedras
Salgadas.

Final.

Cartolinas.
-cola
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DEPARTAMENTO: LÍNGUAS
DESIGNAÇÃO DA
ATIVIDADE

OBJETIVOS DA ATIVIDADE

ÁREA DISCIPLINAR: ESPANHOL
CALENDARIZAÇÃO
LOCAL

DINAMIZADOR(ES)

DATA

PÚBLICO-ALVO/
INTERVENIENTES

ORÇAMENTO
ESCOLA

ALUNOS

AVALIAÇÃO

3.º Período
- Participação no
“Dia do
Agrupamento”

- Participar em atividades
interpessoais e de grupo;
- Fomentar a participação dos
alunos em projetos comuns.

Escola.

Dia 28 de
maio

DEPARTAMENTO: LÍNGUAS
DESIGNAÇÃO DA
ATIVIDADE

OBJETIVOS DA ATIVIDADE

- Docente da Área
disciplinar de
Espanhol.

- Alunos dos
Cursos
Profissionais.

0€

- Relatório
Final.

0€

ÁREA DISCIPLINAR: FRANCÊS
CALENDARIZAÇÃO
LOCAL

DINAMIZADOR(ES)

DATA

PÚBLICO-ALVO/
INTERVENIENTES

ORÇAMENTO
ESCOLA

ALUNOS

AVALIAÇÃO

1.º PERÍODO

- Comemoração do
Natal (exposição de
mensagens natalícias
dos alunos)

- Desenvolver nos alunos o
gosto pela criação de materiais
alusivos à língua francesa;
Agrupamento
- Estimular a criatividade;

Dezembro

Docentes de francês
do Agrupamento

Alunos do 3.º
ciclo

Cartolinas

-----------

Relatório
final da
atividade

- Divulgar tradições.

2.º PERÍODO
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DEPARTAMENTO: LÍNGUAS
DESIGNAÇÃO DA
ATIVIDADE

- Dia de São
Valentim (exposição
de trabalhos dos
alunos)

OBJETIVOS DA ATIVIDADE

- Fomentar o interesse pela
aprendizagem da língua
francesa;
- Contribuir para a aquisição,
consolidação e ampliação de
vocabulário da língua francesa;
- Reforçar a componente lúdica
na aprendizagem do francês.

ÁREA DISCIPLINAR: FRANCÊS
CALENDARIZAÇÃO
LOCAL

Agrupamento

DINAMIZADOR(ES)

DATA

14 de
fevereiro

Professores de
francês do
Agrupamento

PÚBLICO-ALVO/
INTERVENIENTES

ORÇAMENTO
ESCOLA

ALUNOS

AVALIAÇÃO

- Alunos do 3.º
Ciclo
matriculados em
Francês

0€

0€

Relatório
final da
atividade

Alunos das
turmas A e B do
9.º ano de VPA

---------

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

Relatório
final da
atividade

3€ para o
campeão
e 3€ para
o vice
campeão
de cada
turma

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

Relatório
final da
atividade

3.º PERÍODO

- Intercâmbio no
âmbito do projeto
de geminação VPA /
Bettendorf (receção
dos alunos do
Luxemburgo)

- SuperTmatik de
vocabulário de
francês

- Motivar os alunos para a
aprendizagem da língua
francesa.
- Contribuir para a aquisição,
consolidação e ampliação de
vocabulário da língua francesa;
- Sensibilizar os alunos para a
interação com outras culturas.
- Fomentar a educação para a
cidadania europeia.

- Praticar/ consolidar/aprofundar
conhecimentos adquiridos no
domínio do vocabulário dos
alunos em língua francesa;
- Motivar para o estudo da
língua francesa.

Câmara Municipal de
VPA;
Agrupamento
e vários locais
do concelho
de Vila Pouca
de Aguiar

Professoras:
A definir

Lurdes Cardoso
Elisa Varandas
Arminda Costa

Agrupamento

Ao longo
do ano

Adelaide Borges e
Sílvia Pinto

Alunos do 3.º
ciclo
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7- Departamento de Ciências Sociais e Humanas
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DEPARTAMENTO: CIÊNCIAS SOCIAIS E HUMANAS
DESIGNAÇÃO DA
ATIVIDADE

ÁREA DISCIPLINAR: FILOSOFIA

CALENDARIZAÇÃO

OBJETIVOS DA ATIVIDADE

LOCAL

DATA

DINAMIZADOR(ES)

PÚBLICO-ALVO/
INTERVENIENTES

ORÇAMENTO
ESCOLA

ALUNOS

AVALIAÇÃO

1.º PERÍODO

- Comemoração do
“Dia da Filosofia”

- Reconhecer a importância da
filosofia em Portugal;

Edifício do
secundário.

26 de
novembro

Docentes da Área
Disciplinar de
Filosofia.

- Conhecer alguns filósofos
portugueses.

DEPARTAMENTO: Ciências Sociais e Humanas
DESIGNAÇÃO DA
ATIVIDADE

LOCAL

Relatório
final
---------

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

ÁREA DISCIPLINAR: História

CALENDARIZAÇÃO

OBJETIVOS DA ATIVIDADE

Alunos e
professores do
Ensino
Secundário

DATA

DINAMIZADOR(ES)

PÚBLICO-ALVO/
INTERVENIENTES

ORÇAMENTO
ESCOLA

ALUNOS

AVALIAÇÃO

1.º PERÍODO
- Comemoração dos
feriados Nacionais 1.º de dezembro de
1640

 Reconhecer

e valorizar
acontecimentos da História
Nacional;
 Integrar os acontecimentos
históricos nacionais nos
diferentes níveis de ensino.
 Desenvolver

- Rosa dos ventos –
um rumo para a vida

o

gosto

Agrupapamento

pela

investigação;
o aperfeiçoamento da
sensibilidade estética;

 Promover

Átrio da
Escola de
Pedras
Salgadas e
Bibliotecas
Escolares

De 28 de
novembro
a 2 de
dezembro

Outubro/
novembro

Docentes dos
grupos 200 e 400

Docentes do grupo
200

Alunos dos 2.º e
3.º Ciclos e
Ensino
Secundário
Encarregados de
Educação

---------

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

Processual e
Observação
direta
Relatório de
Avaliação da
Atividade

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

Processual e
Observação
direta
Relatório de
Avaliação da
Atividade

Alunos do 2.º
ciclo
--------Encarregados de
Educação
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DEPARTAMENTO: Ciências Sociais e Humanas
DESIGNAÇÃO DA
ATIVIDADE

OBJETIVOS DA ATIVIDADE

ÁREA DISCIPLINAR: História

CALENDARIZAÇÃO
LOCAL

DATA

DINAMIZADOR(ES)

PÚBLICO-ALVO/
INTERVENIENTES

ORÇAMENTO
ESCOLA

ALUNOS

AVALIAÇÃO

2.º PERÍODO
 Promover

- Visita de Estudo ao
Museu do PapelMoeda – Fundação
Dr. António
Cupertino de
Miranda, no Porto e
ao Paço dos Duques
e castelo de
Guimarães

a interligação entre
teoria e prática, a escola e a
realidade;
 Conhecer a história do dinheiro;
 Aprender a ganhar, gastar e
poupar;
 Aprender sobre o planeamento e
gestão de um orçamento,
produtos financeiros, poupança,
ética, direitos e deveres dos
consumidores;
 Estimular a curiosidade intelectual
e o espírito crítico;
 Fomentar uma transformação
progressiva nos valores, atitudes
e comportamentos;
 Valorizar o património históricocultural.

Docentes dos
grupos 200 e 400

Alunos dos 2.º e
3.º Ciclos e

---------

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

Processual e
Observação
direta
Relatório de
Avaliação da
Atividade

 Desenvolver

- Dia internacional
dos monumentos e
sítios – 18 de abril

o gosto pela
investigação;
 Promover o aperfeiçoamento da
sensibilidade estética;
 Promover os monumentos e sítios
históricos;
 Valorizar o património;
 Alertar para a necessidade da
conservação e proteção dos
monumentos e sítios históricos.

Porto/
Guimarães

A definir
com a
Fundação
Dr.
António
Cupertino
de
Miranda

Átrio da
Escola de
Pedras
Salgadas e
Bibliotecas
Escolares

De 14 a 22
de abril

Docentes dos
grupos 200 e 400

Alunos dos 2.º e
3.º Ciclos e
Ensino
Secundário
Encarregados de
Educação

Processual e
Observação
direta
Relatório de
Avaliação da
Atividade

3.º PERÍODO
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DEPARTAMENTO: Ciências Sociais e Humanas
DESIGNAÇÃO DA
ATIVIDADE

OBJETIVOS DA ATIVIDADE
 Reconhecer

- Comemoração do
25 de abril de 1974

e valorizar
acontecimentos da História
Nacional;
 Integrar os acontecimentos
históricos nacionais nos
diferentes níveis de ensino.

CALENDARIZAÇÃO
LOCAL
Átrio da
Escola de
Pedras
Salgadas e
Bibliotecas
Escolares

DATA

De 22 de
abril a 6 de
maio

DINAMIZADOR(ES)

Docentes dos
grupos 200 e 400

PÚBLICO-ALVO/
INTERVENIENTES
Alunos dos 2.º e
3.º Ciclos e
Ensino
Secundário
Encarregados de
Educação

ORÇAMENTO
ESCOLA

---------

ALUNOS

-----------

AVALIAÇÃO
Processual e
Observação
direta
Relatório de
Avaliação da
Atividade

 Compreender

- Visita de Estudo ao
Complexo Mineiro
de Tresminas

- Visita de estudo ao
Museu Municipal
Padre Rafael
Rodrigues

a intensa ocupação
romana do território Hispânico;
 Identificar os principais agentes
de romanização e a herança do
Império Romano;
 Compreender a tecnologia
mineira associada à exploração
aurífera romana de Tresminas;
 Sensibilizar os alunos para a
importância da preservação do
património histórico local;
 Integrar referências da História
Local em acontecimentos da
História Nacional.

ÁREA DISCIPLINAR: História

os alunos para a
importância da preservação do
património histórico e natural;
 Aprender a saber estar fora do
espaço escolar.

Tresminas

3.º período

Vila Pouca
de Aguiar

Ao longo
do ano
letivo

 Sensibilizar

Docentes dos
grupos 200 e 400

Docentes dos
grupos 200

Alunos dos 5.º e
7.º anos

Alunos do 5.º ano

---------

---------

-----------

-----------

Processual e
Observação
direta
Relatório de
Avaliação da
Atividade

Processual e
Observação
direta
Relatório de
Avaliação da
Atividade
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DEPARTAMENTO: Ciências Sociais e Humanas
DESIGNAÇÃO DA
ATIVIDADE

OBJETIVOS DA ATIVIDADE

ÁREA DISCIPLINAR: Geografia

CALENDARIZAÇÃO
LOCAL

DATA

DINAMIZADOR(ES)

PÚBLICO-ALVO/
INTERVENIENTES

ORÇAMENTO
ESCOLA

ALUNOS

AVALIAÇÃO

2.º PERÍODO
Exposição de Rosas
dos Ventos

- Elaborar uma exposição na
biblioteca escolar, de forma a que
toda à comunidade escolar possa
observar e analisar os trabalhos
realizados pelos alunos.

Escolas do
Agrupamento.

Mês de
janeiro

Docentes de
Geografia que
lecionam no 7.º
Ano.

Alunos do 7.º
Ano.

Professores da
Área Disciplinar de
Geografia.

Alunos do sétimo
ano do Ensino
Básico e décimo
e décimo primeiro
anos do Ensino
Secundário.

----------

----------

Relatório.

---------

---------

Relatório

---------

---------

Relatório

3.º PERÍODO
Comemoração do
Dia da Europa, no
dia nove de maio.

Comemoração do
Dia do Ambiente.

- Sensibilizar a comunidade
escolar para a importância do
“Projeto Europeu”;
- Conhecer as grandes
características socioeconómicas
dos países membros.

- Sensibilizar a comunidade
educativa para a necessidade de
preservar o ambiente;
- Plantação de plantas de raiz
envasada na horta pedagógica e
nas floreiras existentes no
Agrupamento.

Escolas do
Agrupamento.

1.ª
Quinzena
de maio
(9 de Maio)

Escolas do
Agrupamento.

5 de junho

Professores da
Área Disciplinar de
Geografia.

Alunos do oitavo
e nono anos do
Ensino Básico e
pelo CEF – 9.º
Ano.
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DEPARTAMENTO: Ciências Sociais e Humanas
DESIGNAÇÃO DA
ATIVIDADE

OBJETIVOS DA ATIVIDADE

ÁREA DISCIPLINAR: Cidadania e Desenvolvimento

CALENDARIZAÇÃO
LOCAL

DATA

DINAMIZADOR(ES)

PÚBLICO-ALVO/
INTERVENIENTES

ORÇAMENTO
ESCOLA

AVALIAÇÃO

ALUNOS

1.º PERÍODO
Comemoração do
Dia Internacional do
Direitos Humanos –
Amnistia
Internacional
(Núcleo de Chaves)

Participação no
Projeto de
Educação
Financeira “No
Poupar Está o
Ganho”

- Educar para os direitos humanos
e as liberdades fundamentais, em
todos os aspetos da vida.
- Saber respeitar as diferenças dos
outros.
- Desenvolver o espírito crítico
relativamente a injustiças sociais.
- Desenvolver comportamentos
solidários, tendo em vista o bem
comum.
- Promover nos alunos atitudes de
valores.
- Distinguir e exemplificar
despesas necessárias e despesas
supérfluas.
- Compreender a importância de
planear e gerir um orçamento.
- Compreender a importância da
poupança no contexto da vida
familiar.
- Saber o que é a poupança e
quais os seus objetivos.
- Aprender sobre o planeamento e
gestão de um orçamento, produtos
financeiros, poupança, ética,
direitos e deveres dos
consumidores.

