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O Plano Anual de Actividades é um documento de planeamento que concretiza o Projecto Educativo, porquanto estabelece as metas e objectivos anuais a 

alcançar pelo Agrupamento e programa as actividades a desenvolver, prevendo estratégias e recursos. É, portanto, o documento de curto prazo que orienta 

a acção das estruturas de gestão e das equipas pedagógicas. 

O Plano de Actividades do Agrupamento organiza-se em onze áreas de intervenção temáticas que reflectem as prioridades e objectivos estabelecidos no 

Projecto Educativo: 

 Formação do pessoal educativo 

 Actividades Pedagógico-Curriculares 

 Apoio às aprendizagens e recursos educativos 

 Reforço das literacias básicas 

 Dimensão Europeia no Agrupamento e Cooperação Internacional 

 Animação Lúdico Cultural 

 Ocupação de Tempos Livres 

 Actividades Sócio-Desportivas 

 Formação Pessoal e Cívica 

 Educação Ambiental 

 Educação para a Saúde 

“Música e Poesia” é o tema agregador para o ano lectivo de 2016-2017. Pretende-se evidenciar a importância das expressões na educação das crianças e 

jovens. 

  



ÁREA DE ACTIVIDADE:    Formaçãodo Pessoal Educativo 
 

ACTIVIDADES RESPONSÁVEL INTERVEN. PÚBLICO-ALVO CALEND. 

1.1. Interna     

 

- Exploração dos materiais didácticos do Centro de Recursos 

 

Coordenadora Depº Línguas 

Coord. C.S.Humanas 

 

Profs. Línguas 

Profs. C. Soc. Hum. 

 

Profs. Línguas 

Profs. C. Soc. Humanas 

 

* 

- Formação recíproca: informação, relato e troca de experiências 

metodológicas.  

Coordenadora Depº Línguas, 

Depº CSHumanas 

Coordenadora Ensino 

Especial 

Profs. Líng. Portuguesa, 

Líng. Estrang., Ens. 

Especial 

 

* 

- Tardes de Matemática: resolução/partilha de actividades de acordo com 

as metas curriculares. 
Coord. Depº Matemática e 

C. Exp. 
Profª Florinda Costa Docentes de Matemática * 

- Momentos de reflexão sobre temas alusivos à Educação e saúde infantil Coordenadora Educ. 

Especial 

Técnicos da área da 

Saúde; Pais de crianças 

com PEA; Psicólogos 

Professores de Educação 

Especial 
* 

- Observação Mútua de Aulas: incidência na relação pedagógica e na 

diferenciação de estratégias de aprendizagem; cada docente observa 2 

aulas e é observado. 

Coordenadores de 

Departamento  

Profs Profs. de todos os níveis 

e ciclos de escolaridade 

 

* 

 

- Avaliação pré-escolar Coord. Depº Pré-Escolar Educadoras  * 

1.2. Externa 

- Acções de formação nas seguintes áreas: 

 Agressividade/Indisciplina; 

 Desenvolvimento Curricular; 

 Avaliação Pedagógica: estratégias de avaliação formativa; 

importância do diagnóstico e do feed-back. 

 

Direcção 

 

Univ. Católica  

Coordenadores estruturas 

intermédias gestão 

Profs. de todos os níveis e 

ciclos de escolaridade 

1º/2º períodos 

 
    

 
  



ÁREA DE ACTIVIDADE:    Actividades Pedagógico-Curriculares 

 

ACTIVIDADES RESPONSÁVEL INTERVEN. PÚBLICO-ALVO CALEND. 

2.1 Conselhos de Docentes (Pré e 1ºciclo) 
- Programação a longo e médio prazos, articulando os anos e níveis de 

escolaridade; 

- Planeamento de actividades de animação cultural relacionadas com os 

conteúdos curriculares. 

 

Coordenadora de 

Departamento 

 

Profs. 1º ciclo 

 

Alunos 

 

 

* 

* 

- Reformulação da programação de modo a adequar estratégias e 

materiais;  
  Alunos * 

- Planeamento das actividades de enriquecimento curricular.  ProfsAECs 

Titulares Turma 

 Mensal 

- Aferição de critérios de avaliação; 

- Elaboração de fichas de trabalho e outros materiais de apoio; 

 Profs.curriculares   

- Elaboração e aplicação de provas globalizantes na área de Português 

Matemática e Estudo Meio.  

 Profs. 1º ciclo Alunos do 4º ano 3º período 

- Elaboração e aplicação de testes de diagnóstico nas áreas de  

Português, Matemática e Estudo do Meio; 

-  

  Alunos 1ºciclo Setembro 

- Escolha de manuais escolares: 

 análise dos manuais existentes; 

 apreciação da sua qualidade; 

 selecção do manual a adoptar. 

-  

Cons. Pedag. Profs. 1º ciclo 

 

Alunos 

Enc. Educ. 

3º período 

- Troca de informações sobre os alunos que transitam ao 1º e 5º anos de 

escolaridade através do preenchimento de uma ficha de dados. 

Direcção Executiva Educ. Infância, 

Titulares Turma e 

DTs 

Alunos dos 1º e 5º anos Julho 

- Programação de actividades pedagógicas conjuntas do pré-escolar e do 

1º ciclo; 

Coord. Depº Pré-Escolar e 

1º ciclo 

Educadoras e profs. 

1º ano 

Crianças do pré-escolar e 

alunos do 1º ano 

Trimestral 

- Avaliação do trabalho realizado; 

- Preparação do próximo ano lectivo. 

 Educadoras e profs. 

1º ciclo 

 Julho 

 

  



ÁREA DE ACTIVIDADE:    Actividades Pedagógico-Curriculares 

 

ACTIVIDADES RESPONSÁVEL INTERVEN. PÚBLICO-ALVO CALEND. 

