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Enquadramento

O Plano Anual de Atividades do Agrupamento de Escolas Fragoso para 2021/2022 (PAA), é um dos instrumentos de 
operacionalização do Projeto Educativo (PE) e está subordinado aos objetivos centrais e estratégicos nele definido.
Optou-se por integrar neste documento todas as atividades do agrupamento, incluindo as passíveis de integrar o
plano plurianual de atividades. Há atividades/projetos de intervenção que se realizam todos os anos letivos, cuja
avaliação tem mostrado serem relevantes no desenvolvimento do processo ensino e de aprendizagem. Assim,
pretende ser não só um documento do planeamento das atividades a desenvolver, mas também o reflexo do
dinamismo pedagógico e do intuito formativo da escola, através da realização de projetos e atividades de acordo
com as necessidades e interesses da comunidade educativa.
Tenciona contribuir para a formação de todos os alunos baseada não só no saber, mas também no saber fazer, no
saber ser e no saber relacionar-se, tal como é preconizado no Perfil dos Alunos para o séc. XXI, fomentando
experiências que promovam a formação cívica, socio afetiva e a aquisição de atitudes de cooperação e
solidariedade, numa perspetiva de educação para a cidadania.

Linhas orientadoras do PAA
Conhecer, incluir, intervir! O PAA operacionaliza o PE, numa lógica de curto e médio prazo, constituindo o plano que mais se aproxima da

consecução do mesmo. Programando atividades de acordo com as prioridades definidas no Conselho pedagógico, é
considerado como elemento decisivo na afetação de meios humanos, materiais e financeiros. 
A diversidade de estratégias delineadas dá corpo à ideia central de que, o papel da Escola está muito longe de se
esgotar dentro da sala de aula e de que a aprendizagem, nas suas diversas vertentes, pode e deve ocorrer sob as
mais variadas formas e em diferentes contextos, por forma a enriquecer o processo ensino e de aprendizagem e
contribuir para o desenvolvimento de competências no domínio da atitude cívica, do relacionamento social, pessoal
e intercultural, formando desta forma, adultos responsáveis e intervenientes na sociedade. 
O Projeto Educativo apresenta o quadro de referência para toda comunidade educativa, operacionalizado em
quatro eixos de ação, sendo que as atividades/ projetos se enquadram nos referidos eixos. Algumas dessas
atividades assumem relevância significativa no âmbito da concretização da Estratégia de Educação para a
Cidadania de Escola (EECE).

Desempenhar, num ambiente de ensino e de aprendizagem inclusivo, um papel ativo e de relevância na
comunidade, criando um espaço de todos e para todos, promovendo ações de natureza cultural e social,
mobilizando parcerias com a comunidade, assumindo-se como um Agrupamento de referência.

In Projeto Educativo



Objetivos estratégicos
E1OC8/OE1 – Potenciar a dinamização de projetos
transversais que promovam o desenvolvimento da
comunidade.
E1OC8/OE2 – Colaborar em ações que constituam desafios
da comunidade.
E1OC8/OE3 – Criar uma cultura de respeito por si, pelos
outros e pelas regras e normas de convivência e bem-estar.

Objetivos estratégicos
E1OC7/OE1 – Capacitar o pessoal docente e não docente
de formação adequada.
E1OC7/OE2 – Promover formação para Encarregados de
educação.

Objetivo central: E1OC8 - Contribuir para o
desenvolvimento comunitário

Objetivo estratégico
E1OC6/OE1 – Desenvolver com eficácia mecanismos de
gestão interna e externa da informação/ comunicação.

Objetivos estratégicos
E2OC6/OE1 – Desenvolver projetos e atividades que
promovam hábitos de vida saudável.
E2OC6/OE2 – Promover atividades e projetos de respeito
pelo ambiente.
E2OC6/OE3 – Dinamizar atividades de solidariedade.

Objetivo central: E1OC7 – Formação docente e não
docente

Objetivos estratégicos
E1OC5/OE1 – Promover o papel das lideranças intermédias
na gestão pedagógica.
E1OC5/OE2 – Promover o compromisso da comunidade
educativa com o Projeto Educativo.

Objetivos estratégicos
E2OC5/OE1 – Promover o desenvolvimento pessoal e de
bem estar da comunidade educativa.
E2OC5/OE2 – Promover o conhecimento do regulamento
interno e do código de conduta do Agrupamento.

Objetivo central: E1OC6 – Otimização dos circuitos de
informação e comunicação interna e externa

Objetivo central: E2OC6 – Fomentar a educação para a
cidadania, a educação para a saúde e a educação
ambiental, assentes na participação social e comunitária
ativa e responsável 

Objetivo estratégico
E1OC4/OE1 – Desenvolver ações com vista ao
envolvimento do Agrupamento em ações locais, nacionais e 
internacionais.

Objetivos estratégicos
E2OC4/OE1 – Utilizar instrumentos de avaliação
diversificados, de acordo com as metodologias e a natureza
das aprendizagens.
E2OC4/OE2 – Utilizar os dados recolhidos na avaliação dos
alunos numa perspetiva formativa.

Objetivo central: E1OC5 – Participação dos diversos atores
organizacionais e lideranças intermédias nos processos de
decisão

Objetivo central: E2OC5 – Manter um clima de Escola
assente no respeito pelo outro

Objetivo estratégico
E1OC3/OE1 – Potenciar a relação da escola com a
comunidade educativa.

Objetivos estratégicos
E2 OC3/OE1 – Promover aprendizagens através da
utilização de novas tecnologias.
E2 OC3/OE2 - Privilegiar o uso das novas tecnologias na
produção de trabalhos.
E2 OC3/OE3 - Promover formação docente no âmbito do
plano para o Desenvolvimento Digital da Escola (PADDE).

Objetivos estratégicos
E3OC3/OE1 – Promover um ensino diferenciado de acordo
com as necessidades dos alunos.
E3OC3/OE2 – Potenciar medidas inclusivas de promoção de 
sucesso escolar.
E3OC3/OE3 – Valorizar o mérito.

Objetivo central: E1OC4 – Estabelecer parcerias com
escolas e outras instituições nacionais/ europeias, no
âmbito de programas nacionais/ europeus

Objetivo central: E2OC4 – Otimizar as práticas de
avaliação e autorregulação no processo de ensino e de
aprendizagem 

Objetivo estratégico
E1OC2/OE1 – Integrar no Plano Anual de Atividades do
Agrupamento atividades promovidas pelas autarquias que
se enquadrem no desenvolvimento do currículo de cada
ciclo e ano

Objetivos estratégicos
E2OC2/OE1 – Planear as atividades de ensino e de
aprendizagem de acordo as caraterísticas dos alunos e das
turmas, implementando metodologias centradas no aluno
E2OC2/OE2 – Planear as atividades de ensino e de
aprendizagem integrando os contextos reais e/ou locais.
E2OC2/OE3 – Planear atividades que desenvolvam nos
alunos competências ao nível da pesquisa, pensamento
crítico, comunicação, criatividade e colaboração.
E2OC2/OE4 – Utilizar os dados da avaliação externa, em
particular das provas de aferição no planeamento do
processo de ensino e de aprendizagem.

Objetivos estratégicos
E3OC2/OE1 – Promover a qualidade do sucesso em todas
as disciplinas/áreas disciplinares, com o aprofundamento de 
saberes científicos, literários, linguísticos, experimentais,
tecnológicos, artísticos e cívicos.
E3OC2/OE2 – Valorizar o trabalho como um bem para a
obtenção de resultados.

Objetivo central: E1 OC3 – Reforçar as parcerias e
protocolos com a comunidade

Objetivo central: E2 OC3 –Promover competências digitais Objetivo central: E3OC3 – Proporcionar um ensino de
inclusão, equidade e excelência

Objetivos estratégicos
E1OC1/OE1 – Divulgar o Projeto Educativo, de modo a que
seja assumido por todos.
E1OC1/OE2 – Promover a organização de cerimónias (Dia
do Agrupamento, dias comemorativos, etc.), prémios
literários e artísticos e atividades agregadoras que deem
uma marca identitária ao Agrupamento.
E1OC1/OE3 – Envolver os alunos e os pais nas atividades
do plano anual de atividades.

Objetivos estratégicos
E2OC1/OE1 – Desenvolver projetos que permitam a
articulação de saberes.
E2OC1/OE2 – Potenciar medidas inclusivas de promoção de 
sucesso escolar.
E2OC1/OE3 – Integrar projetos de desenvolvimento do
currículo.

Objetivos estratégicos
E3OC1/OE1 – Utilizar instrumentos de avaliação
diversificados, com   enfoque na avaliação formativa
E3OC1/OE2 – Promover a implementação medidas de
apoio às aprendizagens de acordo com as necessidades dos
alunos
E3OC1/OE3 – Promover práticas sistemáticas de
autoavaliação e autorregulação.
E3OC1/OE4 – Dinamizar as atividades da BE em articulação
com as práticas letivas em sala de aula, ao nível da
promoção das literacias, do tratamento da informação, da
pesquisa e da aplicação de metodologias de
trabalho/estudo.
E3OC1/OE5 – Dinamizar momentos para promover a
partilha de boas práticas entre os alunos, dando a conhecer
as suas estratégias e métodos de trabalho promotoras de
sucesso.
E3OC1/OE6 – Promover o envolvimento dos
pais/encarregados de educação no acompanhamento e
valorização do percurso escolar dos seus educandos.