Átrio da
Escola de
Pedras
Salgadas
e
Bibliotecas
Escolares

Dezembro

Docentes dos
grupos 200 e 400

Alunos dos 2.º e
3.º Ciclos e
Ensino
Secundário

Processual e
Observação
direta
---------

----------Relatório de
Avaliação da
Atividade

Encarregados de
Educação

Observação
direta
Ao Longo
do ano

Docentes do grupo
200 e 400

Alunos dos 2.º e
3.º Ciclos e

---------

-----------

Relatório de
Avaliação da
Atividade
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DEPARTAMENTO: Ciências Sociais e Humanas
DESIGNAÇÃO DA
ATIVIDADE

OBJETIVOS DA ATIVIDADE

ÁREA DISCIPLINAR: Cidadania e Desenvolvimento

CALENDARIZAÇÃO
LOCAL

DATA

DINAMIZADOR(ES)

PÚBLICO-ALVO/
INTERVENIENTES

ORÇAMENTO
ESCOLA

AVALIAÇÃO

ALUNOS

2.º PERÍODO
 Promover

Visita de Estudo ao
Museu do PapelMoeda – Fundação
Dr. António
Cupertino de
Miranda, no Porto

a interligação entre
teoria e prática, a escola e a
realidade;
 Conhecer a história do dinheiro;
 Aprender a ganhar, gastar e
poupar;
 Estimular a curiosidade intelectual
e o espírito crítico;
 Fomentar
uma transformação
progressiva nos valores, atitudes
e comportamentos;

Porto

A definir
com a
Fundação
Dr.
António
Cupertino
de
Miranda

Docentes dos
grupos 200 e 400

Alunos dos 2.º e
3.º Ciclos e

--------

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

Processual e
Observação
direta
Relatório de
Avaliação da
Atividade

-----------

Observação
direta
Relatório de
Avaliação da
Atividade

- Relevar o contributo das grandes

Visita de estudo ao
Centro
Interpretativo
Fernão de
Magalhães – em
Sabrosa

viagens marítimas dos séculos XV
e XVI, para o conhecimento de
novas terras, povos e culturas,
nomeadamente a de Fernão de
Magalhães;
- Sublinhar a importância dos
movimentos migratórios no
contexto da expansão portuguesa,
ressaltando alterações provocadas
pela expansão, nomeadamente
uma maior miscigenação étnica, a
troca de ideias e de produtos, a
submissão violenta de diversos
povos e o tráfico de seres
humanos;
- Valorizar a diversidade cultural e
o direito à diferença.

(Fevereiro)

Sabrosa

A definir
com o
Centro
interpretativo

Fernanda Vital
Goreti Roxo
Helena Trabulo

Alunos do 6.º
e
8.º Anos

---------
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DEPARTAMENTO: Ciências Sociais e Humanas
DESIGNAÇÃO DA
ATIVIDADE

ÁREA DISCIPLINAR: Cidadania e Desenvolvimento

CALENDARIZAÇÃO

OBJETIVOS DA ATIVIDADE

LOCAL

PÚBLICO-ALVO/
INTERVENIENTES

ORÇAMENTO
ESCOLA

AVALIAÇÃO

ALUNOS

 Analisar

Visita de estudo à
Escola
Fixa
de
Trânsito, em Vila
Real

criticamente o ambiente
rodoviário e identificar situações
de risco.
 Observar,
prever e antecipar
comportamentos dos peões e dos
condutores que possam ser
geradores de perigo.
 Identificar, conhecer e adotar
comportamentos
adequados
enquanto passageiro.

DATA

DINAMIZADOR(ES)

(Março)
Vila Real
A definir

DEPARTAMENTO: CIÊNCIAS SOCIAIS E
HUMANAS

Docentes dos
grupos 200 e 400

ÁREA DISCIPLINAR:
CALENDARIZAÇÃO

DESIGNAÇÃO DA
ATIVIDADE

OBJETIVOS DA ATIVIDADE

LOCAL

DATA

DINAMIZADOR(ES)

Processual e
Observação
direta
Relatório de
Avaliação da
Atividade

Alunos dos 2.º e
3.º Ciclos

EMRC
PÚBLICOALVO/
INTERVENIENT
ES

ORÇAMENTO
ESCOLA

AVALIAÇÃO

ALUNOS

1.º PERÍODO
Natal solidário
Campanha de
Solidariedade
“Ajude-nos a
ajudar”
Elaboração de
postais/ mensagens de Natal

- Sensibilizar os alunos para o
valor da partilha;
- Viver na Turma e na Família o
valor da solidariedade e do
encontro do outro (principalmente
os mais necessitados).
- Partilhar com a comunidade os
valores apreendidos nas aulas de
EMRC.
- Sensibilizar a comunidade para a
importância desta quadra;

Comunidade
aguiarense
(espaços
comerciais)

NovembroDezembro

Professores:
Arminda Costa,
João Paulo Lopes
e Nelson
Rodrigues
Alunos inscritos
em EMRC

Comunidade
aguiarense
Parceria com
o Centro
Social de
Nossa Sª. Do
Extremo de
Tourencinho

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

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

Relatórios
dos alunos
e reflexão
da
comunidade
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DEPARTAMENTO: CIÊNCIAS SOCIAIS E
HUMANAS
DESIGNAÇÃO DA
ATIVIDADE

ÁREA DISCIPLINAR:
CALENDARIZAÇÃO

OBJETIVOS DA ATIVIDADE

LOCAL

DINAMIZADOR(ES)

DATA

EMRC
PÚBLICOALVO/
INTERVENIENT
ES

ORÇAMENTO
ESCOLA

AVALIAÇÃO

ALUNOS

Viver os valores da época
natalícia.

2.º PERÍODO

Dia da Mãe

- Testemunhar o valor da
maternidade;
- Valorizar o papel da mãe na
sociedade;
- Partilhar com a família o amor
maternal.

Sala de
aula/ espaço
escola

Abril/maio

Professores:
Arminda Costa
João Paulo Lopes
e Nelson
Rodrigues

Alunos
inscritos em
EMRC e
comunidade
escolar

--------

--------

Trabalhos
realizados

3.º PERÍODO
X Encontro
Nacional dos
alunos de EMRC
do Ensino
Secundário

Palestra com a
RAN

IX Encontro
Diocesano dos
alunos de EMRC
(2.º e 3.º ciclo)

- Partilha de valores veiculados
pela disciplina de EMRC;
- Promover espaços de vivência e
reflexão dos valores Cristãos;
- Conhecer o nosso património
religioso;

- Alertar para as falsas liberdades;
- Prevenir o consumo de aditivos;
- Conhecer algumas experiências
de pessoas que viveram no mundo
de aditivos.

- Partilha de valores veiculados
pela disciplina de EMRC;
- Tomar conhecimento de
vivências e propostas idênticas
das escolas da Diocese,
- Promover espaços de vivência e

Coimbra

Agrupamento de
escolasAuditório Sede

9 e 10 de
abril

Professor João
Paulo Lopes

Maio

Professores
Arminda Costa e
Nelson Rodrigues
Clínica RAN

Ribeira de Pena

7 ou 14 de
maio

Professores:
Arminda Costa
João Paulo Lopes
e Nelson
Rodrigues
Secretariado

Alunos do
Ensino
Secundário
10.º e 11.º
anos

Professores
e alunos de
8° ano
inscritos em
EMRC

Professores
e alunos do
2.º e 3.º
ciclos
inscritos na
disciplina de

--------

----------

--------

Relatório da
visita
Comportamento
Cooperação

---------

Observação
direta
Relatórios
dos alunos

Observação
direta
-----------

-------Relatórios
dos alunos
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DEPARTAMENTO: CIÊNCIAS SOCIAIS E
HUMANAS
DESIGNAÇÃO DA
ATIVIDADE

ÁREA DISCIPLINAR:
CALENDARIZAÇÃO

OBJETIVOS DA ATIVIDADE

LOCAL

DATA

reflexão dos valores Cristãos.

XX Encontro de
alunos do 1.º
ciclo em Fátima

- Partilha de valores veiculados
pela disciplina de EMRC;
- Compreender o que são o
fenómeno religioso e a experiência
religiosa;
– Identificar o núcleo central do
cristianismo e do catolicismo;
– Identificar os valores
evangélicos.

DINAMIZADOR(ES)
Diocesano de Vila
Real
Professores:
Arminda Costa e
Nelson Rodrigues

Fátima

21 de maio

Secretariado
Nacional da
Educação Cristã

EMRC
PÚBLICOALVO/
INTERVENIENT
ES

ORÇAMENTO
ESCOLA

AVALIAÇÃO

ALUNOS

EMRC
Professores
e alunos de
4.º anos
inscritos na
disciplina de
EMRC

----------

Professores
e alunos de
EMRC

Alunos e
comunidade
escolar

Observação
direta

---------

Relatórios
dos alunos

DIA DE EMRC
Cerimónia da
bênção e
entrega dos
diplomas
(9.º e 12.º anos)
Realização da
atividade
“Passa a Bola,
Passa o Amor”

- Partilha de valores veiculados
pela disciplina de EMRC;
- Promover espaços de vivência e
reflexão dos valores Cristãos.
- Envolver a comunidade nas
atividades da disciplina;
- Partilhar com os pais e
comunidade em geral os valores
veiculados pela EMRC.

Vila Pouca de
Aguiar

4 de junho

-Docentes de
EMRC: Arminda
Costa, João
Paulo Lopes e
Nelson Rodrigues
- Pároco de Vila
Pouca de Aguiar
- Párocos que
promovem o
projeto

-----------

Observação
direta
Participação dos
alunos
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8- Departamento de Matemática e Ciências
Experimentais

Plano Anual de Atividades 2020/2021

DEPARTAMENTO: Matemática e ciências experimentais
DESIGNAÇÃO DA
ATIVIDADE

OBJETIVOS DA ATIVIDADE

ÁREA DISCIPLINAR: Matemática

CALENDARIZAÇÃO
LOCAL

DATA

DINAMIZADOR(ES)

PÚBLICO-ALVO/
INTERVENIENTES

ORÇAMENTO

AVALIAÇÃO

ESCOLA

ALUNOS

Alunos do 2.º e
3.º ciclo

---------

-----------

Relatório
final

Todos os alunos
do Agrupamento
e do 2.º e 3.º com
a disciplina de
Matemática

---------

-----------

Relatório
final

Todos os alunos
do Agrupamento

---------

-----------

Relatório
final

1.º PERÍODO

SupertMatik –
Cálculo mental

-Estimular o gosto pela Matemática
-Consciencializar para a existência
de uma vertente lúdica na
aplicação da Matemática
-Fomentar o interesse pela prática
do cálculo mental
-Desenvolver destrezas numéricas
e de cálculo
-Estimular a capacidade mental
dos alunos
-Desenvolver o cálculo mental
-Detetar e divulgar o talento na
área do cálculo mental

Agrupamento

Ao longo
do ano
letivo
Fase final a
definir pela
organização do
evento

Professores de
Matemática do 2.º
e 3.º ciclo

2.º PERÍODO

Canguru
Matemático

-Estimular o gosto pela Matemática
-Consciencializar para a existência
de uma vertente lúdica na
aplicação da Matemática
-Desenvolver a capacidade de
resolver problemas

Agrupamento

A definir
pala
organização do
concurso
(final do
2.ºperíodo)

Professores de
Matemática do 2.º
e 3.º ciclos

3.º PERÍODO

Sala de Matemática

-Estimular o gosto pela Matemática
-Consciencializar para a existência
de uma vertente lúdica na
aplicação da Matemática

Agrupamento

Dia do
Agrupamento

Professores de
Matemática do 2.º
e 3.º ciclos e do
Secundário
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DEPARTAMENTO: Matemática e Ciências experimentais
DESIGNAÇÃO DA
ATIVIDADE

OBJETIVOS DA ATIVIDADE

CALENDARIZAÇÃO
LOCAL

DATA

ÁREA DISCIPLINAR: Física e Química
DINAMIZADOR(ES)

PÚBLICO-ALVO/
INTERVENIENTES

ORÇAMENTO
ESCOLA

ALUNOS

AVALIAÇÃO

1.º, 2.º e 3.º PERÍODOS

Placard das
Ciências

Oficina de
Formação

- Estimular o gosto e o interesse
dos alunos pelas Ciências;
- Promover a pesquisa,
processamento e organização de
informação;
- Divulgar o conhecimento
científico;
- Sensibilizar a comunidade
educativa para a importância da
atividade científica.

- Potenciar a implementação dos
novos programas em sala de aula
e no laboratório;
- Promover a utilização das
máquinas de calcular e de
sensores de aquisição automática
de dados;
- Envolver os alunos na resolução
de problemas e ligação com o seu
dia-a-dia, e contribuir para uma
maior motivação e aprendizagem.

Edifícios do
Agrupamento.

Ao longo
do ano
letivo

- Área Disciplinar
de Física e
Química.

- Professores:
Edifício do
Secundário

A definir

José Mourão
Rodrigues
Maria Helena
Carradas

Alunos do 3.º
ciclo do ensino
básico e do
ensino
secundário

- FotoCópias

Docentes do
Departamento de
Matemática e
Ciências
Experimentais

Alunos do 3.º
ciclo do ensino
básico e do
ensino
secundário
Docentes da Área
Disciplinar de
Física e Química

-----------

Relatório
final da
atividade.

- FotoCópias
- Fita
cola

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

Relatório
final da
atividade

- Diversos
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DEPARTAMENTO:

ÁREA DISCIPLINAR:

Matemática e Ciências Experimentais

Ciências Naturais e Biologia e Geologia

DESIGNAÇÃO DA
ATIVIDADE

OBJETIVOS DA ATIVIDADE

CALENDARIZAÇÃO
LOCAL

DATA

DINAMIZADOR(ES)

PÚBLICO-ALVO/
INTERVENIENTES

ORÇAMENTO

AVALIAÇÃO

ESCOLA

ALUNOS

---------

-----------

Observação direta

-----------

Número de
participantes e
prestação
nas provas

1.º PERÍODO

Dia Mundial da
Alimentação

- Sensibilizar a comunidade
escolar para a importância de uma
alimentação equilibrada;
- Promover hábitos alimentares
saudáveis;
- Inverter a tendência crescente de
perfis de doenças associadas a
uma deficiente nutrição;
- Diversificar estratégias
privilegiando a aprendizagem pela
descoberta;

E.B2,3 de
Vila Pouca
de Aguiar e
Pedras
Salgadas

16 de
outubro

Professores e
turmas de 6.º ano –
disciplina de
Ciências Naturais
Fabiana Espírito
Santo, Isabel Dias,
Manuela Guedes

Comunidade
Escolar

Professores que
lecionam o 9.º ano

Alunos de
Ciências Naturais
do 9.º Ano.

2.º PERÍODO

Olimpíadas da
Biologia Júnior

- Estimular o interesse dos
estudantes pela Biologia, em
particular fomentando o interesse
pelo ensino prático, laboratorial,
desta disciplina;
- Relacionar a Biologia com a
realidade económica e social
(ecologia, biotecnologia,
conservação, etc.) promovendo
uma melhor cidadania;
- Promover intercâmbio de ideias e
de experiências entre os
estudantes, a nível nacional e
internacional;
- Estabelecer relações de amizade
entre os jovens de diferentes
países, fomentando a cooperação
entre os povos.