2.2 Conselhos de Departamento (2º e 3º ciclos) 

- Programação a longo e médio prazos, articulando os 2º e 3º ciclos de 

escolaridade; 

- Planeamento de actividades de animação cultural relacionadas com os 

conteúdos curriculares e com datas específicas; 

Coordenadores de 

Departamento 

 

Profs. 2º/3ºciclos  

 

 

Alunos 

 

 

Setembro 

 

* 

- Elaboração e aplicação de testes de diagnóstico em todas as disciplinas;  Profs. 2º/3ºciclos  Alunos 5ºao 9º anos Setembro 

- Elaboração e aplicação de provas globalizantes aos alunos do 6º ano 

nas disciplinas de PORT, MAT, LE, HGP, CN, EV, ET, EM, EF;  

 Profs. do 2º ciclo Alunos 6º ano 3º período 

- Elaboração e aplicação de provas globalizantes aos alunos do 9º ano 

nas disciplinas de PORT, MAT, Hist, Geog, CN, FQ, Francês, EV, EF; 

 
Profs. 3ºciclo Alunos 3º ciclo 3º período 

- Articulação pedagógica entre os ciclos de escolaridade: reflexão 

conjunta sobre conteúdos de leccionação; materiais didácticos, 

organização do trabalho pedagógico; 

- Correcção e classificação partilhadas de uma prova sumativa interna 

(por amostragem) com uma matriz e critérios de correcção comuns 

num ano/disciplina do ensino básico; 

Coordenadores de 

Departamento 

Profs.de todos os 

ciclos 

Alunos * 

- Aferição de critérios de avaliação; 

- Elaboração de fichas de trabalho e materiais de apoio (GPS); 
Coordenadores de 

Departamento 

Profs. 2º/3ºciclos 

 

Alunos 2º/3º ciclos Outubro 

* 
- Preparação dos Conselhos de Turma ordinários; 

- Análise dos resultados da avaliação sumativa dos alunos; 

 Profs. 2º/3ºciclos  

 

Cons. Turma Dez/Abril/Jun 

Jan/Abr/Jul 
- Reformulação da programação de modo a adequar estratégias e 

materiais; 

   

Alunos 2º/3º ciclos 

 

* 

- Escolha de manuais escolares: 

 análise dos manuais existentes; 

 apreciação da sua qualidade; 

 selecção do manual a adoptar. 

   3º período 

- Apoios educativos:  

 definição de estratégias de recuperação;  

 produção de material de apoio. 

   * 

- Avaliação do trabalho realizado pelo Departamento; 

- Preparação do próximo ano lectivo. 

   Julho 

 
  



ÁREA DE ACTIVIDADE:    Actividades Pedagógico-Curriculares 

 

ACTIVIDADES RESPONSÁVEL INTERVEN. PÚBLICO-ALVO CALEND. 

2.3 Orientação Educativa da Turma 

2.3.1 Professor titular – 1º ciclo e J.Inf. 

- Recepção aos alunos e Enc. Educ.; 

- elaboração do horário semanal das actividades curriculares; 

- dinamização da turma para a eleição do delegado e sub-delegado de 

turma; 

 

Educ./Prof. Titular da 

turma 

 

Professor/Cons. 

Docentes 

 

 

 

 

Alunos 

Enc. Educ. 

Alunos 

 

12Setembro 

Setembro 

Set/Out 

- caracterização sumária da turma nos parâmetros de:  

 enquadramento sócio-cultural; 

 aquisição de aprendizagens anteriores; 

 problemas de relacionamento e de inserção. 

- elaboração do Proj. Curricular de Turma; 

 

 Alunos 

 

Out/Nov 

- apadrinhamento dos alunos do 1º ano pelos do 4º ano; Coord. EB RRibeiro e 

Monte nº3 

 Alunos 1º e 4º anos * 

- acompanhamento dos alunos nas datas festivas e noutras actividades do 

plano anual. 

Educ./Prof. Titular da 

turma 
 Alunos * 

- comunicação com Enc. Educação: 

 reuniões com Enc. Educ. 

 reuniões individuais 

 atendimento na hora mensal 

  

Enc.Educação  

Set/Jan/Abr 

* 

* 

 Tarefas organizativas 

- organização do dossier de turma;  

- controlo da assiduidade dos alunos;  

- preparação e coordenação das reuniões com E.Ed.; 

 
Prof. Titular da turma 

 

 

 

Enc. Educ. 

 

Semanal 

* 

Trimestral 

- preparação dos Conselhos Docentes/Ano; 

- balanço da actividade desenvolvida.   

Equipa docente 

Comunidade Educativa 

* 

Julho 

 

  



ÁREA DE ACTIVIDADE:    Actividades Pedagógico-Curriculares 
 

ACTIVIDADES RESPONSÁVEL INTERVEN. PÚBLICO-ALVO CALEND. 

2.3.2. Direcção de Turma – 2º e 3º ciclos 

 Director de Turma/Alunos 

- recepção a alunos;  

- caracterização da turma e dos alunos; 

Coord. Dir. Turma  

 

Dir. Turma 

 

 

Alunos 

 

12 Set.  

Set/Out. 

- gestão dos incidentes disciplinares; 

- dinamização da turma para a eleição do delegado, sub-delegado de 

turma e embaixador da saúde; 

- assembleias de turma para reflectir sobre estratégias que melhor 

motivam para as aprendizagens em sala de aula 

- acompanhamento dos alunos nas datas festivas e noutras actividades 

consignadas no Plano do Agrupamento. 

   * 

Setembro 

 

* 

 Director de Turma/Enc. Educação 

- comunicação com Enc. Educação: 

 reuniões com Enc. Educ. 

 reuniões individuais 

 atendimento na hora semanal 

Coord. Dir. Turma e de 

Ano 

Dir. Turma 

 

 

Enc. Educação 

 

 
Set/Jan/Mar/Jul 

* 

* 

 Director de Turma/Conselho de Turma 

- caracterização da turma e dos alunos; 

- identificação de alunos com dificuldades e respectivo encaminhamento: 

 preenchimento da ficha de caracterização; 

 elaboração de planos de apoio e seu acompanhamento. 

- definição de estratégias de ensino-aprendizagem e de recuperação; 

- coordenação e dinamização do Projecto Curricular de Turma; 

- análise dos problemas de integração e de comportamento dos alunos;  

- gestão das relações interpessoais; 

Coord. Dir. Turma 

e de Ano 

 

Dir. Turma 

Cons. Turma 

 

Alunos 

 

1º período 

* 

 

* 

* 

* 

 Tarefas organizativas 

- organização do dossier de turma;  

- organização/actualização do processo individual dos alunos; 

- controlo da assiduidade dos alunos;  

- preparação e coordenação das reuniões com E.Ed. e dos Cons. Turma; 

- balanço da actividade desenvolvida. 