Objetivos estratégicos
E4OC1/OE1 – Desenvolver práticas de supervisão
pedagógica.
E4OC1/OE2 – Desenvolver práticas sistemáticas de
autoavaliação.
E4OC1/OE3 – Desenvolver práticas sistemáticas de
monitorização das atividades e medidas implementadas.
E4OC1/OE4 – Adotar medidas e estratégias de melhoria
que reflitam as conclusões da monitorização e da
autoavaliação.

Objetivo central: E1OC2 – Articular o plano de atividades
do Agrupamento com o plano de ação educativa das
autarquias

Objetivo central: E2 OC2 –Melhorar o desenvolvimento e
as aprendizagens significativas

Objetivo central: E3OC2 – Melhorar a qualidade de sucesso

Eixo 1 – Liderança e gestão Eixo 2 – Prestação do Serviço Educativo Eixo 3 – Resultados académicos e sociais Eixo 4 – Autoavaliação e Melhoria

Objetivo central: E1OC1 – Reforço da coesão e da
identidade do Agrupamento

Objetivo central: E2OC1 – Flexibilidade Curricular com
vista à melhoria das aprendizagens

Objetivo central: E3OC1 – Manter a taxa de sucesso
Objetivo central: E4OC1 – Melhorar o desempenho em
todos os eixos de ação 



Eixo/Objetivo 
Central

OE
1

OE
2

OE
3

OE
4

OE
5

OE
6

Dinamizadores
Parcerias/  

Colaboradores
Destinatários Descrição sumária Calendarização Recursos EECE Indicadores de sucesso Resultados Aspetos Positivos Aspetos a melhorar Observações

Dinamizadores Dinamizadores

Destinatários Destinatários

4
Em linha 

com o 
esperado

Dinamizadores Dinamizadores

Destinatários Destinatários

90%
Em linha 

com o 
esperado

Dinamizadores Dinamizadores

Destinatários Destinatários

90%
Acima do 
esperado

Dinamizadores Dinamizadores

Destinatários Destinatários

80%
Acima do 
esperado

15%
Acima do 
esperado

Aprovação

Conselho Pedagógico
17/11/2022

Conselho Pedagógico
06/10/2021

Conselho Pedagógico
06/10/2021

Conselho Pedagógico
06/10/2021

Aumento da frequência da biblioteca e das requisições 
domiciliárias 

In
qu

ér
ito

Média das respostas dadas no ponto 2 - Apresentação

Adesão dos Destinatários

Movimento "Dia de 
Aulas ao Ar Livre" 

4 /11/2021

e  19/05/2022
Material para 

divulgação
Sim

In
qu

ér
ito

Média das respostas dadas no ponto 2 - Apresentação

Maior frequência da BE e maior número de requisições
domiciliárias. Os alunos demonstraram bastante interesse
durante as atividades realizadas. 

Mais sessões sobre literacia da informação e dos media. 

Média das respostas dadas no ponto 3 - 
Desenvolvimento da atividade

Média das respostas dadas no ponto 4 - Contribuição 
da atividade para o desenvolvimento de 

aprendizagens/competências

Adesão dos Destinatários

Os alunos consideram muito positivas as sessões sobre a
apresentação da biblioteca quer física quer digital, pois é mais um
recurso que podem utilizar para melhorar as aprendizagens. 

Mais sessões práticas. a

Todos os ciclos 

À descoberta da BE: formação de
utilizadores; apresentação da
biblioteca física e digital; “Contos de
fadas e tradicionais do mundo:
sessões de leitura em voz alta;
exploração de roteiros digitais de
leitura; quizzes, entrega de Kits de
livros nas unidades educativas do pré-
escolar e do 1.º ciclo, do agrupamento, 
para leitura domiciliária.

Outubro
Computador, 

tablets, Livros, 
Internet

Sim

X

Biblioteca

RBE; área 
disciplinar de 

Português; DT; 
professores 
titulares de 

turma

Comemoração do 
Mês Internacional 

das Bibliotecas 
Escolares (MIBE).

E3 OC1 – Manter a 
taxa de sucesso

E3 OC2 – Melhorar a 
qualidade de sucesso

X

Participação numa campanha mundial que visa celebrar e inspirar
a aprendizagem e as brincadeiras fora da sala de aula. Motivação
dos discentes para a aprendizagem. Fomento de uma maior
ligação com a natureza. Ensino de competências fundamentais de
vida como por exemplo a resiliência, o trabalho em equipa e a
criatividade.

Média das respostas dadas no ponto 3 - 
Desenvolvimento da atividade

Média das respostas dadas no ponto 4 - Contribuição 
da atividade para o desenvolvimento de 

aprendizagens/competências

E1 OC4 – Estabelecer 
parcerias com escolas 
e outras instituições 

nacionais/ europeias, 
no âmbito de 

programas nacionais/ 
europeus

X

PAPES +   Depart. 
1.ºC + Depart. Pré-

Escolar 

Movimento 
Bloom,              

Associação 
Semble,

DGE

Alunos do Pré-
escolar e 1.ºC 

(todas as 
unidades 

educativas)

Consiste numa campanha mundial
que visa celebrar e inspirar a
aprendizagem e as brincadeiras fora
da sala de aula. A aprendizagem ao ar
livre melhora a saúde dos alunos,
motiva-os a aprenderem e fomenta
uma maior ligação com a natureza.
Brincar ensina competências
fundamentais de vida como por
exemplo a resiliência, o trabalho em
equipa e a criatividade. Milhares de
escolas em todo o mundo nesta
iniciativa. 

Os alunos referiram que adoram brincar e aprender no espaço
exterior. Valorizam e aproveitam sempre que as educadoras e
professores titulares realizam este tipo de atividades ao longo do
ano letivo.

Outro

E1 OC6 – Otimização 
dos circuitos de 
informação e 

comunicação interna 
e externa

X

In
qu

ér
ito

Média das respostas dadas no ponto 2 - Apresentação

Sim

Outro

PAPES +   Depart. 
1.ºC + Depart. Pré-

Escolar + CN + 
Direção

Autoridade 
Nacional da 

Proteção Civil

Exercício Sísmico "A 
Terra Treme 2021".

E2 OC6 – Fomentar a 
educação para a 

cidadania, a educação 
para a saúde e a 

educação ambiental, 
assentes na 

participação social e 
comunitária ativa e 

responsável 

X

E1 OC4 – Estabelecer 
parcerias com escolas 
e outras instituições 

nacionais/ europeias, 
no âmbito de 

programas nacionais/ 
europeus

Área Disciplinar de 
Ciências Naturais

DecoJovem e 
Junta de 

Freguesia de 
Fragoso

Trabalho colaborativo
efetuado pelas educadoras,
pelos professores titulares de
turmas do 1.ºC, de C.N. e da
Equipa PAPES na preparação
dos alunos. 

Participação massiva da comunidade na atividade, perfazendo um
total aproximado de 600 participantes. Articulação entre os
conhecimentos desenvolvidos em Est. Meio e CN e a vida
quotidiana.

Adicionar o exercício de evacuação, quando a situação pandémica
o permitir.

Média das respostas dadas no ponto 3 - 
Desenvolvimento da atividade

Média das respostas dadas no ponto 4 - Contribuição 
da atividade para o desenvolvimento de 

aprendizagens/competências

Adesão dos Destinatários

Gostamos especialmente (alunos do 7.º ano) de explicar aos
nossos colegas mais novos do 1.ºC de de Fragoso e do JI de
Fragoso e Aldreu o que devem fazer antes, durante e após um
sismo.

Toda a 
comunidade 

escolar

Esta iniciativa procura chamar a
atenção para o risco sísmico e para a
importância de comportamentos
simples que os cidadãos devem
adotar em caso de sismo, que podem
salvar vidas. Tem a duração de
apenas 1 minuto, durante o qual os
participantes são convidados a
executar os 3 gestos que podem
salvar. Os alunos serão previamente
informados e sensibilizados
relativamente à importância da
proteção sísmica e medidas a adotar
em caso de sismo. 

05/nov

Material para 
divulgação, 
projetor e 

computador

Alunos do 8.º 
ano

29/11/2021; 
2/12/2021; 
15/12/2021

X

Indicadores de avaliação

X

Atividades

Ação de 
sensibilização 

"Desplastifica-te".

São estabelecidas importantes 
relações de sinergia com

outras entidades.

Adesão dos Destinatários

Média das respostas dadas no questionário de satisfação 

A atividade decorre durante as aulas
de Ciências Naturais, através de uma
palestra conduzida por uma oradora
da DecoJovem. Com a atividade
pretende-se alertar e sensibilizar os
alunos para o problema da utilização
dos plásticos em excesso no nosso dia
a dia, uma vez que é um material com
grande durabilidade e que é utilizado
por nós, na maioria das vezes, de
forma descartável e desnecessária,
causando graves danos na natureza. 

Computador, 
projetor e 
internet.

Sim

Média das respostas dadas no ponto 4 - Contribuição 
da atividade para o desenvolvimento de 

aprendizagens/competências

Média das respostas dadas no ponto 3 - 
Desenvolvimento da atividade

Média das respostas dadas no ponto 2 - Apresentação

In
qu

ér
ito

Avaliação da Atividade

Interesse e participação dos alunos; interpelações oportunas dos
alunos; atualidade do tema; articulação com o programa curricular
e com as competências do PASEO, e sinergias com entidades. 