2.º e 3.º
períodos
(datas a
definir
pela
Ordem
dos
Biólogos)

---------
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DEPARTAMENTO:

ÁREA DISCIPLINAR:

Matemática e Ciências Experimentais

Ciências Naturais e Biologia e Geologia

DESIGNAÇÃO DA
ATIVIDADE

OBJETIVOS DA ATIVIDADE

CALENDARIZAÇÃO
LOCAL

DATA

DINAMIZADOR(ES)

PÚBLICO-ALVO/
INTERVENIENTES

ORÇAMENTO

AVALIAÇÃO

ESCOLA

ALUNOS

Comunidade
Escolar

---------

-----------

Nível de
participação

Toda a
comunidade
educativa

---------

-----------

Nível de
interesse
gerado

3.º PERÍODO

Comemoração do
Dia da Terra
Feira dos Minerais

Participação no dia
do Agrupamento
Laboratório Aberto

- Estimular o interesse pela
disciplina de Geologia e a
preservação dos recursos
geológicos.
- Contactar com amostras de
minerais e fósseis;

- Estimular o interesse dos
estudantes
pelas
Ciências
Naturais, em particular fomentando
o interesse pelo ensino prático,
laboratorial, desta disciplina;

E.B2,3 e
secundária
de Vila
Pouca de
Aguiar e
Pedras
Salgadas

Sala 14 Sede

Semana
de 20 a 24
de abril

Anabela
Cabugueira;
Empresa Minerália

28 de maio

Todos os
elementos da Área
Disciplinar
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DEPARTAMENTO: Departamento de Matemática e
Ciências Experimentais
DESIGNAÇÃO DA
ATIVIDADE

OBJETIVOS DA ATIVIDADE

ÁREA DISCIPLINAR: Informática

CALENDARIZAÇÃO
LOCAL

DATA

DINAMIZADOR(ES)

PÚBLICO-ALVO/
INTERVENIENTES

ORÇAMENTO
ESCOLA

ALUNOS

AVALIAÇÃO

1.º PERÍODO
“Working together
to change history” –
projeto etwinning de
Charlotte RØrbØl,
professora
Dinamarquesa,
compartilhado por
várias escolas
europeias.

- Consolidar o domínio “Colaborar
e comunicar” das aprendizagens
essenciais da disciplina de TIC do
2º e 3º ciclos;
- Elaborar trabalhos
criativos sobre como mudar a
história em alguns episódios
racistas, em aplicações ou
ferramentas digitais;
- Trabalhar juntos através das
fronteiras em tempos não
indicados para viajar.

Agrupamento de
Escolas de
VPA Sul

18 de
dezembro

Prof. Maria
Purificação
Sanches

- Escolas
europeias que
participam no
projeto.
- Alunos do 2º
ciclo ou do 3º
ciclo a definir no
início do ano
letivo.

0 euros

0 euros

1 padlet
compartilhado
pelas
escolas
que
participam
no projeto

0 euros

1 padlet
compartilhado
pelas
escolas
que
participam
no projeto

2.º PERÍODO
“Working together
to change history” –
projeto etwinning de
Charlotte RØrbØl,
professora
Dinamarquesa,
compartilhado por
várias escolas
europeias.

- Consolidar o domínio “Colaborar
e comunicar” das aprendizagens
essenciais da disciplina de TIC do
2º e 3º ciclos;
- Elaborar trabalhos
criativos sobre como mudar a
história em alguns episódios
racistas, em aplicações ou
ferramentas digitais;
- Trabalhar juntos através das
fronteiras em tempos não
indicados para viajar.

Agrupamento de
Escolas de
VPA Sul

24 março

Prof. Maria
Purificação
Sanches

- Escolas
europeias que
participam no
projeto.
- Alunos do 2º
ciclo ou do 3º
ciclo a definir no
início do ano
letivo.

0 euros

3.º PERÍODO
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DEPARTAMENTO: Departamento de Matemática e
Ciências Experimentais
DESIGNAÇÃO DA
ATIVIDADE

“Working together
to change history” –
projeto etwinning de
Charlotte RØrbØl,
professora
Dinamarquesa,
compartilhado por
várias escolas
europeias.

OBJETIVOS DA ATIVIDADE

- Consolidar o domínio “Colaborar
e comunicar” das aprendizagens
essenciais da disciplina de TIC do
2º e 3º ciclos;
- Elaborar trabalhos
criativos sobre como mudar a
história em alguns episódios
racistas, em aplicações ou
ferramentas digitais;
- Trabalhar juntos através das
fronteiras em tempos não
indicados para viajar.

ÁREA DISCIPLINAR: Informática

CALENDARIZAÇÃO
LOCAL

Agrupamento de
Escolas de
VPA Sul

DATA

15 de
junho

DINAMIZADOR(ES)

Prof. Maria
Purificação
Sanches

PÚBLICO-ALVO/
INTERVENIENTES

ORÇAMENTO
ESCOLA

ALUNOS

- Escolas
europeias que
participam no
projeto.
0 euros
- Alunos do 2º e
3º ciclos a definir
no início do ano
letivo.

0 euros

AVALIAÇÃO

1 padlet
compartilhado
pelas
escolas
que
participam
no projeto
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9- Departamento de Expressões

Plano Anual de Atividades 2020/2021

ÁREA DISCIPLINAR: Educação Física
DEPARTAMENTO: Expressões
ATIVIDADE INTERNA
DESIGNAÇÃO DA
ATIVIDADE

OBJETIVOS DA ATIVIDADE

CALENDARIZAÇÃO
LOCAL

DINAMIZADOR(ES)

DATA

PÚBLICO-ALVO/
INTERVENIENTES

ORÇAMENTO
ESCOLA

ALUNOS

AVALIAÇÃO

1.º PERÍODO
Dia Europeu do
Desporto em
Portugal
(Divulgação das
modalidades do
desporto escolar).
c)

Cota mato escolar Vila Pouca e Pedras
Salgadas

Divulgação dos grupos/equipa do
desporto escolar do agrupamento;

Sala de
aula

Incentivar a prática desportiva e a
participação em provas
desportivas;
Incentivar a aquisição de valores e
normas;
Desenvolver a capacidade de
decisão e o espírito de iniciativa.

Edifícios
escolares

Incentivar a prática desportiva e a
participação em provas
desportivas; promover hábitos de
vida saudáveis.

Parque
termal de
Pedras
Salgadas

Mega Sprinter
(fase escola)

Incentivar a prática desportiva e a
participação em provas
desportivas; promover hábitos de
vida saudáveis.

Skills de futebol

Incentivar a prática desportiva e a
participação em provas
desportivas; promover hábitos de
vida saudáveis.

Página
Web da
escola

Complexo
Desportivo
Vila Pouca
de Aguiar
Vila Pouca
de Aguiar e
Pedras
Salgadas

25 de
setembro
Ao longo
do dia

Outubro
(Manhã)

4 de
novembro

Último dia
do
primeiro
período

Maria João
Fernandes
(atletismo), Vera
Pereira
(badminton), Vítor
Silva (badminton),
João Paulo
(Boccia), Paulo
Gonçalves (ténis
de mesa) e Lino
Silva (voleibol).

Todos os níveis
de ensino

---------

-----------

Relatório no
final da
atividade

Área disciplinar
coordenador da
atividade: João
Paulo Ferreira

Todos os níveis
de ensino

---------

-----------

Relatório no
final da
atividade

Maria João Santa

Todos os níveis
de ensino
b)

---------

-----------

Relatório no
final da
atividade

Paulo Gonçalves

Todos os níveis
de ensino

---------

-----------

Relatório no
final da
atividade

2.º PERÍODO
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ÁREA DISCIPLINAR: Educação Física
DEPARTAMENTO: Expressões
ATIVIDADE INTERNA
DESIGNAÇÃO DA
ATIVIDADE

Atividade de
Corfebol
Secundário
Manhã desportiva

OBJETIVOS DA ATIVIDADE
Incentivar a prática desportiva e a
participação em provas
desportivas; promover hábitos de
vida saudáveis.
Incentivar a prática desportiva e a
participação em provas
desportivas; promover hábitos de
vida saudáveis

CALENDARIZAÇÃO

DINAMIZADOR(ES)

PÚBLICO-ALVO/
INTERVENIENTES

ORÇAMENTO
ESCOLA

ALUNOS

AVALIAÇÃO

LOCAL

DATA

Pavilhão
Gimnodesportivo de
VPA

Último dia
do 2.º
período

Paulo Martins

Secundário

---------

-----------

Relatório no
final da
atividade

Pedras
Salgadas

Último dia
do 2.º
período

Vera e Lino

Toda a
comunidade
educativa

---------

-----------

Relatório no
final da
atividade

3.º PERÍODO
Torneio de
badminton

Atividade de futebol
EDF 9.0
(convívio de voleibol
e Futsal)

Incentivar a prática desportiva e a
participação em provas
desportivas; promover hábitos de
vida saudáveis.
Incentivar a prática desportiva e a
participação em provas
desportivas; promover hábitos de
vida saudáveis.
Incentivar a prática desportiva e a
participação em provas
desportivas; promover hábitos de
vida saudáveis.

Pavilhão
Municipal
Vila Pouca
de Aguiar
Complexo
desportivo
Vila Pouca
de Aguiar
Pedras
Salgadas

Dia do
Agrupamento

Vera Pereira e
Vítor Silva

2.º e 3.º ciclo

---------

-----------

Relatório no
final da
atividade

Dia do
Agrupamento

Paulo Gonçalves

3.º ciclo e
secundário

---------

-----------

Relatório no
final da
atividade

Último dia
de aulas

Vera Pereira e Lino
Silva

Toda a
comunidade
educativa

---------

-----------

Relatório no
final da
atividade

ATIVIDADE EXTERNA – VER EM PROJETOS E CLUBES – DESPORTO ESCOLAR

a) No caso de as condições climatéricas não permitam realizar a atividade, a mesma será realizada uma semana depois.
b) Participarão na atividade os alunos selecionados em cada turma;
c) Colaboração da Associação de Estudantes; Colaboração de alguns clubes desportivos; Interrupção das atividades letivas; Atividades diferentes
para os diferentes níveis de ensino; Divulgação da atividade nos meios de comunicação social (Rádio, jornal, outros).
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ÁREAS DISCIPLINARES:

DEPARTAMENTO: EXPRESSÕES

Educação Visual /Artes visuais
Educação Tecnológica

DESIGNAÇÃO DA
ATIVIDADE

OBJETIVOS DA ATIVIDADE

CALENDARIZAÇÃO
LOCAL

DATA

DINAMIZADOR(ES)

PÚBLICO-ALVO/
INTERVENIENTES

ORÇAMENTO
ESCOLA

ALUNOS

-A
definir.

----------

---------

-----------

---------

-----------

AVALIAÇÃO

1.º, 2.º E 3.º PERÍODOS

Decorações dos
espaços escolares
na quadra natalícia

- Sensibilizar os alunos para a
reutilização de materiais existentes
e já usados, dando-lhes uma nova
função;
- Promover o espírito natalício, de
interajuda e trabalho colaborativo;
 Desenvolver a criatividade.
Sensibilizar os alunos para a
reutilização de materiais;
 Enriquecer culturalmente os
alunos;
 Aproximar os alunos da Escola;
 Divulgar os trabalhos executados
pelos alunos.



- Escola/
Sala de
aula.

Novembro/
dezembro

- Concelho.

2.º período
(Fevereiro)

Exposições
temporárias dos
trabalhos dos
alunos

- Alunos
matriculados na
disciplina.

- Relatório
da
atividade e
fotos.

Apoiar na organização do desfile.

 Sensibilizar

Colaboração no
Desfile de Carnaval

- Os Docentes das
áreas disciplinares
(ET/EV)

os alunos para a
reutilização de materiais;
 Promover o aperfeiçoamento da
sensibilidade estética;
 Conseguir uma interligação
escola/comunidade/meio.
 Aproximar
 Divulgar

os alunos da Escola;

os trabalhos feitos pelos

alunos.

- Os Docentes das
áreas disciplinares
(ET / EV)

Espaços
escolares

Ao longo
do ano
letivo

- Alunos
matriculados na
disciplina.

- Relatório
da
atividade e
fotos.

Alunos
Professores de
ET/EV

Comunidade
educativa
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ÁREAS DISCIPLINARES:

DEPARTAMENTO: EXPRESSÕES

Educação Visual /Artes visuais
Educação Tecnológica

DESIGNAÇÃO DA
ATIVIDADE

Exposição final com
trabalhos dos
alunos

OBJETIVOS DA ATIVIDADE

- Divulgar o trabalho dos alunos
nesta disciplina

CALENDARIZAÇÃO
LOCAL
- Escola
sede

DATA
28 de maio

DINAMIZADOR(ES)

Professores de
ET/EV

PÚBLICO-ALVO/
INTERVENIENTES
Toda a
comunidade
educativa

ORÇAMENTO
ESCOLA

---------

ALUNOS

-----------

AVALIAÇÃO

- Relatório
final

DEPARTAMENTO: EXPRESSÕES
ÁREA DISCIPLINAR: EDUCAÇÃO MUSICAL
DESIGNAÇÃO DA
ATIVIDADE

CALENDARIZAÇÃO
OBJETIVOS DA ATIVIDADE

DINAMIZADOR(ES)

LOCAL

DATA

PÚBLICO-ALVO/
INTERVENIENTES

ORÇAMENTO
AVALIAÇÃO

ESCOLA

ALUNOS

2.º PERÍODO

Colaboração no
Desfile de Carnaval

- Festejar o CARNAVAL;
- Envolver a comunidade educativa
em geral;
- Interagir com o meio exterior.

- Vila
Pouca de
Aguiar/
Pedras
Salgadas

Março

- Docentes da
disciplina de
Educação Musical

- Turmas de
Educação
Musical

- Aluguer/
empréstimo
de bombos

- Sem
custos

- Relatório
final
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10- Departamento de Educação Especial

Plano Anual de Atividades 2020/2021

ÁREA DISCIPLINAR: Educação Inclusiva

DEPARTAMENTO: Educação especial
DESIGNAÇÃO DA
ATIVIDADE

OBJETIVOS DA ATIVIDADE

CALENDARIZAÇÃO
LOCAL

DATA

DINAMIZADOR(ES)

PÚBLICO-ALVO/
INTERVENIENTES

ORÇAMENTO
ESCOLA

ALUNOS

AVALIAÇÃO

1.º PERÍODO

Centro de Formação
Desportiva de
Natação
De Vila Real

- Promover o aperfeiçoamento de
técnicas de natação adaptada;
- Proporcionar novas experiências
no meio aquático.