 
Dir. Turma 

 

Comunidade Educativa 

 

Semanal 

* 

 

Trimestral 

Julho 

 

  



ÁREA DE ACTIVIDADE:    Actividades Pedagógico-Curriculares 
 

ACTIVIDADES RESPONSÁVEL INTERVEN. PÚBLICO-ALVO CALEND. 

2.3.3 Projecto Curricular de Turma 

- caracterização da turma e dos alunos; 

- identificação de problemas e definição de prioridades pedagógicas; 

- definição de uma estratégia global p/ a turma; 

- planificação da actividade a desenvolver pelo C.T.; 

- planificação das actividades lectivas; 

- planificação das actividades não lectivas; 

- apoios pedagógicos e outras ofertas educativas; 

- relação com as famílias; 

- avaliação do Projecto Curricular de Turma 

Director de Turma 

 

Equipa Educativa 

Enc. Educ. 

 

Alunos 

 

 

Out/Nov 

 

 

 

* 

* 

* 

Julho 

2.4 Visitas de Estudo  

(ver anexo no final do documento) 

    

 
  



ÁREA DE ACTIVIDADE:    Apoios Pedagógicos e Recursos Educativos 
 

ACTIVIDADES RESPONSÁVEL INTERVEN. PÚBLICO-ALVO CALEND. 

3.1 Centro de Recursos Educativos 

 A) Apoio às Aprendizagens 

 apoio aos alunos em situação de estudo: estudo individual, trabalhos de 

casa, trabalhos de pesquisa e recolha de informação em diferentes 

suportes, produção de texto, utilização das TIC; 

 apoio pedagógico ao trabalho curricular e acompanhamento dos Planos de 

Apoio em articulação com as equipas educativas; 

 apoio a alunos que apresentam dificuldades de aprendizagem e/ou 

problemas de integração escolar em ligação c/ os Conselhos de Turma; 

 Apoio a docentes: disponibilização de fundo documental, utilização dos 

computadores no CR, selecção/disponibilização de materiais de apoio às 

actividades curriculares e extra curriculares; 

 Cooperação com os vários serviços da escola no apoio, recuperação e 

integração de alunos com Necessidades educativas Especiais ou alvo de 

medidas correctivas ou disciplinares 

 

Profªs Bibliotecárias 

 

Equipa responsável 

Cons. Turma 

Cons. Departamento 

Profs.  

 

Alunos 2º/3º ciclos 

 

* 

 B) Organização e gestão 

 Recolha de informação relativa a presença de alunos, leitura domiciliária, 

requisição de materiais por professores. 

 Elaboração de estatísticas; 

 Renovação do fundo documental e catalogação de documentos; 

 Encontros das escolas da Rede de Bibliotecas do concelho de Almada; 

 Disponibilização de fundo documental para leitura em sala de aula ou 

noutros espaços (Ludoteca, Clubes…); 

 Trabalho cooperativo da equipa do CRE com vista à racionalização e 

rentabilização dos meios disponíveis nas várias BE do agrupamento; 

 Utilização do PORBASE na catalogação e empréstimo. 

 

 

 

Equipa responsável 

Aux. A. Educ. 

Câmara Municipal 

de Almada 

 

 

Comunidade escolar 

 

 

* 

 

 

 

* 

* 

* 

 C) Divulgação: 

 Recepção aos alunos do 5º ano; 

 Actualização da página do Facebook “Ler no Monte” e do blogue. 

 

Profªs Ana Filipe e Ana 

Cardoso 

 

Equipa responsável 

 

 

Comunidade educativa 

 

Set. 

* 

 D) Actividades de dinamização 

 Actividades em colaboração com a Biblioteca Municipal Maria Lamas; 

 

 

D.Turma 

Alunos  

Profs. 

 

Alunos1º 2º3º ciclos 

 

* 

 

 



ÁREA DE ACTIVIDADE:    Apoios Pedagógicos e Recursos Educativos 
 

ACTIVIDADES RESPONSÁVEL INTERVEN. PÚBLICO-ALVO CALEND. 

3.2. Bibliotecas Escolares–Pré-Escolar /1ºciclo 

 apoio ao trabalho curricular das turmas; 

 apoio à realização do Jornal Escolar “O Cusco”; 

 comemoração de datas, festas e efemérides. 

 

Prof.ªs Bibliotecárias 

 

 

 

Coordenadoras de 

escola 

Professores 

Educadoras 

 

Alunos do 1º ciclo e Pré-

Escolar 

 

 

Semanal 

* 

* 

* 

3.3. Português – Língua não materna 

 levantamento dos alunos abrangidos pelo projecto; 

 testes diagnóstico de nível de língua; 

 construção de portfolios individuais; 

 produção de materiais de apoio; 

 articulação e encaminhamento de alunos para a Sala de Estudo. 

 

Profª Sílvia Faim 

 

Profs. L.Port. 

 

Alunos imigrantes  
 

* 

3.4. Programa Ancoragem 

 detecção precoce dos alunos com sérias dificuldades de aprendizagem 

na leitura, na escrita. 

 reforço das aprendizagens de leitura e escrita no 1º e 2º anos 

 apoio individualizado em pequeno grupo fora da sala de aula. 

 

Direcção 

 

Profs apoio 1º ciclo 

Alunos 

Alunos do 1º e 2º ano 

 

* 

3.5 Serviços de Psicologia e Orientação 

 Programa de Desenvolvimento Sócio-Afectivo: 

 Sessões temáticas a realizar nas aulas de Formação Cívica; 

 Desenvolvimento de sessões abordando os seguintes temas: 

- Representação da escolaridade; 

- Reflexão sobre as atitudes de cada aluno face ao estudo.  

 

Equipa do SPO 

 

Psicólogas 

 

 

Alunos 7º ano 

 

* 

 Follow up de alunos que concluíram o 9º ano 

 Recolha de dados sobre o sucesso/insucesso escolar dos alunos do 10º e 

11º anos de escolaridade; 

 Tratamento estatístico dos dados, análise e conclusões. 

 Alunos do ensino 

secundário que 

frequentaram o AEMC 

Conselho Pedagógico  
* 

 

 

 

  



  ÁREA DE ACTIVIDADE:    Apoios Pedagógicos e Recursos Educativos 
 

ACTIVIDADES RESPONSÁVEL INTERVEN. PÚBLICO-ALVO CALEND. 