“Vou começar a reciclar, porque percebi que afinal é muito
importante e que nós podemos ajudar a fazer um mundo melhor.”  
“Foi importante porque descobri números absurdos de lixo
produzido.”

Incluir uma parte mais dinâmica/prática na atividade.

"As sessões podiam ser mais dinâmicas." "Serem abordados
também outros temas."

Planificação da Atividade

E1 OC2 – Articular o 
plano de atividades 

do Agrupamento com 
o plano de ação 
educativa das 

autarquias

E2 OC6 – Fomentar a 
educação para a 

cidadania, a educação 
para a saúde e a 

educação ambiental, 
assentes na 

participação social e 
comunitária ativa e 

responsável 

X



Eixo/Objetivo 
Central

OE
1

OE
2

OE
3

OE
4

OE
5

OE
6

Dinamizadores
Parcerias/  

Colaboradores
Destinatários Descrição sumária Calendarização Recursos EECE Indicadores de sucesso Resultados Aspetos Positivos Aspetos a melhorar Observações

Dinamizadores Dinamizadores

Destinatários Destinatários

18
Em linha 

com o 
esperado

Dinamizadores Dinamizadores

Destinatários Destinatários

50%
Acima do 
esperado

1 900 €
Acima do 
esperado

Dinamizadores Dinamizadores

Destinatários Destinatários

70%
Em linha 

com o 
esperado

465
Acima do 
esperado

Dinamizadores Dinamizadores

Destinatários Destinatários

Conselho Pedagógico
17/11/2021

Conselho Pedagógico
06/10/2021

Conselho Pedagógico
06/10/2021

Conselho Pedagágico
06/10/2021

Aprovação

Outro

In
qu

ér
ito

Média das respostas dadas no ponto 2 - Apresentação

≥4 4,32 Destaca-se a criatividade, empenho e envolvimento dos alunos na
produção dos vídeos. Verificou-se grande motivação na seleção
das imagens para a exposição.Média das respostas dadas no ponto 3 - 

Desenvolvimento da atividade ≥4 4,24

Média das respostas dadas no ponto 4 - Contribuição 
da atividade para o desenvolvimento de 

aprendizagens/competências
≥4 4,2

Adesão dos Destinatários

A atividade foi bastante interessante, permitindo a aprendizagem
dos conteúdos de forma mais motivadora. Ficamos alertados para
o desperdício alimentar na escola e em casa e sensibilizados para o 
voluntariado. Aprendemos de forma mais autónoma e
colaborativa.  

Alguns alunos deveriam mostrar mais empenho nas atividades,
nomeadamente na realização dos vídeos e trazerem mais fruta
para as compotas. Muitas das fotos tiradas não foram expostas.

Alunos de EPE, 
1.º, 2.º e 3.º 

ciclos, Docentes, 
Não Docentes e 

Famílias

Elaboração de vídeos pedagógicos
relativos a distúrbios alimentares;
exposição “Não fui eu! Então quem
foi?” sobre a temática do desperdício
alimentar na escola (com fotos
capturadas pelos alunos); divulgação
na página da escola destas atividades,
registo fotográfico "Eu sou forte
porque...", confeção de compotas
com aproveitamento do excesso de
frutas, que serão depois colocadas nos
cabazes de Natal.

18/10/2021   a    
22/10/2021

Computador, TV, 
papel de cenário, 

cola, ...frutas, 
açúcar ...

Sim

Departamento de 
Ciências Exatas e 

Naturais, 
Educadores de 

Infância, 
Professores do 1º 

Ciclo, PAPES

Pais/Encarregad
os de educação, 
Biblioteca Escolar

Semana da 
alimentação.

E2 OC3 – Promover 
competências digitais

X X

E2 OC6 – Fomentar a 
educação para a 

cidadania, a educação 
para a saúde e a 

educação ambiental, 
assentes na 

participação social e 
comunitária ativa e 

responsável 

X

Adesão dos Destinatários

É bom a escola colaborar na ajuda a instituições de apoio a
populações mais fragilizadas.

Nada a registar.

Igualar o número de velas vendidas no ano anterior

E2 OC6 – Fomentar a 
educação para a 

cidadania, a educação 
para a saúde e a 

educação ambiental, 
assentes na 

participação social e 
comunitária ativa e 

responsável 

X
In

qu
ér

ito

Média das respostas dadas no ponto 2 - Apresentação Esta atividade foi muito
participada pelos alunos e
pela comunidade educativa,
registando-se uma grande
adesão na aquisição das
velas; 
neste ano letivo, a venda das
velas foi antecedida pela
presença de uma equipa da
caritas que realizou uma
sessão com os alunos com o
objetivo de estimular o
sentido crítico face aos
problemas sociais e à
participação ativa na
resolução dos mesmos.

A quantidade de velas vendidas foi muito superior à do ano letivo
anterior (720 velas); 
As sessões com as equipas da Cáritas que se deslocaram à escola
foram muito enriquecedoras

Iniciar a venda das velas mais cedo, de forma a concluir o processo
no mês de dezembro;

Média das respostas dadas no ponto 3 - 
Desenvolvimento da atividade

Média das respostas dadas no ponto 4 - Contribuição 
da atividade para o desenvolvimento de 

aprendizagens/competênciasCáritas na escola

E1 OC4 – Estabelecer 
parcerias com escolas 
e outras instituições 

nacionais/ europeias, 
no âmbito de 

programas nacionais/ 
europeus

X

EMRC
 Cáritas Nacional 

e Cáritas 
Diocesana-Braga

Alunos do 1º, 2º, 
3º ciclos

A atividade vai ser desenvolvida ao
longo do ano, integrada nas aulas de
EMRC, obdecendo à seguinte
dinâmica:
Learn it - refletir sobre valores e
atitudes que fomentam a paz;
Live it - informar sobre o trabalho da
rede nacional Cáritas;
Move it - mobilizar os alunos para
gestos de solidariedade e causas
sociais - Venda das velas da Cáritas

Anual

Kit Cáritas; Velas 
da Campanha 10 

Milhões de 
Estrelas

Sim

In
qu

ér
ito

Média das respostas dadas no ponto 2 - Apresentação

Jovens Promotores 
de Saúde; 

Biblioteca Escolar; 
Professores 

titulares de turma; 
Educadores de 

Infância

Liga Portuguesa 
Contra o Cancro, 

Porto e 
Delegação de 

Barcelos;   RBEB; 
BM; Área 

disciplinar de 
Educação Física; 

Clube Arco Íris

Outubro Rosa.

E1 OC4 – Estabelecer 
parcerias com escolas 
e outras instituições 

nacionais/ europeias, 
no âmbito de 

programas nacionais/ 
europeus

X

E2 OC6 – Fomentar a 
educação para a 

cidadania, a educação 
para a saúde e a 

educação ambiental, 
assentes na 

participação social e 
comunitária ativa e 

responsável 

Grande sentido de
generosidade e solidariedade
de toda a comunidade
associada ao AVEF, com o
contribuição de 2419,45 €
para a delegação da LPCC de
Barcelos, conseguidos na
campanha solidária “Um laço
em troca de um pequeno
gesto” tendo sido distribuídos
centenas de lacinhos e 505€
para a LPPC, delegação do
Porto, com a venda de
material da Liga e produzido
no clube Arco íris.

Disponibilização informação a toda a comunidade sobre a
importância da prevenção e do diagnóstico precoce do cancro da
mama; excelente contribuição da comunidade educativa para com
a LPCC com a oferta de donativos.

No caso da atividade se repetir no próximo ano, se incluir a sessão
desportiva, teremos que aumentar o esforço na divulgação para
se conseguir maior número de participantes.Média das respostas dadas no ponto 3 - 

Desenvolvimento da atividade

Média das respostas dadas no ponto 4 - Contribuição 
da atividade para o desenvolvimento de 

aprendizagens/competências

Adesão dos Destinatários

Satisfação dos alunos por desenvolverem uma atividade de
sensibilização juntos dos familiares. A excelente receção das
pessoas na colaboração com donativos.

Alunos de EPE, 
1.º, 2.º e 3.º 

ciclos, Docentes, 
Não Docentes e 

Famílias

Pretende-se consciencializar a
comunidade para a importância da
prevenção e do diagnóstico precoce
do cancro da mama e angariar fundos
para a LPCC. - decoração de cor rosa
dos principais espaços; sessão de
sensibilização-Dr.ª Patrícia Pinto;
LPCC; atividade desportiva “Mexe-te
pela tua saúde”, aberta à
comunidade; Desafios da LPCC-
descobre os Equipamentos de
Proteção Individual contra o cancro da
mama; Dia Rosa no agrupamento;
venda solidária; campanha "Um laço
em troca de um gesto" 

out/21

Latas para as 
ofertas e lacinhos 

cor de rosa 
fornecidos pela 
LPCC; cartolinas 
(3€), papel crepe 
(5€); Linhas para 
os trabalhos da 
venda solidária 

(15€)

Sim

IAngariação de fundos no valor do ano anterior

X X

Adesão dos Destinatários

Ajudar pessoas que precisam  e que são do nosso agrupamento;  Nada a registar

Preparação de um número de cabazes igual ao ano 
anterior

E2 OC6 – Fomentar a 
educação para a 

cidadania, a educação 
para a saúde e a 

educação ambiental, 
assentes na 

participação social e 
comunitária ativa e 

responsável 

X

In
qu

ér
ito

Média das respostas dadas no ponto 2 - Apresentação Grande adesão e
envolvimento por parte de
toda a comunidade educativa
o que permitiu uma recolha
bastante significativa de bens
que foram distribuídos por 18
famílias de alunos do
agrupamento.