Ida ao Cinema

- Promover nos alunos, novas
experiências em realidades
diferentes do quotidiano;
-Saber comportar-se em ambientes
formais;
- Favorecer o convívio escolar e
social;
- Promover a dinâmica relacional
em contextos educacionais
diversos.

Piscinas
Municipais
de Vila
Pouca de
Aguar

Centro
Comercial
de Vila
Real

Data a
Definir

Data a
Definir

Departamento de
Educação Especial

Departamento de
Educação Especial

Alunos das
medidas
Adicionais

Alunos das
medidas
Adicionais

----------

----------

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

Grau de
satisfação dos
alunos;
Cumprimento
de regras;
Convívio e
partilha de
lanches

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

Grau de
satisfação dos
alunos;
Cumprimento
de regras;
Convívio e
partilha de
lanches.
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ÁREA DISCIPLINAR: Educação Inclusiva

DEPARTAMENTO: Educação especial
DESIGNAÇÃO DA
ATIVIDADE

Sala Snoezelen

Festa de Natal

OBJETIVOS DA ATIVIDADE
- Proporcionar estimulação visual,
tátil, auditiva, olfativa,
proprioceptiva, vestibular e
cinestésica;
- Proporcionar um ambiente
agradável, livre de reprovação e
stress;
- Proporcionar tempo, espaço e
oportunidades de desfrutar do
ambiente ao seu próprio ritmo, livre
de expectativas irreais dos outros;
- Encorajar o relaxamento, a
exploração, a comunicação e o
entretenimento;
- Diminuir a frequência e a
gravidade do comportamento
sintomático (por exemplo, tensão,
ansiedade e agitação);
- Melhorar e aumentar as
capacidades de concentração,
pensamento e raciocínio;
- Proporcionar oportunidades para
a expressão emocional;
- Reduzir comportamentos
socialmente inadequados.

- Promover o convívio entre pares;

CALENDARIZAÇÃO
LOCAL

Cabeceiras
de Basto

Centro
Hípico

DATA

Data a
Definir

Data a
Definir

DINAMIZADOR(ES)

PÚBLICO-ALVO/
INTERVENIENTES

Departamento de
Educação Especial

Alunos das
medidas
Adicionais
(Micael
Gonçalves,
Emanuel
Vasques,
Leandro Rocha,
Manuela Teixeira)

Departamento de
Educação Especial

Alunos das
medidas
Adicionais

ORÇAMENTO
ESCOLA

----------

----------

ALUNOS

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

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

AVALIAÇÃO

Grau de
satisfação dos
alunos;
Cumprimento
de regras;
Convívio e
partilha de
lanches.

Cumprimento
de regras;
Convívio e
partilha de
lanches.

81
Plano Anual de Atividades 2020/2021

ÁREA DISCIPLINAR: Educação Inclusiva

DEPARTAMENTO: Educação especial
DESIGNAÇÃO DA
ATIVIDADE

OBJETIVOS DA ATIVIDADE

CALENDARIZAÇÃO
LOCAL

DATA

DINAMIZADOR(ES)

PÚBLICO-ALVO/
INTERVENIENTES

ORÇAMENTO
ESCOLA

ALUNOS

AVALIAÇÃO

2.º PERÍODO

Provas de Boccia

- Aprender e aplicar as regras
(jogadores e árbitros);
- Desenvolver o trabalho de
equipa, cooperação e estratégia;
- Responsabilizar os alunos pelo
uso e recolha do material do
Boccia;
- Saber adequar o comportamento
perante o adversário;
- Ser autónomo nas competições
com outras escolas
- Promover a inserção dos jovens
adultos num desporto adequado às
suas capacidades

Encontros de
Natação Adaptada

- Vivenciar experiências novas,
ricas e exclusivas do meio
aquático;
- Melhoria da condição física e
promoção da saúde;
- Melhorar o nível da integração
social;
- Proporcionar momentos de
prazer e descontração;
- Desenvolver a autonomia pessoal
e social.

A definir

Data a
Definir

Departamento de
Educação Especial

Alunos das
medidas Acionais

----------

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

S. João da
Pesqueira
Vila Pouca
de Aguiar
Armamar
Lamego

Data a
Definir

Departamento de
Educação Especial

Alunos das
medidas
Adicionais

----------

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

Grau de
satisfação dos
alunos
Partilha e
convívio de
lanches;
Cumprimento
de regras de
comportamento
e segurança.

Grau de
satisfação dos
alunos
Partilha e
convívio de
lanches;
Cumprimento
de regras de
comportamento
e segurança.
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ÁREA DISCIPLINAR: Educação Inclusiva

DEPARTAMENTO: Educação especial
DESIGNAÇÃO DA
ATIVIDADE

Provas de Equitação

Visita ao “Parque
Pena Aventura”.

CALENDARIZAÇÃO

OBJETIVOS DA ATIVIDADE

- Estimular a capacidade de
atenção e concentração;
Promover a autoconfiança
autoestima;
- Participar nas Provas
organizadas ao longo do ano;

LOCAL

e

Convívio entre pares;
Realizar percursos pedestres
Participar nos circuitos

A definir

Ribeira de
Pena

DATA

Data a
Definir

Data a
Definir

DINAMIZADOR(ES)

Departamento de
Educação Especial

Departamento de
Educação Especial

PÚBLICO-ALVO/
INTERVENIENTES

Alunos das
medidas
Adicionais

Alunos das
medidas
Adicionais

ORÇAMENTO
ESCOLA

ALUNOS

AVALIAÇÃO

Grau de
satisfação dos
alunos
----------

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

Cumprimento
de regras de
comportamento
e segurança

Grau de
satisfação dos
alunos
----------

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

Cumprimento
de regras de
comportamento
e segurança

3.º PERÍODO
Convívio entre pares;
Visitar o borboletário;

Visita ao “Parque
Raró”
(parque inclusivo de
atividades radicais
adaptadas)

Observar vários animais da quinta
pedagógica;
Completar um percurso de
arborismo;
Fazer uma descida em slide,
Visitar zonas de lazer e sensoriais.

Vila do
Conde

Data a
Definir

Departamento de
Educação Especial

Alunos das
medidas
Adicionais

----------

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

Grau de
satisfação dos
alunos
Partilha e
convívio de
lanches
Cumprimento
de regras de
comportamento
e segurança
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ÁREA DISCIPLINAR: Educação Inclusiva

DEPARTAMENTO: Educação especial
DESIGNAÇÃO DA
ATIVIDADE

Canoagem
(Centro de treino
desportivo)

OBJETIVOS DA ATIVIDADE











Surf
(Centro de treino
desportivo)

CALENDARIZAÇÃO
LOCAL

DATA

DINAMIZADOR(ES)

PÚBLICO-ALVO/
INTERVENIENTES

ORÇAMENTO
ESCOLA

ALUNOS

----------

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

AVALIAÇÃO

Melhora o equilíbrio emocional;
Elevar a autoestima;
Aumentar a concentração;
Auxilia no controlo do peso
corporal;

Ponte de
Lima

Data a
Definir

Departamento de
Educação Especial
(Parceria com
desporto escolar)

Alunos das
medidas
Adicionais

Grau de
satisfação dos
alunos

Melhora a pressão arterial;
Fortalece a força muscular.

Convívio e
partilha de
lanches

Promoção da prática do surf junto
de crianças e jovens com
necessidades especiais;

Comportamento
e cumprimento
de regras de
segurança

Incentivo ao contacto com o mar e
a natureza;
Proporcionar momentos de
superação e conquistas pessoais.

Viana do
Castelo –
Praia do
Cabedelo

Data a
Definir

Departamento de
Educação Especial
(Parceria com
desporto escolar)

Alunos das
medidas
Adicionais

----------

------------
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11- Biblioteca Escolar
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DEPARTAMENTO: BIBLIOTECA
DESIGNAÇÃO DA
ATIVIDADE

OBJETIVOS DA ATIVIDADE

CALENDARIZAÇÃO
LOCAL

DATA

DINAMIZADOR(ES)

PÚBLICO-ALVO/
INTERVENIENTES

ORÇAMENTO
ESCOLA

ALUNOS

AVALIAÇÃO

1.º PERÍODO
- Contribuir de forma sistemática e
ativa para a adoção de
comportamentos e atitudes
adequadas à utilização do espaço
da BE/ CRE.

Biblioteca

Ao longo
do ano

Professora
bibliotecária

Alunos do 1.º e
2.º Ciclos

----------

---------

Relatório
intermédio

Aplicação do
Referencial
“Aprender com a
Biblioteca Escolar”

- Associar a leitura, os livros, o
recurso a todas as outras fontes de
informação em suportes diversos e
a frequência de bibliotecas ao
aumento do sucesso escolar de
cada um.

Salas de
aula

Ao longo
do ano

Professora
bibliotecária e
professores com
formação.

Alunos do
Agrupamento,

----------

---------

Relatório
intermédio

Concurso Nacional
de Leitura: Fase de
escola

- Estimular nos alunos o prazer de
ler e o interesse pela cultura
nacional e universal

Biblioteca

Fase de
escola- 1.º
Período

Professoras
bibliotecárias e
professores de
áreas disciplinares

Alunos do
Agrupamento

----------

---------

Relatório
intermédio

Biblioteca

Ao longo
do ano

Professoras
bibliotecária e
outros docentes
com formação.

Alunos do 2.º
Ciclo

----------

---------

Relatório
intermédio

Formação de
Utilizadores

Oficina de leitura e
comunicação

- Associar a leitura, os livros, o
recurso a todas as outras fontes de
informação em suportes diversos e
a frequência de bibliotecas ao
aumento do sucesso escolar de
cada um.
- Desenvolver o espírito crítico.
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DEPARTAMENTO: BIBLIOTECA
DESIGNAÇÃO DA
ATIVIDADE

Mês da Biblioteca
Escolar

OBJETIVOS DA ATIVIDADE
- Promover atividades que
promovam o alargamento dos
horizontes culturais, estéticos dos
alunos.

CALENDARIZAÇÃO
LOCAL
Biblioteca e
espaços da
Escola ou
exterior

DATA

DINAMIZADOR(ES)

PÚBLICO-ALVO/
INTERVENIENTES

ORÇAMENTO
ESCOLA

ALUNOS

AVALIAÇÃO

Professora
bibliotecária e
professores de
áreas disciplinares
a definir

Alunos do
Agrupamento

----------

---------

Relatório
intermédio

Última
semana do
2º. Período

Professora
bibliotecária e
professores de
áreas disciplinares
a definir

Alunos do
Agrupamento

----------

---------

Relatório
intermédio

Ao longo
do ano

Professora
bibliotecária e
professores de
áreas disciplinares
a definir

Alunos do 1.º, 2.º
e 3.º ciclo e
ensino
secundário

400
euros
Parceria
com o
Município

---------

Relatório
intermédio

Ao longo
do ano

Professora
bibliotecária e
professores de
áreas disciplinares
a definir

Alunos do
Agrupamento

200
euros

---------

Relatório
intermédio

Professora
bibliotecária e
professores de
áreas disciplinares
a definir

Comunidade
educativa

----------

---------

Relatório
intermédio

Outubro

2.º PERÍODO

Semana da Leitura

Concurso Nacional
de Leitura: Fase
distrital

Literacia 3D

- Estimular nos alunos o prazer de
ler e o interesse pela cultura
nacional e universal

- Estimular nos alunos o prazer de
ler e o interesse pela cultura
nacional e universal

- Aumentar o nível de proficiência
em literacia, em contexto de
leitura, da informação, da
matemática, científica,

Biblioteca e
espaços da
Escola ou
exterior

Biblioteca e
salas de
aula

Biblioteca

3.º PERÍODO

Dia do Agrupamento

- Promover atividades que
promovam o alargamento dos
horizontes culturais, estéticos dos
alunos.

A definir

28 de maio
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12- Cursos Profissionais e CEF
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OFERTA FORMATIVA – CURSOS PROFISSIONAIS
DESIGNAÇÃO DA
ATIVIDADE

OBJETIVOS DA ATIVIDADE

CALENDARIZAÇÃO
LOCAL

DATA

DINAMIZADOR(ES)

PÚBLICO-ALVO/
INTERVENIENTES

ORÇAMENTO
ESCOLA

ALUNOS

AVALIAÇÃO

1.º PERÍODO

Participação no
Halloween, com a
preparação de bolos
alusivos ao tema.

Participação no S.
Martinho, com a
elaboração de bolos
à base de
castanhas, pratos
típicos com
castanha.

- Promover o Curso Profissional de
Cozinha / Pastelaria;
- Elaborar fichas técnicas;

Maria de Jesus
Magalhães
Agrupamen
to de
Escolas

29 e 30
outubro

- Confecionar doces decorativos
alusivos à data.

Alunos de
Cozinha /
Pastelaria e
Corpo docente

----------

---------

Alunos de
Cozinha /
Pastelaria e
Corpo docente

Notícia
para o
jornal
“Notícias
de Aguiar”
Relatório
de
avaliação

----------

---------

Notícia
para o
jornal
“Notícias
de Aguiar”

Januário Freitas

- Divulgar o Curso Profissional de
Cozinha/ Pastelaria;
- Promover os produtos e matériasprimas da região;

Maria do Céu
Gonçalves

Relatório
de
avaliação

Maria de Jesus
Magalhães
Agrupamen
to de
Escolas

11 de
novembro

- Confecionar vários tipos de
pratos e doces: castanha.

Maria do Céu
Gonçalves
Januário Freitas

- Dotar os alunos de ritmo e
organização do trabalho;

Participação nas
atividades natalícias

- Confecionar / preparar doces
alusivos à época de Natal;
- Projetar o Curso Profissional de
Cozinha / Pastelaria.

Maria de Jesus
Magalhães
Agrupamen
to de
Escolas

18 de
dezembro

Maria do Céu
Gonçalves
Januário Freitas

Alunos de
Cozinha /
Pastelaria e
Corpo docente

Relatório
de
avaliação
----------

---------

Notícia
para o
jornal
“Notícias
de Aguiar”
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OFERTA FORMATIVA – CURSOS PROFISSIONAIS
DESIGNAÇÃO DA
ATIVIDADE

Na Descoberta da
Literatura Medieval

OBJETIVOS DA ATIVIDADE
- Proceder à contextualização
histórico-literária do período
medieval;
- Conhecer a arquitetura, a pintura
e a escultura medievais e a sua
influência na Literatura;
- Interligar os locais de
características medievais e estudo
da Lírica Trovadoresca;
- Perceber a importância das
crónicas medievais através das
visitas aos mosteiros;
- Proporcionar experiências de
aprendizagem diversificadas;
- Motivar os alunos para a leitura
de autores portugueses.