3.5 Serviços de Psicologia e Orientação 

 Orientação Escolar e Profissional (OEP): 

 Apresentação do Programa de OEP; 

 organização de sessões para alunos; 

 visitas de estudo relacionadas com orientação escolar e profissional; 

 

Equipa do SPO 

 

Psicólogas 

Dir. de Turma 

 

Alunos 8º e9º anos 

 

* 

9º ano 

 actividades exploratórias de auto-conhecimento e sobre o mundo do 

trabalho; 

 avaliação de interesses/aptidões e análise da situação de cada aluno; 

 processo de tomada de decisão /Entrevistas Individuais com alunos; 

 apresentação das oportunidades educativas após o 9º ano. 

  

Dir. de Turma 

Psicólogas 

 

 

Alunos 9º ano 

 

Enc. Ed. 9ºano 

* 

 Colaboração com os DTs na organização de actividades com conteúdos 

vocacionais (exposições, cartazes, textos literários…); 

 Sessões de Informação com escolas locais; 

 Entrevistas individuais com E.E.; 

 Apoio às matrículas no 10ºano. 

    

 Apoio Sócio-Educativo/Psicossocial: 

 avaliação psicológica/educativa a alunos indicados pelos C.Turma/ Prof. 

Titular turma/ Educadoras; 

 

 

Equipa do SPO 

 

DT 

Prof. Titular turma 

 

Alunos de todos os níveis 

de ensino 

 

* 

 despiste de dificuldades em crianças do pré-escolar; 

 apoio psicológico/psicopedagógico: sessões individuais ou em grupo; 

 acompanhamento de situações de ensino/aprendizagem; 

 Educadoras  * 

* 

 avaliação psicológica e elaboração de relatórios técnico-pedagógicos de 

alunos referenciados com NEE de carácter permanente. 
 Eq. Ens. Especial. Alunos. * 

 Apoio ao Desenvolvimento de relações entre a Comunidade Educativa: 

 Reuniões com Enc. Educação no âmbito do trabalho desenvolvido junto 

dos respectivos educandos; 

 entrevistas de selecção aos adultos candidatos aos cursos EFA; 

 contactos com Equipas de Saúde Escolar e outras entidades da 

comunidade; 

 articulação com a CPCJ. 

 

Equipa do SPO 

 

Direcção 

Centro Comunitário 

do PIA 

 

Alunos 

Famílias 
* 

* 

  



ÁREA DE ACTIVIDADE:    Apoios Pedagógicos e Recursos Educativos 
 

ACTIVIDADES RESPONSÁVEL INTERVEN. PÚBLICO-ALVO CALEND. 

3.6 Educação Especial 

 avaliação de crianças/alunos referenciados com NEE; 

 colaboração nos Programas Educativos Individuais e CEI;  

 avaliação da implementação das medidas educativas delineadas no PEI;  

 colaboração na feitura do Plano Individual de Transição; 

 acompanhamento da parceria com o Ext.Zazzo“Promovendo a Inclusão”; 

 dinamização das Unidades de Ensino Estruturado de Autismo e articulação 

com outras escolas do concelho; 

 contacto com estruturas da saúde, segurança social e outros recursos 

comunitários. 

 

Professores do Educação 

Especial 

 

 

 

Cons. Turma 

Dir. Turma 

Enc. Educação 

Centro de Saúde 

Hospital G. Orta 

Ext. Zazzo 

CMA 

 

Alunos c/ NEE 

 

 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

3.7. Actividades de Enriquecimento Curricular no 1º ciclo 

 Actividades de Enriquecimento Curricular: 

 Sala de estudo 

 Inglês 

 Actividades físico-desportiva 

 Música;  

 Expressões. 

 Apresentação das actividades às famílias. 

 Reuniões de articulação pedagógica. 

Direcção Executiva Coordenadores das 

escolas do 1º ciclo 

Professores do 1º ciclo 

Instituto Piaget 

CMA 

 

Alunos 1ºciclo  

 

 

 

* 

 

 

 

 

 

Junho 2016 

Mensal 

3.8. Actividades de Animação e de Apoio à Família 
 programação e supervisão das actividades pedagógicas; 

 reuniões de articulação pedagógica 

 apresentação das actividades às famílias. 

Direcção Executiva Cons. Depº Pré-Escolar 

CMA 

Instituto Piaget  

Crianças do pré-

escolar 
* 

Trimestral 

 3.9. Tutoria 

 acompanhamento do processo educativo do aluno; 

 orientação educativa a nível pessoal, escolar e profissional; 

 actividades de apoio aluno na sua aprendizagem. 

Direcção Executiva Equipa do projecto Alunos c/ 2 ou mais 

repetências 

* 

* 
3.10. Apoio Pedagógico/Coadjuvação 

 apoio nas disciplinas de Port., Mat, dentro da sala de aula. 

Direcção Executiva 

Coordenadores de 

Línguas e Matemática 

Professores de Línguas e 

Mat. 
Alunos dos 1º, 2º e 3º 

ciclos 
* 

3.11. SATA (Serviço de Atendimento ao Aluno) 
 gabinete de atendimento personalizado a todos os elementos da 

comunidade educativa; 

 mediação e gestão de conflitos; 

 enquadramento dos alunos no seu quotidiano escolar. 

Profª Paula Jacinto Equipa do projecto 
Alunos dos 2º e 3º 

ciclos 
* 

 



 

ÁREA DE ACTIVIDADE:    Reforço das Literacias Básicas 
 

ACTIVIDADES RESPONSÁVEL INTERVEN. PÚBLICO-ALVO CALEND. 

4.1. Matemática aos Montes 

 Espaço Matemático: animação dos expositores das salas de aula. 

 Jogo do 24/“Cartas do Tio Papel”/Supermatik: o cálculo mental em 

campeonato. 

 Janela da Matemática: curiosidades, jogos, notícias,desafios, problemas. 

 

Coord. Depº Matemática e 

C. Exp. 

 

 

 

Alunos 

Profs. Mat. 

 

 

 

Alunos 2º/3º ciclos 

 

 

 

 

* 

 

 

 “Número do dia” – consolidação de conceitos e procedimentos.    * 

 “Tabuada e Contas”: campeonato interturmas de cálculo mental e treino 

de algoritmos. 