É uma oportunidade de desenvolver competências que incentivam 
aos valores do PASEO, como cidadania e participação; integridade
e responsabilidade, e liberdade. A colaboração de todos na
dinamização da atividade. 

Nada a registar

Média das respostas dadas no ponto 3 - 
Desenvolvimento da atividade

Média das respostas dadas no ponto 4 - Contribuição 
da atividade para o desenvolvimento de 

aprendizagens/competências
Cabazes solidários 
com o lema “Um 
Natal para todos”.

E1 OC1 – Reforço da 
coesão e da 

identidade do 
Agrupamento

X

Clube É-Te=igual?; 
Docentes de 

EMRC;  Diretores 
de turma; 

Professores 
titulares de turma 
e Educadores de 

Infância

Centro Social e 
Paroquial de 

Fragoso, Centro 
Social de 
Durrães e 

famílias

Famílias 
carenciadas de 

alunos do 
agrupamento

Recolha, por turma, de bens
alimentares, para elaboração de
cabazes, decorados com motivos de
natal. Estes cabazes serão entregues
a famílias de alunos, que estão
sinalizadas, por apresentarem
dificuldades económicas.

29/11/2021    a        
  17/12/2021

Caixas para os 
cabazes; material 
de decoração de 

Natal; mesas 
para exposição 

dos cabazes

Sim

Atividades
Planificação da Atividade Avaliação da Atividade

Indicadores de avaliação



Eixo/Objetivo 
Central

OE
1

OE
2

OE
3

OE
4

OE
5

OE
6

Dinamizadores
Parcerias/  

Colaboradores
Destinatários Descrição sumária Calendarização Recursos EECE Indicadores de sucesso Resultados Aspetos Positivos Aspetos a melhorar Observações

Dinamizadores Dinamizadores

Destinatários Destinatários

Serão dinamizadas as seguintes
atividades:

Dinamizadores Dinamizadores
- Participação na Maratona de Cartas da

Amnistia Internacional;
-Exploração a Declaração dos Direitos
Humanos com todas as turmas do 2.º e 
-Visualização de vídeos, pequenos filmes
e promoção de comportamentos socio 
- Workshop “Voluntariado e Direitos
Humanos, dinamizada por Isabel Silva da
Comunidade MEERU, alunos do 8.º ano.
- O muro dos Direitos: construção de um
mural com cubos elaborados com os
direitos humanos, clube Ét=igual.

Destinatários Destinatários

Construção do Padlet “Declaração dos

Direitos humanos” pelos alunos do 9.º

ano
- Construção de um ebook sobre os

Direitos Humanos com trabalhos dos

alunos do 5.º e 6.º anos.

90%
Acima do 
esperado

Dinamizadores Dinamizadores

Destinatários Destinatários

90% dos alunos das 
turmas 

Em linha 
com o 

esperado

Dinamizadores Dinamizadores

Destinatários Destinatários

100 participantes
Acima do 
esperado

nível 4
Em linha 

com o 
esperado

Conselho Pedagógico
06/10/2021

Conselho Pedagógico
06/10/2021

Conselho Pedagógico
06/10/2021

Conselho Pedagógico
06/10/2021

Aprovação

Qualidade dos trabalhis e adequação ao tema 

In
qu

ér
ito

Média das respostas dadas no ponto 2 - Apresentação
Elevado grau de participação; qualidade dos trabalhos
apresentados

Não se observa

Média das respostas dadas no ponto 3 - 
Desenvolvimento da atividade

Média das respostas dadas no ponto 4 - Contribuição 
da atividade para o desenvolvimento de 

aprendizagens/competências

Adesão dos Destinatários

Entusiasmo e grande envolvimentona realização dos trabalhos Fazer uma sala de susto e baile (impossibilitados pela pandemia)

Alunos dos 1.º, 
2.º e 3.º ciclos

Celebração de uma festividade da
cultura da língua-alvo: decoração do
átrio da escola sede com trabalhos
realizados pelos alunos; produção de
vídeos assustadores pelos alunos;
exibição dos vídeos produzidos na sala
do aluno; e coreografias nos intervalos

27/10/21 a 
29/10/21

computador, 
Internet, 

telemóveis, 
cartolinas

Sim
Área disciplinar de 

Inglês
Encarregados de 

Educação
“HALLOWEEN  Tik 

Tok”

E2 OC2 – Melhorar o 
desenvolvimento e as 

aprendizagens 
significativas

x

E2 OC3 – Promover 
competências digitais

x x

Adesão dos Destinatários

A sensibilização para os direitos humanos;
A criatividade e a participação;
A reflexão sobre as questões da pobreza

Apesar da maioria dos alunos participantes considerar que não há
aspetos a melhorar, alguns sugeriram:
melhorar a atenção ;
ter mais tempo para ensaiar a encenação apresentada. 

Participação ativa nas aulas de sensibilização / sala de aula

E2 OC6 – Fomentar a 
educação para a 

cidadania, a educação 
para a saúde e a 

educação ambiental, 
assentes na 

participação social e 
comunitária ativa e 

responsável 

X
In

qu
ér

ito

Média das respostas dadas no ponto 2 - Apresentação

≥4 4,73

Esta atividade decorreu como
previsto, permitindo abordar a
questão da pobreza, no
âmbito dos direitos humanos.
Os alunos refletiram sobre a
injusta distribuição dos bens e
relacionaram a pobreza com
o desperdício de bens
essenciais.

O envolvimento dos alunos na encenação. 
A presença das turmas do 1º ciclo na apresentação da encenação
à comunidade escolar;
As aprendizagens e partilha de ideias nas aulas sobre a temática. 

Melhorar as estratégias para incentivar os alunos do 2º e 3º ciclo a  
participar mais ativamente nas atividades da escola;

Média das respostas dadas no ponto 3 - 
Desenvolvimento da atividade ≥4 4,4

Média das respostas dadas no ponto 4 - Contribuição 
da atividade para o desenvolvimento de 

aprendizagens/competências
≥4 4,48Dia Internacional 

para a Erradicação 
da Pobreza.

E2 OC5 – Manter um 
clima de Escola 

assente no respeito 
pelo outro

X

EMRC
CeD

Assistente 
operacional (Sr. 

Élio)  

Alunos do 1º, 2º 
e 3º ciclo.

- Sensibilização dos alunos, em todas
as aulas de EMRC e CeD (8ºA e C),
para as questões relacionadas com a
pobreza e desigualdades, explorando
os ODS;
- Encenação e representação para a
comunidade escolar do manifesto da
luta contra a pobreza;
- Sensibilização dos alunos para a
participação/colaboração nos cabazes
solidários a realizar no Natal.

18/10/2021  a   
22/10/2021

Cartazes dos ODS;
Tecidos de cores 

diversas;
aparelhagem 

sonora;
videos sobre a 

temática

Sim

In
qu

ér
ito

Média das respostas dadas no ponto 2 - Apresentação

DepartamentoCHS; 
 Biblioteca EScolar,  

Biblioteca 
Municipal; RBEB

Amnistia 
Internacional; 

Clube É-
te=Igual?
MEERU

Semana Concelhia 
dos Direitos 
Humanos.

E2 OC2 – Melhorar o 
desenvolvimento e as 

aprendizagens 
significativas

X

E1 OC4 – Estabelecer 
parcerias com escolas 
e outras instituições 

nacionais/ europeias, 
no âmbito de 

programas nacionais/ 
europeus

Esta semana foi mais uma
oportunidade para colocar a
comunidade escolar,
particularmente os alunos, a
refletir sobre os atropelos aos
DH. A atividade decorreu
como previsto e contou com o
empenho dos alunos na
análise e debate
proporcionados em sala de
aula e na construção do Muro
dos Direitos.

A motivação, interesse, participação e empenho dos alunos
demonstrados na realização das iniciativas propostas;
A envolvência de diversos intervenientes: departamento CHS, BE;
clube É-Te=Igual?;
O interesse dos alunos no debate sobre os casos apresentados
pela Amnistia e a vontade em assinar as cartas;
(...)

Média das respostas dadas no ponto 3 - 
Desenvolvimento da atividade ≥4 4,44

Média das respostas dadas no ponto 4 - Contribuição 
da atividade para o desenvolvimento de 

aprendizagens/competências ≥4 4,46

Adesão dos Destinatários

Aprender mais sobre o assunto;
Ser uma palestra diferente, em que os alunos tiveram mais
interação;
Aprender mais sobre a Amnistia Internacional e sobre a
organização MEERU;
Entender melhor os direitos humanos

A maior parte dos inquridos considera não haver aspetos a
melhorar, contudo formularam os seguintes:
Os alunos podiam colaborar mais;
A participação e a colaboração.

Alunos de 1.º, 
2.º e 3.º ciclos

06/12/2021  a      
10/12/2021

Vídeos, internet, 
computador, 
cartas, cópias, 

tintas, cartolinas 
(50€)

Sim

Participação nas atividades da Amnistia Internacional 

X

Adesão dos Destinatários

As atividades permitiram consolidar alguns conhecimentos
através das Olimpíadas das Ciências, descobrir a vida e obra de
alguns cientistas, articular com outras disciplinas, como o
português (nos poemas) e o Inglês (cientistas). Fizemos várias
experiências e partilhamos algumas com os alunos mais novos, o
que nos incentivou a melhorar a comunicação e a aprendermos a
teoria para explicar os resultados das experiências. Resolvemos
problemas de forma divertida e trabalhamos em grupo.  