CALENDARIZAÇÃO
LOCAL

Vale do
Varosa:
Mosteiro de
Salzedas e
Mosteiro de
Tarouca;
Lamego:
Museu de
Lamego e
Sé.

DATA

DINAMIZADOR(ES)

PÚBLICO-ALVO/
INTERVENIENTES

ORÇAMENTO
ESCOLA

ALUNOS

AVALIAÇÃO

José Tavares
Com os colegas de
Português 10.º ano
Novembro

António Gil

Alunos do 1.º EMI/CP

---------

Assunção Morais,
Edite Carneiro

Valor a
consider
ar
(transpo
rte e
entrada
s nos
locais)

Relatório
de
avaliação
Notícia
para o
jornal
“Notícias
de Aguiar

2.º PERÍODO
- Sensibilizar os alunos para o uso
de equipamento fabricado na
empresa;

Exploração de
granitos
e
OSM

- Proporcionar aos alunos o
contacto com a maquinaria e
equipamentos industriais;
- Contribuir para a formação
pessoal do aluno.

António Augusto
Vila Pouca
de Aguiar

Fevereiro

Francisco Ramos
Nelson Costa

Alunos do Curso
Profissional de
Manutenção
Industrial
1.º E
2.º D
3.º D

Relatório
de
avaliação
----------

---------

Notícia
para o
jornal
“Notícias
de Aguiar
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OFERTA FORMATIVA – CURSOS PROFISSIONAIS
DESIGNAÇÃO DA
ATIVIDADE

Fábrica das Pás
(Morada Parque
Empresarial da
Praia Norte, Viana
do Castelo
e Estaleiros de
Viana do Castelo

OBJETIVOS DA ATIVIDADE

CALENDARIZAÇÃO
LOCAL

DATA

- Proporcionar aos alunos o
contacto com a maquinaria e
equipamentos industriais;
- Proporcionar o convívio e a
coesão do grupo;

DINAMIZADOR(ES)

PÚBLICO-ALVO/
INTERVENIENTES

ORÇAMENTO
ESCOLA

ALUNOS

António Augusto
José Mário
Viana do
Castelo

Março

Francisco Ramos
Nelson Costa

- Contribuir para a formação
pessoal do aluno.

AVALIAÇÃO

Relatório
de
avaliação

Alunos do Curso
Profissional de
Manutenção
Industrial
1.º E
2.º D
3.º D

Notícia
para o
jornal
“Notícias
de Aguiar

Cristina Borges

Sensibilizar para a importância da
qualificação profissional;
- Conhecer a oferta educativa,
formativa e de emprego;

Visita de estudo à
Qualifica - Porto

- Promover escolhas de percursos
escolares que facilitem a
integração dos jovens no mercado
de trabalho;
- Alertar os alunos para os desafios
e oportunidades que se colocam
ao nível da educação, da formação
e do emprego.

Porto

7 a 10 de
abril

Coordenadora dos
Cursos
Profissionais
Diretores de Turma
Diretores de Curso

Relatório
de
avaliação
Todas as turmas
dos
Cursos
Profissionais e
CEF

Autocar
ro
+
almoço

-----------

Notícia
para o
jornal
“Notícias
de Aguiar
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OFERTA FORMATIVA – CURSOS PROFISSIONAIS
DESIGNAÇÃO DA
ATIVIDADE

Workshop de doces
tradicionais
Atividade para os
alunos da Educação
Inclusiva

OBJETIVOS DA ATIVIDADE

CALENDARIZAÇÃO
LOCAL

DATA

- Otimizar as técnicas de
decoração em pastelaria;
- Promover o Curso Profissional de
Cozinha / Pastelaria;
- Incentivar o gosto pela decoração
em pastelaria;

DINAMIZADOR(ES)

Maria de Jesus
Magalhães
Agrupamen
to de
Escolas

Data a
definir

Maria do Céu
Gonçalves

PÚBLICO-ALVO/
INTERVENIENTES

Alunos de
Cozinha /
Pastelaria dos
três anos e Corpo
docente

ORÇAMENTO
ESCOLA

ALUNOS

Relatório
de
avaliação
---------

-----------

Januário Freitas
- Proporcionar o convívio.

- Promover o Curso Profissional de
Cozinha / Pastelaria;

Participação no Dia
de São Valentim

- Elaborar fichas técnicas;

Maria de Jesus
Magalhães
Agrupamen
to de
Escolas

14 de
fevereiro

- Confecionar doces decorativos
alusivos à data.

Maria do Céu
Gonçalves

Alunos de
Cozinha /
Pastelaria dos
três anos e Corpo
docente

---------

-----------

- Conhecer locais de divulgação de
produtos regionais: pão e azeite;

Visita de estudo ao
Museu do Pão, em
Favaios, e ao Museu
do Azeite, em
Mirandela.

- Aprofundar o ciclo do pão na
região transmontana;
- Aprofundar a importância do
azeite na cultura transmontana;

Favaios
e
Mirandela

Data a
definir

Maria do Céu
Gonçalves
Januário Freitas

- Proporcionar o convívio e a
coesão dos alunos interturmas.

Alunos do 1.º ECP
Alunos do 2.º ECP
Alunos do 3.º DCP

Notícia
para o
jornal
“Notícias
de Aguiar”
Relatório
de
avaliação

Januário Freitas

Maria de Jesus
Magalhães

AVALIAÇÃO

Autocar
ro
+
Almoço

Notícia
para o
jornal
“Notícias
de Aguiar”

Relatório
de
avaliação
-----------

Notícia
para o
jornal
“Notícias
de Aguiar”
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OFERTA FORMATIVA – CURSOS PROFISSIONAIS
DESIGNAÇÃO DA
ATIVIDADE

OBJETIVOS DA ATIVIDADE

CALENDARIZAÇÃO
LOCAL

- Identificar as principais técnicas
de confeção.

Visita de estudo ao
Hotel Mira Corgo e à
Pastelaria Gomes
(Vila Real)

DATA

DINAMIZADOR(ES)

PÚBLICO-ALVO/
INTERVENIENTES

ORÇAMENTO
ESCOLA

ALUNOS

Data a
definir

- Aprofundar o gosto pessoal pela
pastelaria.
Vila Real
- Estimular a capacidade de
observação pela restauração.
- Conhecer a indústria de
pastelaria.

(terça-feira
ou quintafeira, nas
horas
letivas da
disciplina)

Maria de Jesus
Magalhães
Maria do Céu
Gonçalves

Alunos
do 2.º E-CP
Alunos
do 3.º D-CP

Autocar
ro
+
Almoço

AVALIAÇÃO

Relatório
de
avaliação
-----------

Notícia
para o
jornal
“Notícias
de Aguiar”

- Aprofundar o gosto pessoal pela
pastelaria

Visita de estudo à
casa Lapão, à
Fábrica do Covilhete
e à Pastelaria Díbia
(Vila Real)

Data a
definir

- Observar diversos processos de
fabrico.
- Promover o Curso de Cozinha /
Pastelaria.
- Proporcionar aos alunos o
contacto com a maquinaria e
equipamentos industriais de uma
pastelaria.

Vila Real

(terça-feira
ou quintafeira, nas
horas
letivas da
disciplina)

Maria de Jesus
Magalhães
Maria do Céu
Gonçalves

Alunos
do 2.º E-CP
Alunos
do 3.º D-CP

Autocar
ro
+
Almoço

Relatório
de
avaliação
-----------

Notícia
para o
jornal
“Notícias
de Aguiar”

- Conhecer a indústria da
pastelaria.
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OFERTA FORMATIVA – CURSOS PROFISSIONAIS
DESIGNAÇÃO DA
ATIVIDADE

OBJETIVOS DA ATIVIDADE

CALENDARIZAÇÃO
LOCAL

- Reconhecer a importância da
pastelaria no contexto do Curso
Profissional de Cozinha /
Pastelaria;

Visita de estudo à
Fábrica Biquinho
Doce e D´Chaves

- Observar as diferentes texturas
de acabamento dos produtos
finais.

DATA

DINAMIZADOR(ES)

PÚBLICO-ALVO/
INTERVENIENTES

ORÇAMENTO
ESCOLA

ALUNOS

Data a
definir

Chaves

- Aprofundar o gosto pessoal pela
pastelaria.

(terça-feira
ou quintafeira, nas
horas
letivas da
disciplina)

Maria de Jesus
Magalhães
Maria do Céu
Gonçalves

Alunos
do 2.º E-CP
Alunos
do 3.º D-CP

Autocar
ro
+
Almoço

AVALIAÇÃO

Relatório
de
avaliação
-----------

Notícia
para o
jornal
“Notícias
de Aguiar”

- Conhecer a indústria da
pastelaria.
- Incentivar o gosto pela cozinha e
pastelaria;

Showcooking
-“Demonstração
gastronómica”

- Promover o Curso de Cozinha /
Pastelaria;
- Proporcionar o convívio e a
coesão do grupo;

Maria de Jesus
Magalhães
Agrupamen
to de
Escolas

Data a
definir

Maria do Céu
Gonçalves
Januário Freitas

- Conhecer nomes associados à
Restauração e à Pastelaria.

Alunos de
Cozinha /
Pastelaria e
Corpo docente
(comunidade
educativa)

Relatório
de
avaliação
---------

-----------

Notícia
para o
jornal
“Notícias
de Aguiar”
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OFERTA FORMATIVA – CURSOS PROFISSIONAIS
DESIGNAÇÃO DA
ATIVIDADE

OBJETIVOS DA ATIVIDADE

CALENDARIZAÇÃO
LOCAL

DATA

DINAMIZADOR(ES)

PÚBLICO-ALVO/
INTERVENIENTES

ORÇAMENTO
ESCOLA

ALUNOS

AVALIAÇÃO

- Identificar as principais técnicas
de confeção;
- Aprofundar o gosto pessoal pela
pastelaria;

Visita de estudo a
Vila do Conde –
Agros e Fábrica do
Chocolate Imperial

- Estimular a capacidade de
observação pela restauração;

Relatório
de
avaliação

Data a
definir
Vila do
Conde

- Identificar as terminologias,
regras de utilização na
restauração;

(quartafeira, nas
horas
letivas da
disciplina)

Januário Freitas

Alunos
do 1.º E-CP

Autocar
ro
+
Almoço

-----------

Notícia
para o
jornal
“Notícias
de Aguiar”

- Conhecer a indústria da
pastelaria.
- Aprofundar o gosto pessoal pela
cozinha.

Visita de estudo à
Fábrica das Alheiras
de Mirandela –
Topitéu – Alheiras
de Mirandela, Lda

- Observar diversos processos de
fabrico.
- Promover o curso de
Cozinha/Pastelaria;
- Proporcionar aos alunos o
contacto com a maquinaria e
equipamentos industriais;

Relatório
de
avaliação

Data a
definir
Mirandela

(quartafeira, nas
horas
letivas da
disciplina)

Januário Freitas

Alunos
do 1.º E-CP

Autocar
ro
+
Almoço

-----------

Notícia
para o
jornal
“Notícias
de Aguiar”

- Conhecer a indústria de
enchidos.
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OFERTA FORMATIVA – CURSOS PROFISSIONAIS
DESIGNAÇÃO DA
ATIVIDADE

OBJETIVOS DA ATIVIDADE

CALENDARIZAÇÃO
LOCAL

DATA

- Possibilitar aos alunos a
apreciação do texto dramático
na sua plenitude;

Ida ao Teatro «Farsa
de Inês Pereira»
pela Filandorra,
Teatro do Nordeste

- Estimular os alunos para o
estudo do texto dramático, mais
concretamente da peça que faz
parte do programa da disciplina
de Português e de Literatura
Portuguesa;

DINAMIZADOR(ES)

PÚBLICO-ALVO/
INTERVENIENTES

ORÇAMENTO
ESCOLA

ALUNOS

AVALIAÇÃO

José Tavares

Cineteatro
de Vila
Pouca de
Aguiar

Relatório
de
avaliação

Com os colegas de
Português – 10.º
ano
Fevereiro

António Gil

Alunos do 1.º EMI/CP

----------

-----------

Assunção Morais

- Contribuir para a compreensão
da peça em estudo;

Edite Carneiro

Notícia
para o
jornal
“Notícias
de Aguiar”

- Desenvolver o espírito crítico
dos alunos.

Matemática
no Dia a dia

- Divulgar a importância da
Matemática no quotidiano;
- Promover o gosto pela
Matemática.

Agrupamento de
Escolas

A definir

- Divulgar a importância da
Matemática no quotidiano;

A Matemática a
encher a carteira

- Promover a literacia financeira;
- Promover o gosto pela
Matemática.

Agrupamento de
Escolas

A definir

Professores do
Departamento de
Matemática da
UTAD

Alunos dos dois
Cursos
Profissionais
(vários anos)

Professores do
Departamento de
Matemática da
UTAD

Alunos dos dois
Cursos
Profissionais
(vários anos)

0€

0€

Relatório
de
Avaliação
Fotografias

0€

0€

Relatório
de
Avaliação
Fotografias
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OFERTA FORMATIVA – CURSOS PROFISSIONAIS
DESIGNAÇÃO DA
ATIVIDADE

Na descoberta da
Literatura
Camoniana

OBJETIVOS DA ATIVIDADE

- Proceder à contextualização
histórico-literária do período
renascentista;
- Conhecer a arquitectura, a
pintura e a escultura renascentista
e a sua influência na Literatura;
- Interligar os locais de
características clássicas e estudo
da obra de Camões;
- Conhecer a 1.ª edição da obra
“Os Lusíadas”;;
- Proporcionar experiências de
aprendizagem diversificadas;
- Motivar os alunos para a leitura
de autores portugueses;
- Conjugar os elementos
simbólicos da nossa identidade
nacional com as obras leccionadas
no Ensino Secundário.