  Alunos 6º ano * 

 “Canguru Matemático” – consolidação de conceitos e procedimentos.   Alunos 1º/2º/3º ciclos * 

 Laboratório de Matemática: 

 experiências interactivas; 

 curiosidades e desafios; 

 resolução de problemas; 

  Alunos 2º/3º ciclos 

 

 

* 

 “Xadrez” – participação no Interescolar; Prof. Luís Duarte C.M.Almada  * 

 “Eureka”: campeonato interturmas de resolução de problemas.  Docentes Matemática Alunos 6 º ano * 

 Concurso de Cálculo Mental Coord. 1º ciclo Docentes EBRRibeiro Alunos 1º ciclo * 

 “Gabinete para o Sucesso- GPS” – Reforço curricular; auxílio aos 

alunos no seu estudo para as provas finais. 

 Alunos 6º e 9º anos 

Profs. Mat. 

 * 

 Articulação dos ciclos de escolaridade: 

 reunião conjunta dos 3 ciclos; 

 organização do trabalho na sala de aula; 

 abordagem didáctica de alguns temas; 

 partilha de materiais e experiências  

 

 

 

Profs. Mat. 

Profs. 1º ciclo/coord. 

ano 

 

Alunos 1º/2º/3º ciclos 

 

 

Trimestral 

* 

* 

4.2. Leitura e Literacia 

A) Colaboração pedagógica 

 Encorajamento/ orientação na leitura recreativa e para estudo; 

 Incentivo ao empréstimo domiciliário a alunos, professores e 

funcionários; 

 Entrega de diplomas ao leitor do período e à melhor turma leitora; 

 Participação em actividades do Plano Nacional de Leitura; 

 Apoiar os utilizadores nas escolhas de leitura; 

 Orientar pesquisas temáticas e bibliográficas nos diversos suportes. 

 

Coord. Bibliotecas Esc. 

 

 

Profs. Português. 

Profs. Titulares de 

turma 

Centro Recursos 

 

Alunos de todos os 

ciclos 

 

* 



ÁREA DE ACTIVIDADE:    Reforço das Literacias Básicas 
 

ACTIVIDADES RESPONSÁVEL INTERVEN. PÚBLICO-ALVO CALEND. 

B) Animação da leitura e da escrita 

 11ª Semana da Leitura: convite a um escritor, concurso “Lê e 

Responde”, concurso de poesia; 

  “Vamos Ler”: 

 “Ler e requisitar”; 

 “Passaporte da Leitura” 

 Concurso: Declamadores de Poesia 

Professora Bibliotecária/ 

Departamento de 

Línguas/  

 

 

Profs. 

Alunos 

 

Alunos 

 

Março 

 

 

* 

* 

 Dia da Biblioteca Escolar: a comunidade escolar deixa uma 

mensagem à Biblioteca 

 Concurso de poesias 

 Divulgação mensal da obra e vida de um poeta: divulgação às 

turmas. 

  

  

  

 Celebração de datas e efemérides com passatempos e concursos. 

Professoras Bibliotecárias 

 

 Alunos 2º/3º ciclos 

Profs. 

Func. 

1º período 

Mensal 

 Projecção de curtas metragens/filmes 

 Apresentação de livros 

 Hora do Conto 

 Pic-nic da leitura 

 Toca para Leitura: 10 minutos de leitura semanal; 

 Encontro de pequenos leitores (partilha de leituras feitas pelos 

alunos e professores) 

 Oficina de Escrita Criativa 

 Educadores 

Professores do 

1º ciclo 

Alunos 1º ciclo e pré-

escolar 

* 

 Atelier de Leitura e Escrita: 

 Projecto Cancioneiro Infanto-Juvenil; 

 Feira do Livro; 

 Concursos de declamação de poesia. 

Coord. Departamento 1º 

ciclo 

Professores 1º ciclo Alunos 1º ciclo * 

 “Os livros traquinas”: registo da exploração e manuseamento dos livros. Coord. Depº Pré-Escolar Educadoras Crianças do pré-escolar * 

 Jornal “O Cusco” Profª Conceição Marques 

Animadora Maria Elisa 

Professores 

Alunos  

Comunidade educativa  

Bimensal 
 “Ler no Monte” – actualização regular do blogue e página do Facebook. Profªs Ana Cardoso e Ana 

Filipe 

  * 

 “Estendal de Poesia” – os professores escolhem e divulgam um poema. Coord. L.Portuguesa Profs de L. Port 

 

Alunos 2º/3º ciclos 1º/2º períodos 

 Jornal de parede “Palavras aos Montes”.  Ludoteca  * 

  



ÁREA DE ACTIVIDADE:    Reforço das Literacias Básicas  
 

ACTIVIDADES RESPONSÁVEL INTERVEN. PÚBLICO-ALVO CALEND. 

4.3. Plano das Tecnologias de Informação e de Comunicação 

A) Integração regular das TIC nos processos de ensino-aprendizagem 

 Exploração de CD-Rom’s. DVD e Sítios da Internet. 

 

 

Coord. Pré-Escolar  

 

 

Educadores 

 

 

 

Crianças pré-escolar 

 

* 

 Programação de, pelo menos,uma actividade, por período, com recurso 

às TIC. 

Coord. 1º ciclo Coordenadores escola 

Coord. Depº 1º ciclo 

Alunos 1º ciclo * 

 Programação, pelo Conselhos de Departamento, de uma unidade ensino 

com recurso às TIC.  

 No 3ºciclo, articulação do trabalho a realizar nas aulas de TIC com as 

restantes disciplinas de modo a que as aprendizagens a desenvolver 

sejam suporte a trabalhos efectivos que os alunos têm que realizar. 

Coord. Departamento  Directores de Turma  

Profs dos 2ºe 3º Ciclos  

 

Alunos 2º e 3º ciclos  

* 

 Utilização básica das TIC: iniciação ao Word Centro de Recursos Equipa CR/BE Alunos 5º ano 2º período 

B) Organização e Gestão de Projectos 

 As TIC como elemento facilitador das estruturas organizativas (reuniões, 

informatização do CRE/BE); 

 

Direcção 

Profª Patrícia Marta 

 
 

Comunidade escolar 

 

* 

 C) Estrutura Tecnológica 

 Gestão, organização e manutenção de equipamentos; 

 
  

 

* 

D) As TIC e a Comunicação 

 Manutenção da página Internet do Agrupamento; 

 Revitalização da plataforma moodle para a partilha de materiais; 

 Manutenção de uma página do Agrupamento no Facebook. 