Melhorar o empenho de alguns alunos nos trabalhos de grupo;
na planificação das atividades letivas considerar mais tempo para
tarefas que envolvam pesquisas haver mais atividades de
articulação entre as várias disciplinas.

Outro

E2 OC1 – Flexibilidade 
Curricular com vista à 

melhoria das 
aprendizagens

X X

In
qu

ér
ito

Média das respostas dadas no ponto 2 - Apresentação

≥4 4,26

≥4 4,53

Criatividade na elaboração dos poemas. Partilha das várias
resoluções do problema matemático, em todos os ciclos;
consolidação de conhecimentos; articulação entre várias
disciplinas; trabalho colaborativo de docentes e/ou alunos. 

As diferentes e variadas
atividades permitiram aos
alunos um contato direto com
várias vertentes da ciência,
incrementando o espírito
científico e estimulando o
gosto pelas várias disciplinas 

Média das respostas dadas no ponto 3 - 
Desenvolvimento da atividade ≥4 4,15

Média das respostas dadas no ponto 4 - Contribuição 
da atividade para o desenvolvimento de 

aprendizagens/competências
≥4 4,15

Semana Concelhia 
da Ciência.

E1 OC2 – Articular o 
plano de atividades 

do Agrupamento com 
o plano de ação 
educativa das 

autarquias

X

Departamento de 
Ciências Exatas e 

Naturais; Biblioteca 
Municipal; Rede 
das Bibliotecas 

Escolares.

Área disciplinar 
de Português; 

Área disciplinar 
de Inglês; 
Professor 

Manuel Cândido.

Alunos do JI-
Fragoso, 1º, 2º e 

3º ciclos.

A realizar: “Olimpíadas da Ciência”;
“Da Ciência à Poesia...seguindo os
passos de António Gedeão" criação e
exposição de poemas; Cineclima: Uma 
Verdade Inconveniente-cinema na BE; 
Hora do conto: a Ciência nas histórias;
“A ciência dos +pequenos”, no JI
Fragoso, pelos alunos do 8ºA;
elaboração de quadros para
decoração de espaços da escola, sobre 
a vida e as descobertas dos cientistas
que integram o currículo de cada ano
de escolaridade, nas áreas da Física e
da Química. Desafios matemáticos.

22/11/2021     a 
26/11/2021

Material de 
laboratório; 
reagentes; 

computadores; 
papel; livros; 

molduras para os 
textos dos 

cientistas (80€)

Sim

Atividades
Planificação da Atividade Avaliação da Atividade

Indicadores de avaliação



Eixo/Objetivo 
Central

OE
1

OE
2

OE
3

OE
4

OE
5

OE
6

Dinamizadores
Parcerias/  

Colaboradores
Destinatários Descrição sumária Calendarização Recursos EECE Indicadores de sucesso Resultados Aspetos Positivos Aspetos a melhorar Observações

Dinamizadores Dinamizadores

Destinatários Destinatários

Dinamizadores Dinamizadores

Destinatários Destinatários

60%
Acima do 
esperado

Dinamizadores Dinamizadores

Destinatários Destinatários

400 estrelas
Acima do 
esperado

Dinamizadores Dinamizadores

Destinatários Destinatários

Conselho Pedagógico
06/10/2021

Conselho Pedagógico
17/11/2021

Conselho Pedagógico
06/10/2021

Outro

In
qu

ér
ito

Média das respostas dadas no ponto 2 - Apresentação

≥4 4,36 O interesse, concentração e motivação dos alunos; a forma clara e
precisa como foi organizado e apresentado o tema. 

Envolver mais turmas em ações deste género. 

Média das respostas dadas no ponto 3 - 
Desenvolvimento da atividade ≥4 4,32

Média das respostas dadas no ponto 4 - Contribuição 
da atividade para o desenvolvimento de 

aprendizagens/competências
≥4 4,26

Adesão dos Destinatários

Os alunos referem que aprenderam a protegerem-se em caso de
Ciberbullying; a respeitar mais os outros; aprenderam como agir
em caso de Ciberbullying; 

Mais ações deste género;  trabalhar mais este tema. 

Alunos do 2.º 
ciclo

Literacia dos media;
Debater o fenómeno do Cyberbullying 

e identificar formas de o combater;
Segurança, responsabilidade e 

respeito em ambientes 
digitaisCompreender a necessidade 
de práticas seguras de utilização das 

aplicações digitais e de navegação na 
Internet, adotando comportamentos 

em conformidade.

23/11/21
Internet, 

computador 
Sim

x

BE e Área 
Disciplinar de 
Informática

Polícia Judiciária
Cibersegurança e 

Prevenção do 
Bullying.

E3 OC1 – Manter a 
taxa de sucesso

Adesão dos Destinatários

Satisfação por conseguirem contribuir para ajudar a concretizar
sonhos das crianças que estão gravemente doentes. 

Nada a sugerir.

Conseguir um donativo equivalente ao ano anterior

E1 OC4 – Estabelecer 
parcerias com escolas 
e outras instituições 

nacionais/ europeias, 
no âmbito de 

programas nacionais/ 
europeus

X

In
qu

ér
ito

Média das respostas dadas no ponto 2 - Apresentação Conseguiu-se um donativo de
530€ o que significou uma
estrela por aluno do
agrupamento ultrapassando
assim as 400 do ano anterior.

Grande adesão da comunidade escolar e famílias na aquisição das
estrelas "Make a wish". Criatividade na decoração de natal tendo
por base as estrelas.

Motivar ainda mais toda a comunidade escolar para a participação
na atividade.

Média das respostas dadas no ponto 3 - 
Desenvolvimento da atividade

Média das respostas dadas no ponto 4 - Contribuição 
da atividade para o desenvolvimento de 

aprendizagens/competências

Decoração de Natal 
Interescolas 

promovido pela 
associação Make-A-

Wish.

E2 OC6 – Fomentar a 
educação para a 

cidadania, a educação 
para a saúde e a 

educação ambiental, 
assentes na 

participação social e 
comunitária ativa e 

responsável 

X

Clube É-Te=igual?

Associação 
Make-a-wish, 
Professores 
titulares de 

turma e 
Educadores de 

Infãncia  

Alunos de EPE, 
1.º, 2.º e 3.º 

ciclos, Docentes, 
Não Docentes e 

famílias

O concurso de Decoração de Natal
Interescolas promovido pela
associação Make-A-Wish, constitui
uma oportunidade para o
agrupamento aliar a criatividade à
solidariedade, decorando um espaço
da Escola com as estrelas de Natal
Make-A-Wish. O clube É-Te=igual?
convida toda a comunidade educativa
a participar fazendo o donativo de 1€
ao adquirir uma estrela e ajudando a
dar vida a um desejo de uma criança
que está gravemente doente. A foto
da decoração terá que ser enviada até
dia 3 de dezembro.

 16/11/2021 a   
17/12/2021

Fios para segurar 
as estrelas, luzes 

(25€)
Sim

In
qu

ér
ito

Média das respostas dadas no ponto 2 - Apresentação

Equipa da BE
Departamento 

de Línguas e 
DCHS

X

Aprender 
investigando (autor 

do mês, datas 
comemorativas....)

E2 OC2 – Melhorar o 
desenvolvimento e as 

aprendizagens 
significativas

X

E3 OC1 – Manter a 
taxa de sucesso

A grande adesão dos alunos, a qualidade dos trabalhos
apresentados; o envolvimento com a família na realização de
trabalhos; a motivação para as atividades propostas,
nomeadamente através das exposições realizadas. 

Envolver mais as famílias . 

Média das respostas dadas no ponto 3 - 
Desenvolvimento da atividade

Média das respostas dadas no ponto 4 - Contribuição 
da atividade para o desenvolvimento de 

aprendizagens/competências

Adesão dos Destinatários

Os alunos deram asua opinião em contexto de sala de aula e
referiram que foi uma forma de aprenderem mais, utilizarem as
teconologias e de por em prática as aprendizagens. 

Realizar mais trabalhos com recurso às tecnologias.

Alunos dos 
1.º,2.º e 3.ºciclos 

Elaboração de marcadores/
desdobravéis e de painéis informativo
com divulgação e exposição dos
trabalhos realizados sobre escritor do
mês, curiosidades, feriados históricos e 
outras datas comemorativas...

Anual 

Ferramentas 
digitais;  blog da 
BE e Facebook; 

computador, 
placards, 

cartolinas (10€) 

Sim

Outro

Adesão dos Destinatários

(questionário refere-se à atividade "Pequenas histórias, grandes
atitudes", inserida na Semana Europeia da Prevenção de
Resíduos):
Aprendemos a falar em público; criatividade e organização; foi
bom realizar o teatro e ensinou-nos a reutilizar os resíduos; gostei
de ir apresentar (o teatro) aos alunos do 1º ciclo; foi motivador e
agradável fazer a encenação; ensinar os mais novos e aprender de 
forma diferente; aprendemos mais e foi muito divertido

Repetir mais vezes; mais tempo e mais colaboração da parte dos
alunos; trabalhar mais em grupo; a projeção das vozes e a
organização; devíamos ter sido mais preparados; melhorar a
minha aprticipação; mais aulas de preparação; decorar o texto (da
encenação); etc. 