CALENDARIZAÇÃO
LOCAL

DATA

DINAMIZADOR(ES)

PÚBLICO-ALVO/
INTERVENIENTES

ORÇAMENTO
ESCOLA

ALUNOS

AVALIAÇÃO

José Tavares

Vila Real:
Palácio de
Mateus e
outro local
a
considerar

Com os colegas de
Português - 10.º
ano
Março

António Gil

Alunos do 1.º EMI/CP

---------

Assunção Morais
Edite Carneiro

Valor a
consider
ar
(transpo
rte e
entrada
s nos
locais)

Relatório
final da
atividade
ou texto de
opinião

3.º PERÍODO
Visita de Estudo à
Escola de Hotelaria
e Turismo do
Douro/Lamego
ou
Visita de Estudo à
Escola de Hotelaria
e Turismo do Porto

- Promover o contacto com as
matérias-primas.
- Incentivar o gosto pela cozinha e
pela pastelaria.
- Abrir os horizontes diversificados
aos alunos no mundo de trabalho;
- Proporcionar o convívio e a
coesão do grupo.

Lamego
ou
Porto

Terça-feira
ou
quintafeira

Maria de Jesus
Magalhães
Maria do Céu
Gonçalves
Januário Freitas

Relatório
de
avaliação

Alunos
do 1.º E-CP
Alunos
do 2.º E-CP
Alunos
do 3.º D-CP

Autocar
ro
+
Almoço

-----------

Notícia
para o
jornal
“Notícias
de Aguiar”
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OFERTA FORMATIVA – CURSOS PROFISSIONAIS
DESIGNAÇÃO DA
ATIVIDADE

OBJETIVOS DA ATIVIDADE

CALENDARIZAÇÃO
LOCAL

DATA

DINAMIZADOR(ES)

PÚBLICO-ALVO/
INTERVENIENTES

ORÇAMENTO
ESCOLA

ALUNOS

----------

---------

AVALIAÇÃO

- Promover o trabalho de equipa,
Maria de Jesus
Magalhães

- Dotar os alunos de ritmo e
organização de trabalho;

Dia do Agrupamento

- Confecionar entradas e
sobremesas variadas;

Agrupamen
to de
Escolas

Final de
maio

Toyota em Ovar
e outra
empresa de
Metalúrgica em S.
João da Madeira

- Proporcionar o convívio e a
coesão do grupo;
- Contribuir para a formação
pessoal do aluno.

Alunos dos
Cursos
Profissionais e
corpo docente

Relatório
de
avaliação

Januário Freitas

- Divulgar o Curso Profissional de
Cozinha/ Pastelaria.

- Proporcionar aos alunos o
contacto com a maquinaria e
equipamentos industriais;

Maria do Céu
Gonçalves

António Augusto
Ovar,
Aveiro e
São João
da Madeira

Fins de
Maio

José Mário
Francisco Ramos
Nelson Costa

Alunos do Curso
Profissional de
Manutenção
Industrial
1.º E
2.º D
3.º D

Relatório
de
avaliação
Notícia
para o
jornal
“Notícias
de Aguiar
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CURSO DE EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO – OPERADOR DE JARDINAGEM
DESIGNAÇÃO DA
ATIVIDADE

OBJETIVOS DA ATIVIDADE

CALENDARIZAÇÃO
LOCAL

DATA

DINAMIZADOR(ES)

PÚBLICO-ALVO/
INTERVENIENTES

ORÇAMENTO
ESCOLA

ALUNOS

AVALIAÇÃO

1.º PERÍODO
Ordenamento e
embelezamento dos
espaços verdes das
Escolas do
Agrupamento

Realizar diferentes técnicas
culturais com vista ao
ordenamento e embelezamento
dos diferentes espaços verdes do
Agrupamento.

Escolas do
Agrupamento

Ao longo
do Ano

Professora Fátima
Lucas

Alunos do CEF9.ºAno.

---------

--------

Relatório

Comemoração do
dia da floresta
autóctone

Conhecer e identificar algumas
espécies autóctones do meio local;
Plantar plantas autóctones nos
espaços verdes do Agrupamento;
Sensibilizar toda a comunidade
educativa para a necessidade de
preservar a floresta autóctone.

Escolas do
agrupamento

22 e 23 de
outubro

Professora Fátima
Lucas

Alunos do CEF –
9.º Ano

---------

--------

Relatório

Alunos do CEF
– 9.º Ano

----------

----------

Relatório

2.º PERÍODO

Visita de estudo ao
viveiro “Seis
troncos”, na aldeia
de Souto, freguesia
de Telões

Conhecer e identificar diferentes
plantas florestais, ornamentais e
frutícolas;
Observar a multiplicação vegetativa
de plantas;
Ter um contacto direto com a
produção e comercialização de
diferentes tipos de plantas.

Viveiro
“Seis
troncos” Souto

Mês de
março

Professora Fátima
Lucas
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Comemoração do
dia Mundial da
Floresta e do dia da
Água, nos dias vinte
e um e vinte e dois
de março

IDA AO TEATRO
“Auto da Barca do
Inferno”
(Filandorra - Teatro
do Nordeste)

Comemorar o dia Mundial da
Floresta e o Dia Mundial da Água;
- Sensibilizar a Comunidade
Educativa para a necessidade de
utilizar a floresta e a água de uma
forma sustentável;
- Plantar plantas autóctones com
vista a um menor consumo de
água;
- Elaborar uma exposição com os
trabalhos realizados pelos alunos,
no âmbito da floresta e da água.

Escolas
do
Agrupam
ento.

- Sensibilizar os alunos para o
teatro como forma cultural.
- Motivar para o estudo da obra de
Gil Vicente;
- Contribuir para uma melhor
compreensão da peça;
- Consciencializar os alunos para a
importância do teatro de Gil
Vicente;
- Contribuir para a formação
integral dos alunos;

Cineteatro de Vila
Pouca de
Aguiar

21 e 22 de
março

Professora Fátima
Lucas Ferreira

Alunos do Cuso
de Educação e
Formação –
CEF – 9.º Ano

----------

-----------

Relatório.

Março

Professor José
Tavares

Alunos do Cuso
de Educação e
Formação –
CEF – 9.º Ano

----------

-----------

Relatório
final da
atividade

Sensibilizar para a importância da
qualificação profissional;
- Conhecer a oferta educativa,
formativa e de emprego;

Visita de estudo à
Qualifica - Porto

- Promover escolhas de percursos
escolares que facilitem a
integração dos jovens no mercado
de trabalho;
- Alertar os alunos para os desafios
e oportunidades que se colocam ao
nível da educação, da formação e
do emprego.

Coordenadora dos
Cursos Profissionais
Porto

Data a
definir

Diretora de Turma do
Curso CEF
Diretor do Curso
CEF

Todas as
turmas dos
Cursos
Profissionais e
CEF

Autocarr
o
+
almoço

Relatório
de
avaliação
-----------

Notícia
para o
jornal
“Notícias
de Aguiar
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VISITA DE ESTUDO
“Os Lusíadas,
poema épico sobre
as descobertas
portuguesas”

Comemoração do
Dia do Ambiente.

- Enquadrar os conteúdos
programáticos de Português – (“Os
Lusíadas”);
- Conhecer/Analisar as diferentes
etapas das descobertas e
respetivos navegadores, as
embarcações utilizadas, os
instrumentos náuticos, os perigos
enfrentados e os povos
contactados (principais
características sociais e naturais do
seu território);
- Observar a reconstituição de um
estaleiro naval e o interior de uma
nau da carreira da Índia;
- Despertar o interesse dos alunos
pelo património nacional;
- Estimular a curiosidade e espírito
de observação dos alunos.

- Sensibilizar a comunidade
educativa para a necessidade de
preservar o ambiente;
Plantação de plantas de raiz
envasada na horta pedagógica e
nas floreiras existentes no
Agrupamento.

Porto

Escolas
do
Agrupam
ento.

A definir

5 de junho

Professor José
Tavares

Professores da Área
Disciplinar de
Geografia.

9.º ano do
Ensino Básico e
CEF – 9.º Ano.

--------

Valor a
considerar
(transporte e
entradas nos
locais)

Alunos do oitavo
e nono anos do
Ensino Básico e
CEF – 9.º Ano.

---------

-----------

Relatório
final da
atividade

Relatório
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13- Equipa de Segurança
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PLANIFICAÇÃO ANUAL das ATIVIDADES da EQUIPA da SEGURANÇA

OBJETIVOS GERAIS
- Identificar e limitar os
riscos de perigo no
Agrupamento.
- Verificar e manter as
condições de segurança
no Agrupamento.
- Dotar o Agrupamento de
um nível de segurança
eficaz.
- Sensibilizar toda a
comunidade escolar para
a problemática da
segurança.
- Melhorar os Planos de
Segurança.
- Testar a eficácia dos
meios e equipamentos de
segurança disponíveis
- Criar rotinas de
comportamento e de
atuação
- Avaliar os Planos de
Segurança.
- Aferir e avaliar as
atividades propostas e/ou
realizadas, a eficácia e a
concretização do Projeto
de Segurança.

AÇÕES A DESENVOLVER

- Verificação e manutenção de todos os meios, dispositivos e
equipamentos de 1.ª intervenção ligados à segurança e instalações
escolares;
- Afixação das plantas, com as regras de evacuação, dos contactos
de emergência e das Equipas de Intervenção/Esquema de
Segurança, em caso de catástrofe;
- Realização de ações de formação (pessoal docente e não
docente);
- Sensibilização e instrução de toda a comunidade educativa no
domínio da segurança.

INTERVENIENTES

CALENDARIZAÇÃO

- Membro da Direção responsável
pela Segurança (Adjunto do Diretor
– Alfredo Felícia);
- Docentes que apoiam o membro
da Direção;
- Docentes, Assistentes
Operacionais/ Técnicos e
Bombeiros Voluntários VPA;

Ao longo do ano letivo
1.º, 2.º e 3.º Períodos

- Comunidade educativa.
- Atualização e divulgação dos Planos de Segurança: Planos de
Prevenção e de Emergência (Planos de Atuação e de Evacuação).

- Preparação e organização de Exercícios de Evacuação no
Edifício Sede/Centro Escolar e Edifício Secundário e Simulacros na
EB1/JI de Campo de Jales e na EBI de Pedras Salgadas;
- Divulgação nos meios de comunicação (jornal, rádio, …);
- Preenchimento da Ficha de Avaliação e respetivo Relatório
referentes aos Exercícios de Evacuação/Simulacros de catástrofes.

- Redação do relatório final.

- Alunos
- Docentes;
- Funcionários;
- Membros da Direção;
- Membro da Direção responsável
pela Segurança;
- Bombeiros;
- Proteção Civil Municipal, Centro
de Saúde, GNR e Escola Segura.

- Membro da Direção responsável
pela Segurança;
- Docentes que apoiam o membro
da Direção.

1.º, 2.º e 3.º Períodos

3.º Período
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14- Equipa TIC
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EQUIPA TIC
Coordenador:
- Francisco José Ramos
Membros da equipa:
Docentes:
- José Paulo Tavares
- Cristina Borges
Colaborador externo:
- Diogo Mateus
Colaboradores administrativos:
- Roberto Martins
- Vítor Ribeiro
- Rui Fernandes

FUNÇÕES / RESPONSABILIDADES

Coordenação Técnica e Informática do Agrupamento:
- Apoio técnico e pedagógico à Direção;
- Apoio Técnico aos Serviços Administrativos;
- Servidor;
- Equipamentos Informáticos;
- Redes informáticas;
- Impressoras e fotocopiadores;
- Programas Administrativos (MicroAbreu);
- Apoio às Bibliotecas;
- CIBE (Inventário);
- Portal do Agrupamento;
- netALUNOS, netGIAE, Sumários Eletrónicos;
- Gestão de plataformas online (Google Apps);
- Sistema de vigilância;
- Proteção de dados;
- Gestor de energia
- Formação
- Apoio técnico nas várias atividades realizadas.
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15- Projeto de Educação para a Saúde
(PES)

Plano Anual de Atividades 2020/2021

PROJETO DE EDUCAÇÃO PARA A SAÚDE
DESIGNAÇÃO DA ATIVIDADE

OBJETIVOS DA ATIVIDADE
- Promover a saúde em termos
da alimentação e higiene;
- Aumentar o consumo de
alimentos saudáveis na escola
(cantina, bufete, lancheiras …);
- Sensibilizar a comunidade
escolar para a prática de uma
alimentação saudável e
equilibrada;
- Continuar a implementação do
programa PASSE (Programa
Alimentação Saudável em
Saúde Escolar).

CALENDARIZAÇÃO
LOCAL

DATA

- Escolas do
Agrupamento.

Outubro

- Gabinete de Apoio
ao Aluno

- Cumprir o estipulado no artigo
10.º da lei nº60/2010;
- Disponibilizar aos alunos um
gabinete de informação e apoio
no âmbito da educação para a
saúde e educação Sexual.

- Escola
EB2,3/S de
Vila Pouca
de Aguiar.

Ao longo
do ano

- Cheque dentista

- Alertar e incentivar os alunos
especialmente os mais
pequenos para a necessidade e
importância da higiene oral.

- Escolas do
Agrupamento.

Ao longo
do ano

- Alimentação
saudável:
- Comemoração do
Dia Mundial da
Alimentação;
- PASSE e
PASSEzinho.

- Saúde Oral

Ao longo
do ano

DINAMIZADOR(ES)

- Docentes 1.º ciclo
EB;
- Centro de Saúde Enfermeira Ângela
Silva;
- Coordenadora
PES.

- Coordenadora do
PES;
- Equipa de Saúde
escolar: Enfermeira
e Psicólogo do
Centro de Saúde
de VPA;
- Psicólogo(a) do
Agrupamento.
- Equipa de Saúde
escolar;
- Enfermeira;
- Docentes da
Educação Préescolar, 1.º Ciclo e
Diretores de
Turma;
- Coordenadora do
PES.

PÚBLICO-ALVO/
INTERVENIENTES

ORÇAMENTO
ESCOLA

ALUNOS

AVALIAÇÃO

- Alunos do 1.º
ciclo;
- Alunos do 6.º
ano;
- Alunos do 3.º
ano do 1.º ciclo
e alunos do
ensino Préescolar.

- Participação;
- Motivação;
- Interesse;
- Ficha de
avaliação
(modelo);
- Avaliação
informal –
observação
direta.

- Alunos do
Agrupamento.

- Registo de
participação.

- Alunos do
agrupamento
com idade
selecionada;
- Alunos do Préescolar e do
primeiro ciclo.