Direcção 

 Profª Patrícia Marta 

Prof. Marco Geraldes Comunidade educativa 

* 

* 

4.4. Despertar para a Ciência 

 actividades experimentais com materiais do dia-a-dia; 

 Logótipo; 

 Jornal de parede 

Profs. Ciências 

Experimentais 

 

Profs. 1º ciclo 

 

Alunos do 1º ciclo 

 

* 

4.5. As Ciências vão ao Pré 

 A Ciência é Buéréré de Fixe! - actividades experimentais. 

 

Profs. Ciências 

Experimentais 

 

Educadoras 

 

Crianças do pré-escolar 

 

* 

 

  



ÁREA DE ACTIVIDADE:    Dimensão Europeia no Agrupamento e Cooperação Internacional 
 

ACTIVIDADES RESPONSÁVEL INTERVEN. PÚBLICO-ALVO CALEND. 

5.1. Clube Europeu  

 Observação, selecção e estudo de materiais relacionados com a Europa, 

as instituições europeias e os países parceiros do PEE; 

 Jogos e puzzles; 

 Participação em actividades: apresentação de comunicação no 2º 

Encontro Nacional dos Clubes Europeus; 

 Participação na iniciativa “Primavera da Europa”; 

 Comemoração de datas europeias: 

 Dia da Memória do Holocausto 

 Dia da Europa. 

 

Professoras responsáveis 

pelo Clube Europeu 

 

 

 

C. Recursos 

Centro J. Delors 

 

 

 

 

 

Alunos 2º/3º ciclos 

 

 

 

 

 

* 

 

Nov. 

 

27 Janº 

9 Maio 

5.2. Parceria Erasmus  

 “Let´s explore Europe”: parceria com estabelecimentos europeus 

(Alemanha, Lituânia, Polónia, Turquia), no âmbito do programa 

Erasmus. 

 visitas de estudo para recolha de informação; 

 troca de materiais com as escolas parceiras; 

 reuniões de trabalho entre professores responsáveis pelo Projecto; 

 correspondência e correio electrónico entre alunos 

 intercâmbio de alunos. 

 

Profª Adília Vicente 

 

Professores 

Alunos das escolas 

parceiras e profs. 

responsáveis pelo 

projecto 

 

 

Alunos do 1º ciclo 

 

* 

5.3. Dia da Memória do Holocausto 

 Exploração do assunto nas aulas de Formação Cívica; 

  Realização de trabalhos de pesquisa; 

  Exposição de trabalhos; 

 Concurso “Lê e responde”; 

Coord. Depº C.S. 

Humanas 

Coord. Dir. Turma 

Depº C. Soc. 

Humanas 

Clube Europeu 

C.Recursos 

Alunos 2º/3º ciclos 

 

 

1º período 

27 Janº 

5.4. Dia da Europa 

 Exploração do assunto nas aulas de Formação Cívica; 

 Concurso “Lê e responde”; 

  Realização de trabalhos de pesquisa; 

  Exposição de trabalhos 

 Depº C. Soc. 

Humanas 

Clube Europeu 

C.Recursos 

 9 de Maio 

 

  



 

  

ÁREA DE ACTIVIDADE:    Animação Lúdico-Cultural 

ACTIVIDADES RESPONSÁVEL INTERVEN. PÚBLICO-ALVO CALEND. 

6.1 Presença das disciplinas na Escola 

 Comemoração de datas tradicionais: 

 Halloween; 

 São Valentim (Inglês e Francês); 

 Dia Internacional da Língua Materna. 

 

Coord. Línguas 

 

 

 

Profs. L. Estr. 

 

Profs. Língua Port. 

 

 

Alunos 2º/3º ciclos 

 

 

 

Outubro 

14 Fev. 

21 Fev. 

 Ciências Experimentais: 

 Cartas supermatik: corpo humano, alimentação, Físico-química; 

 Olimpíadas da Química Júnior 

Coord. Mat. e C. Exp. Profs. Ciências 
 

Alunos 2º/3º ciclos 

Alunos 9º ano 

 

* 

2º/3º períodos 

 História: 
 Exposições e concursos sobre datas históricas: 5 de Outubro; 

terramoto de 1755; 1º Dezembro; 25 de Abril; Dia Memória do 

Holocausto. 

Coord. C.S.Humanas  

Profs. História 

 

Alunos 2º/3º ciclos 

 

 

* 

Actividades Festivas 

6.2. Natal 
1º ciclo/ J. Infância 

 

Cons.Pedagógico 

Coordenadores de escola 

 
 

 

 
 

 

 

 decoração de espaços das escolas;  Educ. e Profs. 1ºciclo 

 

Alunos Pré-Escolar e 1º 

ciclo 
Dezembro 

 Natal das turmas; 

 Apresentação de pequenas dramatizações; 

 Cantar as Janeiras; 

   

Comunidade Educativa 

 

17 Dez 

Janeiro 

 

Janeiro 

 Participação na festa de Natal oferecida pelas autarquias;  Câmara M. Almada 

Juntas de Freguesia 

 Dezembro 

2º/3º ciclos 

 Marco do Correio: troca de correspondência natalícia inter-turmas em 

português, inglês e francês.  

 realização de cartões de Natal para registo de correspondência; 

Coord. C.S.Humanas 

Profs Inglês 

Profs. EV/ET 

 

Alunos 

Profs. 

Func. 

C.Recursos 

 

Alunos 

 

Comunidade educativa 

 

Dezembro 

 

 

 Dramatização alusiva ao tema a apresentar na festa; Responsável  Ludoteca Animad.Sóc. Cultural  17 Dez. 

 Concurso “Postal de Natal”; 

 decoração de espaços da escola; 

 construção de árvore de Natal 

Ludoteca 

 

 

 

Profs. EV/ET 

 

 

Dez. 

 Natal das turmas: 

 2º/3º ciclos: festa natalícia a nível de turma / equipa educativa. 

 Cantar as Janeiras 

Coord. Dir. Turma 

 

Prof. Marco Geraldes 

Dir. Turma 

Enc. Educ. 

Comunidade escolar 

Alunos 2º/3º ciclos 17 Dez. 

 

6 Jan. 



ÁREA DE ACTIVIDADE:    Animação Lúdico-Cultural 
 

ACTIVIDADES RESPONSÁVEL INTERVEN. PÚBLICO-ALVO CALEND. 