Outro

E2 OC6 – Fomentar a 
educação para a 

cidadania, a educação 
para a saúde e a 

educação ambiental, 
assentes na 

participação social e 
comunitária ativa e 

responsável 

X X X

In
qu

ér
ito

Média das respostas dadas no ponto 2 - Apresentação

≥4 4,58

A Semana Europeia para a
Prevenção de Resíduos teve o
seu ponto forte entre os dias
22 a 26 de novembro, com a
realização de diversas
iniciativas, algumas delas em
parceria com a Loja Social de
Esposende. O Mercado
Solidário, decorreu ao longo
do ano com a recolha de
roupas. depois da seleção das
mesmas realizou-se a venda
no dia 7 de junho. A verba
angariada será doada à ONGD 
"Mães do Mundo" para o seu
projeto Sorrisos sem
fronteiras.

Atividade muito diversificada, que possibilitou uma aprendizagem
dinâmica, no que se refere à questão dos resíduos, através das
diferentes iniciativas propostas; as competências e valores do
PASEO, desenvolvidos pelos alunos; as dinâmicas de trabalho
colaborativo entre alunos e professores; 

A articulação entre as iniciativas das diferentes turmas.

Média das respostas dadas no ponto 3 - 
Desenvolvimento da atividade ≥4 4,59

Média das respostas dadas no ponto 4 - Contribuição 
da atividade para o desenvolvimento de 

aprendizagens/competências
≥4 4,48Semana Europeia 

para a Prevenção de 
Resíduos

E1 OC4 – Estabelecer 
parcerias com escolas 
e outras instituições 

nacionais/ europeias, 
no âmbito de 

programas nacionais/ 
europeus

X

Docentes de CeD; 
1º ciclo e pré-

escolar

Loja Social de 
Esposende;

ONGD "Mães do 
Mundo"

Alunos do pré-
escolar, 1º, 2º e 

3º ciclo.

Serão dinamizadas as seguintes
iniciativas:
- Inscrição da ação global do nosso
Agrupamento na página oficial da
Semana Europeia da Prevenção de
Resíduos (EWWR);
Iniciativas no agrupamento:
- Pequenas histórias, grandes atitudes;
- Workshop de reutilização, com um
elemento da comunidade;
- Reduzir, Reutilizar e Doar (encontro
com representante da Loja Social de
Esposende)
- Mercado "Do usado se faz Novo"

22/11/2021   a   
26/11/2021

Mercado 
Solidário: Ao 
longo do ano

Computador
Projetor Sim

Atividades
Planificação da Atividade Avaliação da Atividade

Indicadores de avaliação
Aprovação



Eixo/Objetivo 
Central

OE
1

OE
2

OE
3

OE
4

OE
5

OE
6

Dinamizadores
Parcerias/  

Colaboradores
Destinatários Descrição sumária Calendarização Recursos EECE Indicadores de sucesso Resultados Aspetos Positivos Aspetos a melhorar Observações

Dinamizadores Dinamizadores

Destinatários Destinatários

Participação de 200 alunos
Acima do 
esperado

Dinamizadores Dinamizadores

Destinatários Destinatários

40%
Acima do 
esperado

Dinamizadores Dinamizadores

Destinatários Destinatários

95%
Acima do 
esperado

nível 4
Em linha 

com o 
esperado

Dinamizadores Dinamizadores
Interesse e empenho evidenciado pelos alunos na colocação de

diversas questões ao geólogo.

Destinatários Destinatários

Atividades
Planificação da Atividade

Aprovação
Avaliação da Atividade

Indicadores de avaliação

Conselho Pedagógico
17/11/2021

Formação e 
Exposição de 

Minerais, Rochas e 
Fósseis 

E2 OC3 – Promover 
competências digitais

X

Área disciplinar de 
Ciências Naturais

Empresa 
Geoflash

Alunos do 5º e 
7º ano de 

escolaridade 
(com 

possibilidade de 
alargamento à 
comunidade 

escolar).

Breve formação, em contexto de sala
de aula, para alunos do 7.º ano, acerca 
das diversas utilizações de minerais e
rochas no quotidiano e sobre o
processo de recolha/extração na
Natureza a cargo de um geólogo
pertencente à empresa “GEOflash”
seguida de uma mostra de fósseis,
rochas e minerais (intervalo).
Previamente, os alunos deverão
elaborar um BI dos minerais com
recurso às TIC.
Os conteúdos que serão abordados
integram o programa curricular.

23/05/2022        
24/05/2022           

26/05/2022

Material da 
Geoflash

Não

Área disciplinar 8/09/
2021

In
qu

ér
ito

Média das respostas dadas no ponto 2 - Apresentação

Adesão dos Destinatários

Outro

E3 OC2 – Melhorar a 
qualidade de sucesso

X

In
qu

ér
ito

Média das respostas dadas no ponto 2 - Apresentação

≥4

Decoração da Escola 
para a época 

Natalícia.

Alunos dos 2.º e 
3.º ciclos

Elaboração de trabalhos de Natal,
utilizando vários materiais reutilizaveis 
/ recicláveis, em construções
tridimensionais, coma temática de
Natal: Presépios, árvores de Natal,
enfeites, arranjos, grinaldas,... Com o
objetivo de decorar, numa exposição
aberta à comunidade educativa,
todos os espaços da escola. 

06/12/2021 a 
06/01/2022

Cola branca e cola 
quente; fita cola, 
cartão prensado; 

Materiais 
riscadores e 

pictóricos (30€)

Sim

Áreas disciplinares 
de Educação Visual 

e Educação 
Tecnológica

Média das respostas dadas no ponto 3 - 
Desenvolvimento da atividade ≥4 4,14

Média das respostas dadas no ponto 4 - Contribuição 
da atividade para o desenvolvimento de 

aprendizagens/competências
≥4 4,04

Qualidade dos trabalhos

A maioria dos alunos participou com muita motivação; Os espaços
da escola foram decorados com empenho e de acordo com o gosto 
dos alunos; A escola ficou com um colorido acolhedor.

Os alunos referiram: “…foi muito bom para melhorar as minhas
aprendizagens”. “Aprendemos mais sobre as rochas e os
minerais.”; “…foi interessante”; “Foi bem explicado e foi divertido.”

4,19

E2 OC2 – Melhorar o 
desenvolvimento e as 

aprendizagens 
significativas

x x x

E2 OC5 – Manter um 
clima de Escola 

assente no respeito 
pelo outro

x

Adesão dos Destinatários

Os alunos consideraram a atividade muito positiva; uma forma de
manifestar afeto aos outros; a alegria que sentiram quando
receberam uma mensagem de afeto. 

Outro

E2 OC5 – Manter um 
clima de Escola 

assente no respeito 
pelo outro

X

In
qu

ér
ito

Média das respostas dadas no ponto 2 - Apresentação

A dificuldade de homogeneizar a decoração de todos os espaços
da escola, os mais frequentados foram espaços beneficiados; 

Média das respostas dadas no ponto 3 - 
Desenvolvimento da atividade

Média das respostas dadas no ponto 4 - Contribuição 
da atividade para o desenvolvimento de 

aprendizagens/competências

Adesão dos Destinatários

Os alunos referiram que gostam de fazer este tipo de trabalhos e
que gostam de ver os tarbalhos expostos pela escola.

Nada a sugerir.

O grande número de alunos que aderiram à iniciativa. O facto de
os alunos terem uma oportunidade de treinarem competências de
escrita, nomeadamente o texto utilitário: carta e mensagem. 

As competências de escrita referentes à estrutura da carta e da
mensagem. Verificou-se que um grande número de alunos ainda
não adquiriu essas competências. Média das respostas dadas no ponto 3 - 

Desenvolvimento da atividade

Média das respostas dadas no ponto 4 - Contribuição 
da atividade para o desenvolvimento de 

aprendizagens/competências Conselho Pedagógico
19/01/2022

Dia dos afetos.

E1 OC8 – Contribuir 
para o 

desenvolvimento 
comunitário

X

Biblioteca Escolar, 
assistente 

operacional:Sr.Élio

Professores de 
Português e do 

1.º ciclo da 
escola sede

Alunos dos 1.º, 
2.º e 3.º ciclos 
da escola sede, 
Docentes e não 

docentes

Os alunos, docentes e pessoal não
docente escrevem cartas de amizade,
amor, carinho ou gratidão
endereçadas a alguém da
comunidade escolar, as quais devem
ser colocadas no marco do correio
existente na biblioteca e serão
distribuidas no dia 14 de fevereiro 

14/02/22 marco de correio Sim

Área disciplinar de 
educação física

Professores 
requisitados, 

junta de 
freguesia.

Corta-mato escolar.

E1 OC8 – Contribuir 
para o 

desenvolvimento 
comunitário

X

E2 OC6 – Fomentar a 
educação para a 

cidadania, a educação 
para a saúde e a 

educação ambiental, 
assentes na 

participação social e 
comunitária ativa e 

responsável 

X

1º Ciclo - 134 alunos; 2º Ciclo -
55 alunos; 3º Ciclo - 58 alunos.O percurso adequado aos difertentes escalões etários; A presença

de um representante de um Clube de Atletismo; O empenho dos
participantes.

Agilizar a distribuição dos dorsais; Cumprimento do horário.