- Registo de
participação.
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PROJETO DE EDUCAÇÃO PARA A SAÚDE
DESIGNAÇÃO DA ATIVIDADE

- Programa PRESSE

- Projeto de Educação
Sexual de Turma;
- Ação de formação
PRESSE (creditada)

OBJETIVOS DA ATIVIDADE

- Permitir que os alunos dos 1.º,
2.º e 3.º Ciclos e Secundário
recebam Educação Sexual, de
uma forma estruturada e
sustentada, para que aumentem
conhecimentos e adquiram
atitudes e competências
adequados face à sexualidade;
- Contribuir para a diminuição
dos comportamentos de risco e
para o aumento dos fatores de
proteção em relação à
sexualidade;
- Complementar a formação
dos Professores titulares de
turma e os Diretores de Turma
dos 2.º/ 3.º Ciclos e Secundário
em sexualidade humana,
educação sexual e
metodologias pedagógicas;
- Facilitar a aplicação dos
conteúdos mínimos da
educação sexual em meio
escolar nos vários níveis de
ensino.

CALENDARIZAÇÃO
LOCAL
- Escolas do
AgrupaMento.

DATA
Ao longo
do ano.

1.º período

DINAMIZADOR(ES)

- E-PRESSE;
- Diretores de
turma;
- Conselhos de
turma PRESSE e
outras;
- Coordenadora do
PES;
- Psicólogo(a) do
Agrupamento;
- Equipa de Saúde
Escolar: enfermeira
e psicólogo;
- Equipa de
enfermeiras –
formadoras.

PÚBLICO-ALVO/
INTERVENIENTES
- Comunidade
Educativa, Pais
e Encarregados
de Educação;
- Docentes do
Agrupamento.,

ORÇAMENTO
ESCOLA

ALUNOS

AVALIAÇÃO

- Projeto de
Turma;
- Avaliação
final em
modelo
próprio –
Conselho de
turma.
- Avaliação
da responsabilidade da
equipa de
formação.
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PROJETO DE EDUCAÇÃO PARA A SAÚDE
DESIGNAÇÃO DA ATIVIDADE

- “Dia temáticos”:

- Dia Mundial de luta
contra a SIDA;

- Dia Internacional da
mulher;

- Dia Mundial sem
fumo.

- “Vamos aprender

primeiros socorros”
(Suporte Básico de
Vida)

OBJETIVOS DA ATIVIDADE

CALENDARIZAÇÃO
LOCAL

- Sensibilizar a comunidade
escolar;
- Incentivar a adoção de estilos
de vida saudáveis;
- Dotar os alunos de
conhecimentos que os ajudem a
fazer opções e a tomar decisões
adequadas à sua saúde;
- Sensibilizar a comunidade
escolar para a problemática da
SIDA;
- Esclarecer a comunidade
escolar acerca dos meios de
transmissão da doença;
- Alertar a comunidade escolar
para a existência de métodos
preventivos;
- Alertar os jovens para os
malefícios do consumo de
tabaco.

- Escolas do
Agrupamento
- Espaço
sala de aula
e espaços
comuns.

- Dotar os alunos e restantes
elementos da comunidade
escolar de técnicas de primeiros
socorros.

- Escolas do
Agrupamento

DATA

1 de
dezembro

ORÇAMENTO

DINAMIZADOR(ES)

PÚBLICO-ALVO/
INTERVENIENTES

- Equipa PES;
- Diretores de
Turma;
- Equipa de saúde
escolar – Centro de
Saúde de VPA.

- Comunidade
escolar em geral
e alunos dos
6.º, 9.º e 12.º
anos em
particular.

- Motivação,
interesse e
participação.

- Equipa de saúde
escolar do Centro
de saúde de VPA –
enfermeiros;
- Coordenadora do
PES.

- Comunidade
escolar.

- Motivação,
Participação
e interesse;
- Ficha de
avaliação da
atividade.

ESCOLA

ALUNOS

AVALIAÇÃO

8 de março
(2.º
Período)

31 de maio
(3.º Período)

Ao longo
do ano
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PROJETO DE EDUCAÇÃO PARA A SAÚDE
DESIGNAÇÃO DA ATIVIDADE

- Ação de formação
“Suporte Básico de
Vida (creditada)

OBJETIVOS DA ATIVIDADE

- Dotar os docentes de técnicas
de primeiros socorros.

CALENDARIZAÇÃO
LOCAL
A definir.

DATA
A definir

DINAMIZADOR(ES)

- Equipa de saúde
escolar do Centro
de saúde de VPA –
enfermeiros;
- Coordenadora do
PES.

PÚBLICO-ALVO/
INTERVENIENTES

ORÇAMENTO
ESCOLA

ALUNOS

- Comunidade
escolar.

AVALIAÇÃO

- Avaliação
da
responsabilidade da
equipa de
formação.

Nota: Algumas atividades poderão não ser concretizadas devido ao estado de pandemia, ou poderão ser realizadas em moldes diferentes do previsto.
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15- Clubes e Projetos

Os diferentes clubes e projetos existentes no nosso Agrupamento revestem-se de crucial
importância na contribuição para a formação de crianças e jovens do ponto de vista cultural,
educacional e social.
Pretendem proporcionar experiências de aprendizagem que visam fomentar o gosto
pela escola, procurando, assim, minimizar ou erradicar o abandono escolar e aumentar o
sucesso educativo, em toda a amplitude do termo.
A necessidade de construir uma cidadania, não apenas nacional, mas também europeia,
requer a prossecução de projetos que não se confinem aos limites estritamente curriculares,
nem se esgotem no plano teórico das aprendizagens formais, reclamando antes um agir, feito
de oportunidades e de vivências.
Integrando-os, incutindo-lhes hábitos saudáveis e valores positivos fundamentais,
dotamos os nossos alunos das ferramentas essenciais para se tornarem parte integrante e
ativa da sociedade do futuro.
Nesse sentido, o Agrupamento tem um leque variado de Clubes e Projetos.
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Clube/Projetos
O GRANITO E A NOSSA
TERRA - UMA RELAÇÃO
INTRÍNSECA

PROJETO DE
SOLIDARIEDADE E
VOLUNTARIADO

CLUBE DE ORNITOLOGIA

Objetivos

- Promover a dinâmica relacional com a
comunidade educativa;
- Desenvolver valores humanos pessoais e
sociais nos alunos que contribuam para se
tornarem cidadãos mais ativos e responsáveis;
- Estimular a proteção do Ambiente;
- Promover a interligação escola/comunidade.

- Sensibilizar a comunidade educativa para os
valores da Partilha;
- Viver na Turma e na Família o valor da
solidariedade e do encontro do outro
(principalmente os mais necessitados).
- Partilhar com a comunidade os valores
apreendidos nas aulas de EMRC;
- Testemunhar a vivência dos valores natalícios
com a comunidade.
- Distribuir os bens recolhidos pelas famílias dos
alunos referenciados mais necessitados do
nosso Agrupamento.
- Despertar o conhecimento e interesse pelas
aves que nos rodeiam e melhorar o
entendimento e o respeito pelo património
natural;

- Desenvolver as capacidades de observação,
curiosidade e sentido crítico pelos fenómenos
da natureza;

- Promover o sentimento de respeito pela
natureza e consciencializar para a
Plano Anual de Atividades 2020/2021

Atividades
Previstas

Calendarização

Dinamizador(es)

Atividades sugeridas, entre outras:
- Visitas a pedreiras/empresas de
transformação;
- Exposição de trabalhos;
- Outras a definir com o público alvo e
achadas relevantes.

Ao longo do ano

Professor Carlos
Esteves.

Novembro e
dezembro

Professores de
EMRC;
Equipa Centro
Social Nossa
Senhora do
Extremo.

Ao longo do
ano e Dia
Mundial da
Floresta

Responsável do
clube: Professor
Paulo Belo

- Sensibilização da comunidade
educativa para os valores da Partilha;
- Vivência e partilha de valores;
- Distribuição dos bens recolhidos
pelas famílias dos alunos
referenciados mais necessitados do
nosso Agrupamento.

Considerando a provável necessidade
de adaptações ao longo do ano letivo
devido à evolução de situação
sanitária são propostos dois tipos de
atividades:
a) Desenvolvimento de informação e
inventariação das espécies de
aves existentes nos espaços da
escola; Continuação/conclusão da
elaboração de um filme sobre as
aves da nossa escola;
Colaboração dom o Projeto Eco-
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sustentabilidade na terra e para o viver melhor
na terra.

Escolas no tema proposto “As aves
da minha escola”;
b)
Em grupos reduzidos, respeitando as
indicações da DGS: Continuidade das
atividades com o 1º ciclo, 4ºs anos
(sessões teóricas e práticas);
Comemoração do Dia Mundial da
Floresta em conjunto com o Projeto
Eco Escolas; Palestra e devolução à
natureza de ave recuperada - aberto à
comunidade escolar; Saídas de
observação de aves com alunos
inscritos no clube.

JARDIM BOTÂNICO

CLUBE “BICICLETAS”

- Constituir um recurso didático para a
comunidade escolar, no âmbito de algumas das
disciplinas lecionadas, e para a comunidade em
geral.
- Promover o trabalho colaborativo entre o
Agrupamento de Escolas de Vila Pouca de
Aguiar, o Município de Vila Pouca de Aguiar e a
Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro
(UTAD).
- Elaborar material informativo sobre as
espécies existentes no Jardim Botânico.

- Desenvolver a coordenação motora
- Adquirir o gosto pela prática de atividade física
- Reforçar aprendizagens pedagógicas
- Desenvolver capacidades motoras
- Melhorar a condição física
- Promover hábitos de vida saudável
- Ajudar os colegas com menos autonomia,
- Comportar-se com autonomia e
responsabilidade;
- Executar atividades de divertimento e
descompressão individual;

- Atividades de manutenção de
espaços verdes;
- Recuperação da coleção temática
das plantas aromáticas e medicinais;
Ao longo do ano

Professora
Anabela
Cabugueira

Ao longo do ano

Ilídio da Fontoura
(CAA de Pedras
Salgadas)

- Divulgação do Jardim Botânico;
- Atividades de Plogging – pelo Jardim
Botânico, usando as pinças para
apanhar lixo.
Conteúdo: Generalista: Exercícios
para aquisição e melhoria do equilíbrio
em cima da bicicleta, criando
situações facilitadoras e outras
desafiantes para adquirirem a destreza
necessária na condução.
Ações motoras: - Arranque em
bicicleta com pedais; - Andamento na
bicicleta por utilização dos pedais; Utilização dos travões manuais; Utilização das mudanças de
velocidade de acordo com as
situações; - Condução em percursos
definidos com dificuldades quer na
inclinação do terreno quer no tipo de
piso.
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Mecânica: Saber utilizar uma bomba
de encher os pneus; - Saber subir e/ou
descer do selim; - Saber colocar a
corrente quando esta sai.
Segurança (individual e rodoviária):
- Cumprir as regras de segurança;
- Uso do capacete
- Principais sinais de trânsito (stop,
proibido e semáforos) e outros.
- Conhecer algumas regras de trânsito.

CRIAÇÃO DE ESPAÇOS
VERDES

PROJETO
OFICINA DE CIÊNCIAS

PROJETO “CIÊNCIAS
EXPERIMENTAIS”

- Valorizar os espaços exteriores das escolas
tendo em conta aspetos de caráter pedagógico,
ecológico e paisagístico, valorizando e
mobilizando a comunidade escolar e em
particular os alunos (Curso CEF);
- Promover a criatividade nos alunos;
- Promover práticas ambientalistas e a
consciencialização/ sustentabilidade no
planeamento paisagístico.
- Dinamizar e reabilitar o material existente no
laboratório;
- Partilhar experiências entre os diversos
docentes da Área Disciplinar de Física e
Química;
- Melhorar o ensino experimental e as
aprendizagens científicas dos alunos;
- Proporcionar condições para a
experimentação e observação crítica;
- Conhecer e aplicar métodos e técnicas de
trabalho experimental em Ciências.
- Construir dispositivos didáticos que põem em
prática os conhecimentos adquiridos nas aulas.
- Aproveitar sucata para a construção destes
dispositivos.
- Educar para a preservação do meio ambiente.

- Valorizar as aprendizagens experimentais nas
diferentes áreas do 1.º CEB, e no âmbito da
Educação Especial, no ensino das Ciências;

- Atividades de criação/ manutenção
de espaços verdes;
- Renovação e manutenção do
“Cantinho das plantas aromáticas”, no
Jardim Botânico do Agrupamento;
- Horta Biológica;

- Manutenção de equipamentos;
- Dinamização e reabilitação do
material existente no laboratório –
intervenção a nível de pequenas
reparações;
- Realização de atividades com os
alunos proporcionando condições para
a experimentação e observação
crítica;
- Construção de dispositivos didáticos
que põem em prática os
conhecimentos adquiridos nas aulas;
- Acompanhamento de alunos no
esclarecimento de dúvidas.

Ao longo do ano

Professora Fátima
Ferreira e
formador Pedro
Pinto

Ao longo do ano
letivo

- Professores da
Área Disciplinar de
Física e Química:
Maria Helena
Carradas e
José Manuel
Mourão Rodrigues.

- Transformações de materiais;
Ao longo do ano
- Realização de diversas experiências.

Professora Filipa
Teixeira Cardoso
(com a
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(1.º CICLO)

PROJETO ECO-ESCOLA
(Inclui:
O Pilhão vai à Escola e o
Electrão Escola)

- Promover a interação entre as dimensões
teórica e prática;
- Despertar a curiosidade nos alunos,
fomentando um sentimento de admiração e
interesse pela Ciência;
- Incrementar atitudes de respeito pela Vida e
pela Natureza;
- Realizar experiências que conduzam à
identificação de alguns fenómenos ambientais;
- Desenvolver a literacia científica dos alunos
através das atividades práticas.

- Envolver toda a comunidade escolar na
educação ambiental, sustentabilidade e
cidadania;
- Promover a gestão de resíduos;
- Promover a qualidade ambiental, o bem-estar
animal e a saúde humana; incutir hábitos de
alimentação saudável;
- Estimular a produção biológica de produtos
agrícolas;
- Alertar para a importância da água e para o
seu consumo;
- Impulsionar a preservação e a conservação da
natureza fomentando a propagação de espécies
autóctones e a reflorestação;
- Incentivar a prevenção de incêndios florestais
na região;
- Estimular para a celebração dos dias
relacionados com o meio ambiente: dia mundial,
da árvore, da água e do ambiente;
- Implementar um Eco-Código na escola, a ser
seguido por alunos, professores e funcionários
tendo em vista hábitos de alimentação saudável
e as regras de boa conduta na escola;
- Intervir ao nível dos espaços verdes interiores
na escola, adequando-os às necessidades dos
alunos e respeitando os diversos ecossistemas
já existentes;
- Promover a Biodiversidade da flora/fauna na
escola.

colaboração dos
professores
titulares de turma
e de professores
do Departamento
de Educação
Especial)

- Trabalhos e atividades relacionadas
com o ambiente e sustentabilidade:
recolha de pilhas, tampas,
eletrodomésticos, óleo vegetal
usado...;
- Recolha e separação de resíduos
deixados no chão da escola (Brigada
Verde);
- Clube do Ambiente;
- Compostagem;
- Verificação dos gastos de água e
redução de consumos;
- Elaboração e divulgação de trabalhos
diversos como folhetos informativos
(Brigada Verde);
- Instalação de canteiros espécies
autóctones e outras plantas
ornamentais;
- Participação em atividades da
plataforma nacional do Eco-Escolas;
- Colaboração com o Clube de
Ornitologia e com os alunos e
professores do CEF.