6.3. Carnaval  
1º ciclo e J. Infância 

 Desfiles/concursos de mascarados; 

  Decoração dos espaços comuns e salas; 

Coordenadores de 

estabelecimento 

Profs. 

Enc. Educ. 

Func. 

 

Alunos do pré e 1º ciclo 

Comunidade educativa 

 

Fev. 

  Desfile no Corso das Escolas em Almada: elaboração de fatos e 

máscaras 
    

6.4. Divulgação de trabalhos 

  Exposições regulares dos trabalhos realizados, na sala de aula e em 

painel ou vitrina da Polivalente; 

 Gestão dos painéis das salas de aula e Polivalente. 

Coord. Expressões Prof. Conceição 

Marques 

Comunidade Educativa  

* 

* 
6.5. Actividades comemorativas 

 São Martinho 

 Recolha de tradições e elaboração de trabalhos; 

 Magusto; 

 

Coordenadores das 

escolas do 1ºciclo 
 

 

 

Profs. 

 

 

Alunos 1º ciclo e Pré-

Escolar 

 

Nov. 

 Dia Internacional da Pessoa com Deficiência 

 UEE 2º ciclo: sala aberta. 

Coord. Educação 

Especial 

Profs. Ed. Especial 

 
Alunos e profs 2º ciclo Dezembro 

 Dia Mundial de Consciencialização do Autismo 

 - realização de jogos sensoriais; 

 - Sessão de esclarecimento para pais/encarregados de educação e 

professores sobre Autismo. 

 Profs. Ed. Especial 

Profs. 1º ciclo 

Convidado a definir 

Alunos EB R Ribeiro 

Pais e EE 
5/8 Abril 

2º período 

 Dia da Criança 

 animação lúdico-cultural; 

 festa da autarquia.. 

Coords. das escolas do 

1º ciclo e J.Inf. 

Juntas Freguesia 

 

Profs. 

Func. 

 

Alunos 1º ciclo e Pré-

Escolar 

 

1 Junho 

 25 de Abril 

 Exposição; trabalhos de pesquisa; dramatizações; cartazes. 
Profª Conceição 

Marques 

 

CMA 

 

Alunos 

Comunidade Educativa 

2º/3º períodos 

 Festa do Agrupamento: 

 “Música e Poesia”: actividades de animação, exposições, jogos, 

curiosidades, cidadania; 

 

 

Conselho Pedagógico 

 

Profs. 

Func. 

 

 

Todos os alunos do 

Agrupamento 

Comunidade Educativa 

28 Abril 

 



ÁREA DE ACTIVIDADE:    Animação Lúdico-Cultural 
 

ACTIVIDADES RESPONSÁVEL INTERVEN. PÚBLICO-ALVO CALEND. 

6.6. Santos Populares 

 Arraial Santos Populares 

 Participação no desfile em Almada 

Coordenadores de 

estabelecimento 

Profs. 

Func. 

CMA 

 

Alunos do 1º ciclo e J.I.  

Comunidade educativa 

 

Junho 

 

ÁREA DE ACTIVIDADE:    Ocupação de Tempos Livres 
 

ACTIVIDADES RESPONSÁVEL INTERVEN. PÚBLICO-ALVO CALEND. 

7.1. Clube de Música 

 apontamentos musicais por ocasião de festas; 

 Espectáculo musical. 

Prof. Marco Paulo 

Geraldes 

 

Alunos 2º/3º ciclo 

 

Comunidade Educativa 

Natal 

2ºperíodo 

3ºperíodo 

7.3. Ludoteca  

 ateliers de expressão plástica livres e temáticos por ocasião de festas, 

feriados e efemérides; 

 animação carnavalesca; 

 Clube de Expressão Dramática: 

 Actividades de treino de expressão dramática; 

 teatro de Natal; 

 “Teatro temático sobre “Música e Poesia”; 

 realização do jornal do Agrupamento “O Cusco”; 

 “A Maleta Poética”; 

 Dia Mundial da Poesia: dramatização/ récita de poemas 

 Tardes de Lazer”- atelieres com materiais recicláveis e diversos 

técnicas. 

 exposição periódica de trabalhos. 

Profªs Conceição 

Marques 

Animadora Mª Elisa 

Coelho 

 

Equipa do projecto 

Animador Sócio-

Cultural 

 

 

Alunos 2º/3º ciclos 

 

* 

 

  



ÁREA DE ACTIVIDADE:    Actividades Sócio-Desportivas 
 

ACTIVIDADES RESPONSÁVEL INTERVEN. PÚBLICO-ALVO CALEND. 

8.1 Desporto Escolar 

 Campeonatos inter-turmas: atletismo, badminton, voleibol, natação, 

rugby, basquetebol, futsal, activ. rítmicas, orientação; 

Coord. Desporto Escolar 

Profª José Fernandes 

Profs. responsáveis de 

grupos-equipa 

 

Alunos 2º e 3º ciclos 

 

* 

 Bola ao Capitão:   Alunos 1º ciclo * 

 Corta-Mato  Responsáveis D.E. 

CMA          
Alunos 2º e 3º ciclos 2º período 

 Tag Rugby 

 Actividades de treino dos seguintes grupos-equipa: 

 Multiactividades: percursos pedestres, canoagem, orientação; 

 Futsal Masculino; 

 Andebol masculino. 

 Prof. Paulo Serranito 

 

Profs. responsáveis de 

grupos-equipa 

 

Alunos 2º e 3º ciclos 

 

 

 

 

* 

* 

 

 

ÁREA DE ACTIVIDADE:    Educação para a Saúde 
 

ACTIVIDADES RESPONSÁVEL INTERVEN. PÚBLICO-ALVO CALEND. 

9.1. Higiene Oral 
 rastreio dentário; 

 escovagem dos dentes; 

 despiste de casos e seu encaminhamento. 

Coordenadores do 1º 

ciclo e C.D.Turma 

 

Educadores/Profs.1º 

ciclo 

Higienista 

Equipa Saúde Escolar  

Profs 2º/3º ciclos 

 

Alunos de todos os anos 

de escolaridade 

 

* 

9.2. Projecto “Embaixadores da Saúde” 

 Eleição em cada turma de um aluno “Embaixador da Saúde”; 

 Reuniões periódicas da Equipa de Saúde Escolar com os Embaixadores da 

Saúde, para abordar os temas: higiene oral, afectos/violência no namoro, 

1ºs socorros, estilos de vida saudáveis, consumos nocivos; 

  Os Embaixadores divulgam às suas turmas as informações que recebem 

nestas sessões, debatem os temas com os colegas e realizam trabalhos. 