Média das respostas dadas no ponto 3 - 
Desenvolvimento da atividade

Média das respostas dadas no ponto 4 - Contribuição 
da atividade para o desenvolvimento de 

aprendizagens/competências

Adesão dos Destinatários

Os alunos referiram: " percurso espetacular; dei o máximo; muito
fixe......."

Não deixar os alunos que não participam atravessar a pista.

Alunos dos 1º,2º 
e 3º ciclos.

A atividade insere-se no projeto do
desporto escolar. O Corta-mato
apurará os 6 primeiros classificados de
cada escalão para o Corta-mato da
CLDE (distrital). A atividade, com
diferentes distâncias, será para os 1º,
2º e 3º ciclos do Agrupamento.

11/11/21

Fita Balizadora;  
pão; queijo; 

fiambre; fruta; 
sumo; medalhas; 
transporte do 1º 

ciclo e bombeiros.

Sim

Outro

Conselho Pedagógico
06/10/2021

In
qu

ér
ito

Média das respostas dadas no ponto 2 - Apresentação



Eixo/Objetivo 
Central

OE
1

OE
2

OE
3

OE
4

OE
5

OE
6

Dinamizadores
Parcerias/  

Colaboradores
Destinatários Descrição sumária Calendarização Recursos EECE Indicadores de sucesso Resultados Aspetos Positivos Aspetos a melhorar Observações

Dinamizadores Dinamizadores

Destinatários Destinatários
"Aprendi de forma motivadora e contribuiu para o meu
espírito crítico".  "Aprendi a ser mais gentil." "O trabalho
em grupo e a aprendizagem de forma mais dinâmica".
"Mais informação, melhoramento da gentileza diária".
"Colaboramos com os colegas". "Os trabalhos e a 

20
Acima do 
esperado

Dinamizadores Dinamizadores

Destinatários Destinatários

60%
Acima do 
esperado

Dinamizadores Dinamizadores

Destinatários Destinatários

50%
Acima do 
esperado

Dinamizadores Dinamizadores

Destinatários Destinatários

40%
Acima do 
esperado

nível 4
Em linha 

com o 
esperado

Atividades
Planificação da Atividade

Aprovação
Avaliação da Atividade

Indicadores de avaliação

Projeto “Dar voz às 
palavras”

E2 OC1 – Flexibilidade 
Curricular com vista à 

melhoria das 
aprendizagens

X X

BE/Departamento 
de Línguas

Alunos dos 2º e 
3º ciclos 

Nas aulas de SEP os alunos
requesitam livros, e de forma
autónoma, lêem livros e no final
escrevem um artigo de opinião, o qual
será publicado no blogue. Criação de
QR Codes com informação sobre os
livros lidos e divulgação em diferentes
espaços da escola. 

De outubro a 
junho

Livros da 
Biblioteca; e-

books; e-readers; 
computadores; 

tablets; Internet; 
Ferramentas 
digitais (Blog, 

Padlet, QR Codes; 
Facebook) 

Sim

Conselho Pedagógico
06/10/2021

In
qu

ér
ito

Média das respostas dadas no ponto 2 - Apresentação

≥4

Adesão dos Destinatários

Qualidade dos  textos de opinião 

E3 OC1 – Manter a 
taxa de sucesso

x

In
qu

ér
ito

Média das respostas dadas no ponto 2 - Apresentação

Tertúlias Literárias 
Dialógicas

Alunos do 1º 
ciclo (4º ano 

escolar) e 2º ciclo

As tertúlias literárias dialógicas
constituem uma prática de leitura e
aprendizagem com base na partilha
de conhecimentos subsequente à
leitura. Das primeiras sensações,
emoções, experiências suscitadas pela
leitura surgem comentários sempres
válidos. Princípios essenciais: respeito
pelos saberes individuais, inexistência
de hierarquias do saber e estar isenta
de avaliação à disciplina. É uma
atividade muito importante para o
desenvolvimento pessoal e social de
cada participante. 

2º e 3º período 
escolar

Livros da 
Biblioteca; e-

books; e-readers; 
computadores; 

tablets; Internet; 
Ferramentas 
digitais (Blog, 

Padlet, QR Codes; 
Facebook) 

Sim
Educador Social, 
Coordenadora da 

BE

Docentes da 
disciplina de 

Português

Foi atribuida pela RBE uma
verba de 1000€ para
aquisição de obras que serão
exploradas através deste
projeto "Clubes de leitura:Dar
voz às palavras"

Participaram nesta atividade 60% das turmas do 2.º e 3.º ciclo, o
que foi considerado bastante positivo. Os alunos desenvolveram
competências de leitura , de escrita e de argumentação. 

No próximo ano, pretende-se envolver mais os alunos do 3.º ciclo.
Também é necessário desenvolver mais as compet~encias de
escrita, popis muitos alunos revelram dificuldades em se
exprimirem de forma mais formal por escrito. 

Média das respostas dadas no ponto 3 - 
Desenvolvimento da atividade

Média das respostas dadas no ponto 4 - Contribuição 
da atividade para o desenvolvimento de 

aprendizagens/competências

Textos de opinião 

4,36

Estas tertúlias não foram
desenvolvidas com o 1º ciclo
conforme estava previsto.
Isto deveu-se a
constrangimentos
relacionados com o
desenvolvimento de outras
práticas de leitura e expressão
oral nestes níveis de ensino. 

Os alunos gostaram de ler uma obra de uma forma diferente e
partilhada entre todos. No final, manifestaram terem aprendido
muito através desta nova forma de aprendizagem da literatura.
Existem valores de cidadania como o respeito por todos e pelos
argumentos individuais, o aprender a ouvir, entre outros, que
constituem regras preponderantes nesta prática. Estes fatores
contribuem para uma sã convivência e para a interiorização dos
valores de uma forma natural, na qual conseguem aprender e
divertir-se simultaneamente.

Os alunos referiram que este tipo de projeto os ajudou a
escreverem melhor e a saber argumentar. 

Os alunos pretendem criarem um blogue , para serem eles a
colocarem as suas opiniões diretamente online. 

Conselho Pedagógico 
06/10/2021

E3 OC2 – Melhorar a 
qualidade de sucesso

X

E2 OC1 – Flexibilidade 
Curricular com vista à 

melhoria das 
aprendizagens

X x

Adesão dos Destinatários

Os alunos consideraram que esta atividade foi bastante
motivadora, que os ajudou a ter espírito crítico; a desenvolver
conhecimentos; a saber votar; a trabalhar em novas ferramentas
digitais; incentivou à leitura.

Mais tempo para os trabalhos de grupo; realizar atividades deste
género mais vezes.

Outro

E1 OC8 – Contribuir 
para o 

desenvolvimento 
comunitário

X X

In
qu

ér
ito

Média das respostas dadas no ponto 2 - Apresentação

≥4 4,48

Abranger um maior número de docentes e turmas, transformando-
se numa prática conhecida pela generalidade dos docentes de
língua portuguesa. Média das respostas dadas no ponto 3 - 

Desenvolvimento da atividade ≥4 4,11

Média das respostas dadas no ponto 4 - Contribuição 
da atividade para o desenvolvimento de 

aprendizagens/competências ≥4 4,05

Adesão dos Destinatários

Os alunos manifestaram terem apreciado muito esta nova forma
de aprender, através de uma obra literária. Como podemos
confirmar através de testemunhos escritos dos alunos e que
passamos a citar: "Melhorou as minhas aprendizagens :) e gostei
da atividade"; "Todos os aspetos foram positivos"; "Gostei porque
me incentivou a ler o livro"; "Foi interessante e motivador";
"Gostei das tertúlias e passei a conhecer coisas novas".

"Poderíamos ler fora da sala de aula e fazer um mini teatro".
"Podia ser outro livro". 

Esta atividade permitiu motivar os alunos para a leitura,
desenvolver o espírito crítico e competências de cidadania ativa,
dando a conhecer, para que serve e como se organiza um processo 
eleitoral.

Envolver mais turmas neste tipo de atividade. 

Média das respostas dadas no ponto 3 - 
Desenvolvimento da atividade ≥4 4,39

Média das respostas dadas no ponto 4 - Contribuição 
da atividade para o desenvolvimento de 

aprendizagens/competências
≥4 4,34Conselho Pedagógico

06/10/2021

Concurso Miúdos a 
votos: quais os livros 

mais fixes

E1 OC4 – Estabelecer 
parcerias com escolas 
e outras instituições 

nacionais/ europeias, 
no âmbito de 

programas nacionais/ 
europeus

X

BE/CD/PORT
Pordata; RBE; 

Pordata e Visão 
Junior

Alunos dos 2º e 
3º ciclos

Esta atividade consiste na eleição dos
livros preferidos dos alunos,
replicando os procedimentos e normas 
de uma eleição real. Este projeto
permite aos alunos perceber para que
serve e como se organiza um processo 
eleitoral.

De novembro a 
maio

Computador/ 
Internet/ 

Ferramentas 
digitais/ Material 
de desgaste para 

a campanha

Sim

Educadora Social 

DT das turmas 
abrangidas; 

Professores de 
todos os ciclos; 

clube É-
Te=igual?