Ao longo do ano

Professoras
Cristina Matos e
Sofia Atenor, em
parceria com:
. Membros da
Direção escolar;
. Município e Junta
de Freguesia;
. Associações
Ambientais.
Colaboração do
professor Silvino
Vilela.
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CLUBE DE MÚSICA

MÃOS NA MASSA

- Desenvolver competências de execução /
interpretação vocal e instrumental;
- Criar condições de forma a proporcionar aos
alunos a oportunidade de vivenciar
acontecimentos artísticos nomeadamente na
área da interpretação instrumental;
- Conhecer e explorar as potencialidades dos
instrumentos musicais;
- Desenvolver a criatividade e a persistência;
- Desenvolver nos alunos o gosto pela música,
como forma de expressão de sentimentos e de
desenvolvimento global de ser humano;
- Criar diferentes tipos de espetáculos musicais
em interação com outras formas artísticas;
- Conhecer e valorizar o património artístico musical nacional e regional;
- Desenvolver a autonomia, o sentido estético, a
autoconfiança, o controlo emocional, a
sociabilidade e a capacidade de iniciativa;
- Desenvolver estratégias de comunicação,
relações interpessoais, trabalho de equipa,
resolução de problemas e tomadas de decisão;
- Refletir e avaliar o trabalho produzido no seio
do grupo;
- Desenvolver nos alunos o gosto por
integrarem uma escola diferente, promotora do
sucesso;
- Motivar os alunos e ajudá-los no seu
crescimento harmonioso;
- Dinamizar atividades lúdico / culturais
integradas na cultura e projetos do
Agrupamento e da comunidade em geral.

- Desenvolver o hábito de uma alimentação
saudável
- Compreender a origem do alimento e seu valor
nutricional.
- Elevar a autoestima do aluno (sentir-se útil ao
preparar uma receita).
- Aprender bons modos à mesa.
- Apontar as questões relativas à qualidade da
alimentação para o desenvolvimento de uma

Coordenador:
Professor Carlos
Sampaio
(Educação
Musical);

- Execução instrumental/ vocal;
- Identificação e análise de peças
musicais de estilos diferenciados;
- Jogos de utilização da voz;
Ao longo do ano
- Audição de diferentes tipos de
músicas;

Alunos do
Agrupamento de
Escolas de Vila
Pouca de Aguiar
que estejam
inscritos no Clube
de Música.

- Execução de ritmos com os
instrumentos da sala de aula.
- Exploração das potencialidades dos
instrumentos.

- Conversar sobre alimentos que vão
ao lume e depois ao frigorífico.
- Discutir sobre o assunto e iniciar uma
conversa sobre a importância dos
principais eletrodomésticos e
utensílios na cozinha.
- Discutir com os alunos os cuidados
de higiene na preparação de alimentos
e a prevenção de acidentes na
cozinha.

Professores do
Agrupamento que
estejam inscritos
no Clube de
Música;

Ao longo do ano
Ilídio da Fontoura
(CAA de Pedras
Salgadas)
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vida saudável.
- Valorizar a socialização através da troca e da
união do grupo na hora de preparar e
experimentar os alimentos.
- Realizar um trabalho onde os alunos, através
da vivência de situações, movimentação e
manipulação de objetos, possam assimilar
conceitos e modificar comportamentos.
- Desenvolver a coordenação motora e a
capacidade de atenção.
- Desenvolver a coordenação viso-motora.
- Desenvolver as perceções dos órgãos dos
sentidos: paladar, olfato, tato, audição e visão.
- Trabalhar as quantidades.
- Expandir o campo lexical dos alunos.

TERAPIA ASSISTIDA COM
CAVALOS

CLUBE DO AMBIENTE

- Proporcionar um bom equilíbrio emocional e
corporal;
- Facilitar a organização do esquema corporal
do praticante e da sua orientação espacial;
- Promover a estruturação temporal e o
equilíbrio psicoemocional;
- Promover e fortalecer funções psicomotoras e
força muscular;
- Introduzir e reforçar aprendizagens
pedagógicas;
- Estimular a capacidade de atenção e
concentração;
Promover a autoconfiança e autoestima;
- Participar nas Provas organizadas ao longo do
ano;

- Sensibilizar os alunos para a importância da
preservação do meio ambiente;
- Alertar os alunos para a importância da
preservação do meio ambiente escolar;
- Apoiar a integração escolar através da
ocupação dos tempos livres;
- Sensibilizar para os problemas que perturbam
o equilíbrio ambiental;
- Compreender a responsabilidade individual na
preservação do ambiente e da vida na terra;

- Discutir a origem dos alimentos, por
exemplo, de onde vem o pão, a
massa, a manteiga, o queijo, o óleo, o
café, o açúcar...
- Visualizar livros, revistas e jornais
com receitas.
- Realizar contagens.
- Associar um número à quantidade
que representa.
- Desenvolver vocabulário relativo às
noções: cheio, vazio, cabe mais, cabe
menos, maior, menor, doce, salgado…
- Leitura de histórias e audição de
músicas infantis.

- Cumprir as regras de segurança nas
viagens de ida e volta;
- Cumprir as regras de funcionamento
do Centro Hípico;
- Escovar e afagar o cavalo,
- Montar o animal de acordo com as
regras e a tua autonomia;
- Executar os exercícios propostos
pela Terapeuta e Técnicos
Especializados.

- Recolha e elaboração de materiais
de sensibilização ambiental, para dias
festivos (Dia do ambiente, Dia do
Agrupamento entre outros
considerados oportunos);
- Afixação de frases alusivas:
. regras de separação;
. reciclagem.
. cartazes;
- Melhorar o aspeto paisagístico dos
espaços escolares;

Ao longo do ano

Técnicos
Especializados;
Docentes da
Educação Especial

Alunos a designar;
Ao longo do ano

Professora Cristina
Matos
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- Ajudar à alteração de hábitos que prejudicam o
meio ambiente;
- Realizar atividades que promovam o
desenvolvimento do espírito de iniciativa, de
organização, de autonomia e de solidariedade;
- Promover atividades lúdicopedagógicas de caráter ambiental;
- Promover o reconhecimento do meio ambiente
como património coletivo de valor universal, que
a todos compete preservar.
- Contribuir para uma preparação dos jovens
para o exercício de uma cidadania proativa.

- Comemoração do Dia Mundial da
Floresta;
Comemoração do Dia Mundial do
Ambiente;
- Participação na Brigada Verde;
- Projeção de filmes/ vídeos (DVDs)
de cariz ambiental.

DESPORTO ESCOLAR

MEGA SPRINTER
(SPRINT, SALTO, KM E
LANÇAMENTO)
Vila Pouca de Aguiar
e Pedras Salgadas

ATLETISMO

- Motivar os alunos para a prática do Atletismo,
apoiando os alunos mais talentosos nesta área.
- Enquadrar e acompanhar os jovens talentos,
em conjunto com os Grupos- Equipa e com as
Associações Distritais de Atletismo.
- Abranger toda a população estudantil do 2º e
3.º ciclo do Ensino Básico e Secundário, em 4
escalões etários, masculinos e femininos, dos
10 aos 18 anos.
- Desenvolver/promover a corrida, tendo como
referência a velocidade, uma qualidade física
fundamental no desenvolvimento motor da
criança/jovem, transversal à prática de quase
todas as atividades desportivas.

- Motivar para a prática desportiva e a
participação em provas desportivas;
- Promover hábitos de vida saudáveis;
- Incentivar a aquisição de valores e normas;
- Promover a atividade física e desenvolver as
capacidades físicas fundamentais no
desenvolvimento motor da criança/jovem,
transversais à prática de quase todas as
atividades desportivas.
- Incentivar a aquisição de valores e normas.

Fase escola – Torneio intraturmas

1.º período

Fase CLDE Vila Real e Douro Torneio inter escolas

2.º período

Fase Nacional – Torneio inter CLDE

2.º período

3 treinos semanais
1.º Encontro de Atletismo 2.º Encontro de Atletismo
3.º Encontro de Atletismo
4.º Encontro de Atletismo –
Regional de Atletismo
Nacional de Atletismo

Professora Maria
João Santa
Fernandes e Vera
Pereira

Terça/Quarta/
sexta
1.º período
2.º período

Professora Maria
João Santa
Fernandes

2.º período
3.º período
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Professor Vítor
Silva
Professora Vera
Pereira

2 treinos semanais
4 encontros anuais

Ao longo do ano

2 treinos semanais
4 encontros anuais

Ao longo do ano

VOLEIBOL (JUVENIS FEM.)

4 encontros anuais

Ao longo do ano

Professor Lino
Silva

TÉNIS DE MESA

2 treinos semanais
4 torneios anuais

Ao longo do ano

Professor Paulo
Gonçalves

BADMINTON

VOLEIBOL (INIC. FEM.)

Incentivar a prática desportiva e a participação
em provas desportivas;

Professor Lino
Silva

Promover hábitos de vida saudáveis;
Incentivar a aquisição de valores e normas;

BOCCIA

- Aprender e aplicar as regras (jogadores e
árbitros);
- Desenvolver o trabalho de equipa,
cooperação e estratégia;
- Responsabilizar os alunos pelo uso e recolha
do material do Boccia;
- Saber adequar o comportamento perante o
adversário;
- Ser autónomo nas competições com outras
escolas;
- Promover atividades motoras adequadas a
jovens com deficiência mental e/ou motora;
- Desenvolver capacidades motoras e/ou
cognitivas através da prática das atividades
motoras e da modalidade Boccia;
- Promover a inserção dos jovens adultos num
desporto adequado às suas capacidades

- Jogo do Boccia nos horários
previstos;
- Participação nas Provas organizadas
ao longo do ano;
- Organização do material do Boccia e
logístico para as provas;
- Cumprimento das regras;
- Ajuda dos colegas com menos
autonomia,
- Desenvolvimento da autonomia e
responsabilidade;
- Jogos em equipa;
- Aceitação da vitória e a derrota com
desportivismo.

Professor João
Paulo Ferreira;
Ao longo do ano

Docentes da
Educação Especial

2 treinos semanais
4 torneios anuais
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NATAÇÃO ADAPTADA

- Ajudar à autoestima e conhecimento do corpo;
- Proporcionar momentos de prazer e
descontração;
- Cumprir regras de funcionamento, higiene e
limpeza das piscinas;
- Desenvolver a autonomia pessoal e social.
- Vivenciar experiências novas, ricas e
exclusivas do meio aquático;
- Melhoria da condição física e promoção da
saúde;
- Melhorar o nível da integração social;
- Melhorar a coordenação motora;

- Desenvolvimento da autonomia
pessoal e social;
- Realização de exercícios individuais
de aquecimento;
- Realização de atividades de natação;
- Execução de jogos na água;
- Execução de atividades de
divertimento e descompressão
individual;
- Auxílio aos colegas com menos
autonomia;
- Cumprimento das regras de
segurança e de higiene.

Professor João
Paulo Ferreira;
Ao longo do ano

Docentes da
Educação
Especial.

2 treinos semanais
4 torneios anuais

Centro de Formação
Desportiva de Natação
de Vila Real
(Deslocação ao nosso
Agrupamento)



CANOAGEM

(Centro de treino desportivo)



SURF
(Centro de treino desportivo)

- Promover o aperfeiçoamento de técnicas de
natação adaptada;
- Proporcionar novas experiências no meio
aquático.

- Melhorar o equilíbrio emocional;
- Elevar a autoestima;
- Aumentar a concentração;
- Auxiliar no controlo do peso corporal;
- Melhorar a pressão arterial;
- Fortalecer a força muscular.

- Promover a prática do surf junto de crianças e
jovens com necessidades especiais;
- Incentivar ao contacto com o mar e a
natureza;
- Proporcionar momentos de superação e
conquistas pessoais.

Data: A definir
- Desenvolvimento da autonomia
pessoal e social;

- Desenvolvimento da autonomia
pessoal e social;
- Aumento da concentração;

- Desenvolvimento da autonomia
pessoal e social;
- Aumento da concentração;

Local: Piscinas
Municipais de Vila
Pouca de Aguar

Data: A definir
Local: Ponte de
Lima

Data: A definir
Local: Viana do
Castelo – Praia
do Cabedelo

Departamento de
Educação Especial
(Parceria com o
Desporto
Escolar)

Departamento de
Educação Especial
(Parceria com o
Desporto
Escolar)

Departamento de
Educação Especial
(Parceria com o
Desporto
Escolar)
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Acompanhamento e Avaliação
do PAA
As atividades propostas neste Plano Anual de Atividades são um importante contributo para a
concretização dos objetivos pedagógicos constantes do Projeto Educativo do Agrupamento e para
desenvolver as competências previstas no Perfil dos Alunos ao longo da escolaridade obrigatória,
respeitando sempre cada aluno como indivíduo único, estimulando sempre as suas capacidades
específicas, para que, além de aprender, possa tornar-se uma pessoa responsável, capaz,
independente, empreendedora, segura e feliz.
O PAA é dinâmico e flexível, podendo ser reformulado ao longo do ano letivo, de modo a permitir
a integração de novas atividades/projetos que possam eventualmente surgir, devendo estes ser
apresentados em documento próprio e aprovados em Conselho Pedagógico.
Neste ano atípico, devido à situação de pandemia em que se encontra o país e o mundo,
algumas atividades poderão não ser concretizadas, ou poderão ser realizadas em moldes diferentes
dos propostos inicialmente.
Este documento será alvo de uma avaliação intermédia, para se obter informação relevante
sobre a execução do mesmo (através de um relatório/síntese), e de uma avaliação final, levada a cabo
após conclusão das atividades letivas. Será, então, elaborado um relatório final onde constará o grau de
consecução do PAA, onde serão analisados os resultados e apontados os pontos fortes, bem como os
constrangimentos encontrados.
O envolvimento de todos na concretização deste PAA, que vai ao encontro das necessidades e
interesses da Comunidade, é indispensável para o cumprimento da missão formativa desta instituição
de ensino.
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