 Participação no fórum dos “Embaixadores da Saúde”. 

9.3 Gabinete de Saúde: atendimento a alunos e trabalhos sobre 

diferentes temáticas da saúde. 

 

Direcção Executiva 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Profª Patrícia Marta e 

Patrícia Pimentel 

 

Equipa de Saúde 

Escolar 

Educadores 

Profs. Titulares Turma 

Directores de Turma 

 

Alunos do pré-escolar, 

1º/ 2º/3º ciclos 

 

 

 

 

 

Alunos 2º e 3º ciclos 

 

Outubro 

 

* 

* 

Maio/Junho 

 

* 

 

  



ÁREA DE ACTIVIDADE:    Formação Pessoal e Cívica 
 

ACTIVIDADES RESPONSÁVEL INTERVEN. PÚBLICO-ALVO CALEND. 

10.1 Assembleia de Delegados de Turma 

 dinamização da participação das turmas na vida da Escola; 

 análise dos contributos dos alunos sobre os factores que melhor motivam 

para as aprendizagens do currículo, em sala de aula. 

Direcção 

Coord. Dir. Turma 

Coord. SATA 

 

 

 

Delegados de Turma 

 

Bimestral 

10.2 Parlamento dos Jovens 

 Tema: “Os Jovens e a Constituição: tens uma palavra a dizer”: 

Organização de debates na escola, eleição dos deputados à Sessão Escolar, 

aprovação do projecto de Recomendação sobre o tema e eleição dos 

delegados da Escola à Sessão Distrital ou Regional.  

 

Prof. Francisco 

Almeida 

Assembleia da 

República 

Direcção Executiva 

Equipa responsável 

Directores de Turma 

Alunos 2º e 3º ciclos  

2º/3º períodos 

10.3 Segurança na Internet 

 Palestra sobre segurança na Internet. 
 Debate em sala de aula. 
 Publicação de alertas sobre a temática 

Professora de TIC 
  

Alunos 9º ano 

Alunos 7º e 8º anos 

 

* 

* 

10.4 Prevenção Rodoviária 

  Projectos de sala 

Coord. Pré-Escolar Educadoras Crianças do pré-escolar * 

10.5 Escola Segura 
 acção de sensibilização à segurança na escola, em casa, na rua, na praia. 

 

Direcção Executiva 

 

Dir. Turma 

 

Alunos 2º e 3º ciclos 

 

* 

10.6 Escola Aberta aos Pais Prof. Miguel Duarte Professores Titulares Alunos 1º ciclo 9 Mar. 

 

ÁREA DE ACTIVIDADE:    Educação Ambiental 
 

ACTIVIDADES RESPONSÁVEL INTERVEN. PÚBLICO-ALVO CALEND. 

11.1 Dia Mundial da Floresta 

 Plantação de árvores de fruto; 

 Elaboração de cartazes sobre a defesa e preservação da floresta; 

 GNR vai à Escola: sensibilização para a defesa da floresta. 

Coordenadores de 

estabelecimento 

Profs. 

Alunos  

Func. 

CMA 

GNR 

Alunos do 1º ciclo e 

J.I.Comunidade 

educativa 

 

Fev/Março 

11.2. Horta Pedagógica 

 Cada turma/grupo é responsável por uma parcela;  

 Profs. 

Alunos  

Alunos EBMC1 e 

EBMC3, EB RRibeiro 

2º período 

11.3.Embelezamento de espaços exteriores 

 Brigadas de limpeza; 

 Separação dos lixos; 

 Brigadas de Protecção da Natureza 

Coord. Pré-Escolar 

 

Coord. Escola 

Profs. 

Alunos  

 

 

Crianças do pré-escolar 

 

Alunos do 1º ciclo 

 

* 

* 

 

 



 

* Durante o ano lectivo 22 

ANEXO 

ÁREA DE ACTIVIDADE:    Actividades Pedagógico-Curriculares 

ACTIVIDADES RESPONSÁVEL INTERVEN. PÚBLICO-ALVO CALEND. 

2.5 Visitas de Estudo  

J.Infância 

 Museu da Cidade, Parque da Paz, Casa da Cerca, Parque do Fróis, FCT, 

Solar dos Zagalos, Biblioteca Maria Lamas. 

 

 

Coord. Pré-escolar  

 

Educadoras 

Func. 

 

Crianças pré-escolar 

 

 

De acordo c/ 

programações constantes  dos 

Projectos de Turma 

1º ciclo 

 Refinaria de Sines 

 Kidzania 

 Visita a Belém  

 Oceanário 

Coordenadores de 

estabelecimento 
Profs.   

Alunos de todas as 

escolas do 1º ciclo 

Alunos do 1º ciclo 

 

Out. 

 Jardim Zoológico de Lisboa 

 Zona histórica do Pragal 

 Museu de Metrologia 

  
 

* 

 Museu da Cidade 

 Museu de Arqueologia de Almada 

 Quinta Pedagógica 

  

 * 

 Casa da Cerca 

 Museu da Cidade 

 Biblioteca Maria Lamas 

 Palácio de Queluz 

 Planetário 

 PSP - Almada 

  

 

* 

2º/3º ciclos 

 Visita ao Museu do Aljube 

 

Coord. C. S. Humanas 
 

Prof. História 
 

Alunos do 9º Ano 
* 

 Núcleo de Arqueologia de Almada e Museu Naval de Almada  Prof. HGP Alunos 5º ano * 

 Fragata D. Fernando e Glória 

 Museu da Música 

  Alunos do 6º ano * 

 Visitas a eventos relacionados com OEP S.P.O.  Alunos 9º ano * 

 CMIA e Arriba Fóssil Coord. Matemática e C. 

Exp. 
Profs. Mat e C. Exp. Alunos 7º ano  

 Centro Ciência Viva e Museu História Natural ( Sintra)   Alunos 7º ano  

 Centro de reciclagem (Amarsul ou Valorsul) e CMIA   Alunos 8º ano  

 Museu de Metrologia   Alunos 5º e 6º anos * 

 