Movimento Gentil

E1 OC3 – Reforçar as 
parcerias e protocolos 

com a comunidade
X

E1 OC8 – Contribuir 
para o 

desenvolvimento 
comunitário

X

≥3 4,42 A motivação, interesse e entusiasmo dos alunos na realização das
atividades; a criatividade que os alunos manifestaram quer na
criação de ideias novas para espalhar a gentileza, quer na
prossecução das atividades; as importantes relações de sinergia
que se geraram na comunidade educativa interna; o espírito de
gentileza que floresceu na escola.

Envolver os EE de uma forma mais ativa nas atividades do
Movimento Gentil.

Média das respostas dadas no ponto 3 - 
Desenvolvimento da atividade ≥3 4,51

Média das respostas dadas no ponto 4 - Contribuição 
da atividade para o desenvolvimento de 

aprendizagens/competências
≥3 4,45

Adesão dos Destinatários

"Podia ter mais sessões". "Termos mais tempo"."Mas poderiam
tratar de temas menos conhecidos".

Alunos dos 1.º, 
2.º e 3.º ciclos 

Este Movimento surgiu na escola de
Fragoso, no ano letivo transato e
continua no presente ano letivo.
Pretende espalhar a gentileza,
ajudando a tornar um mundo melhor.
Procura também relembrar princípios
base da educação como: o
cumprimento, o agradecimento, o
respeito, a partilha, a solidariedade, o
amor, a amizade, a simpatia, (...). Este 
Movimento manifesta-se essencial na
sociedade em que vivemos, onde
alguns valores que foram aprendidos
com os mais velhos começaram a
entrar em desuso.

Anual

Computadores, 
impressoras, 

câmara 
fotográfica e de 
filmar, coluna de 
som, microfone, 

televisão ou 
projetor, material 

de 
papelaria,diluente, 

 cola, cola dupla 
face, plástico 
autocolante, 
material de 

decoração, fio de 
nylon e cabo de 

aço, guarda-
chuvas usados 

para mobiles...;  

Sim

Número de alunos que colaborem no Movimento Gentil 
satisfeitos com as atividades realizadas

Conselho Pedagógico
06/10/2021

In
qu

ér
ito

Média das respostas dadas no ponto 2 - Apresentação



Eixo/Objetivo 
Central

OE
1

OE
2

OE
3

OE
4

OE
5

OE
6

Dinamizadores
Parcerias/  

Colaboradores
Destinatários Descrição sumária Calendarização Recursos EECE Indicadores de sucesso Resultados Aspetos Positivos Aspetos a melhorar Observações

Dinamizadores Dinamizadores

Destinatários Destinatários

90%
Em linha 

com o 
esperado

Dinamizadores Dinamizadores

Destinatários Destinatários

50%
Abaixo do 
esperado

Dinamizadores Dinamizadores A atividade visava 

Destinatários Destinatários

50%
Em linha 

com o 
esperado

Em linha 
com o 

esperado

Dinamizadores Dinamizadores

Destinatários Destinatários

80%
Acima do 
esperado

Atividades
Planificação da Atividade

Aprovação
Avaliação da Atividade

Indicadores de avaliação

Jornadas de Inglês

E3 OC2 – Melhorar a 
qualidade de sucesso

x x

Realização de 3 provas (1 por

eliminatória) por ano de escolaridade.

Cada prova é constituída por 25

questões de escolha múltipla relativas

à competência intercultural e

conteúdos lecionados. A participação

na 1ª prova é voluntária; participarão

na 2.ª eliminatória os alunos que

obtiverem percentagem igual ou

superior a 50 na 1.ª eliminatória;

participarão na 3.ª eliminatória os

alunos que obtiverm percentagem

igual ou superior a 75. Serão

premiados os 3 primeiros classificados

de cada ciclo.

11/21; 03/22;

05/22

Fotocópias; 
computador/tele
móvel/ tablet; 

Internet

Sim

Área disciplina de
Português: 7/09/2021;
Conselho Pedagógico
06/10/2021

In
qu

ér
ito

Média das respostas dadas no ponto 2 - Apresentação

Concurso de Escrita 

Alunos do 3.º ciclo serão convidados a
construir uma história, devendo ser
começada e concluída por cada uma,
num máximo de três páginas. Umjúri
avaliará os textos, atribuindo uma
classificação. Os três alunos mais
cotados receberão um prémio.

3.º período sim
Area disciplinar de 

Português

Área disciplinar
07/09/2021

Área disciplinar de 
Inglês

Alunos do 4.º ao 
9.º ano

E2 OC2 – Melhorar o 
desenvolvimento e as 

aprendizagens 
significativas

x x x

E3 OC2 – Melhorar a 
qualidade de sucesso

x

Média das respostas dadas no ponto 4 - Contribuição 
da atividade para o desenvolvimento de 

aprendizagens/competências

Adesão dos Destinatários

Os participantes consideraram positiva a sua participação,
referindo que esta atividade lhes permitiu treinar a escrita. Alguns
acrescentaram ainda que a atividade perite desenvolver a
criatividade e a imaginação.

Alguns pareticipantes referiram que seria preferível fornecer um
parágrafo inicial ou um tema.

Adesão dos Destinatários

Outro

E3 OC3 – 
Proporcionar um 

ensino de inclusão, 
equidade e excelência

x x

In
qu

ér
ito

Média das respostas dadas no ponto 2 - Apresentação

In
qu

ér
ito

Média das respostas dadas no ponto 2 - Apresentação

Média das respostas dadas no ponto 3 - 
Desenvolvimento da atividade

Alunos do 3.º 
ciclo

Valorização dos conhecimentos adquiridos pelos alunos. Todas as turmas do 3.º ciclo realizam o questionário em formato
digital.

Média das respostas dadas no ponto 3 - 
Desenvolvimento da atividade

Média das respostas dadas no ponto 4 - Contribuição 
da atividade para o desenvolvimento de 

aprendizagens/competências

Qualidade dos trabalhos

Demonstração dos conhecimentos na disciplina.

A atividade visava essencialmente a escrita e revestiu-se de um 
acompanhamento em sala de aula, tendo os professores 
desenvolvido estratégias de motivação para uma participação 
mais expressiva e empenhada por parte dos alunos. 
Posteriormente, procedeu-se a uma pré-seleção dos trabalhos 
apresentados, em função da qualidade dos mesmos. Salienta-se a 
qualidade de alguns textos finais.

Os docentes consideraram que esta orgânica de concurso oferece 
alguma resistência aos alunos, pelo que expressaram algumas 
propostas para reformulação, no próximo ano letivo, de modo a 
torná-lo mais atrativo: alteração da tipologia de texto solicitado; 
temas mais direcionados para o interesse dos alunos e/ou em 
articulação com as temáticas abordadas em Cidadania; 
apresentação de um parágrafo inicial de texto para dar 
continuidade; possibilidade de realização em pares.

O interesse e empenho dos alunos participantes. o
desenvolvimento das competências de leitura, escrita e
argumentação. Um aluno do 2.º ciclo passou à fase intermunicipal. 

Pouca participação dos alunos do 1.º e 3.º ciclo, não se tendo
alcançado os resultados esperados. Visto que é concurso do PNL e
que motiva bastante os alunos para a leitura, argumentação e
escrita, no próximo ano propõe-se uma abordagem difetente:
todos os alunos do 3.º, 4.º anos, do 2.º e 3.º ciclos participem na
1.ª fase a nível de escola com escolha do livro no início do ano
letivo e leitura do mesmo por todos os alunos. 

Média das respostas dadas no ponto 3 - 
Desenvolvimento da atividade

Média das respostas dadas no ponto 4 - Contribuição 
da atividade para o desenvolvimento de 

aprendizagens/competências Conselho Pedagógico
06/10/2021

Concurso Nacional 
de Leitura

E1 OC4 – Estabelecer 
parcerias com escolas 
e outras instituições 

nacionais/ europeias, 
no âmbito de 

programas nacionais/ 
europeus

X

Biblioteca escolar/ 
BDepartamentos 
do 1º ciclo e de 

Línguas 

Biblioteca 
Municipal  / 

Plano Nacional 
de Leitura / 

Comunidade 
Intermunicipal 
do Cávado /  

Rede de 
Bibliotecas 

escolares de 
Barcelos 

Alunos do 1º 
ciclo (3º e 4º 

anos) e alunos 
do 2º e 3º ciclos

O CNL tem como objetivo estimular o
gosto e o prazer da leitura, para
melhorar o domínio da língua
portuguesa, a compreensão leitora e
os hábitos de leitura. Este concurso
tem várias fases: escolar, municipal,
intermunicipal e nacional, com provas
escritas, de leitura e de argumentação. 

De outubro a 
junho

Livros da BE/ 
aquisição de 
livros para 
prémios e 

transporte para 
fase concelhia; 
prémios (livros  

120€)

Sim

Adesão dos Destinatários

Os alunos, que participarm a nível concelhio, referiram que
gostaram muito de participar, de estar em contacto com outros
alunos de outras escolas e de assistir ao espetáculo. 

Outro

E3 OC2 – Melhorar a 
qualidade de sucesso

X

X X

Psicóloga Escolar 

Professores 
Titulares do 1.º 
Ciclo e Diretores 

de Turma dos 
2.º e 3.º Ciclos 

Projeto "Vive 
Melhor/Aprende 

Mais"

E3 OC1 – Manter a 
taxa de sucesso

E3 OC2 – Melhorar a 
qualidade de sucesso

X

≥4 4,33

Desenvolvimento de sessões
teórico-práticas com caráter
lúdico. 

O impacto positivo na vida dos alunos e das respetivas famílias.
Envolvimento, colaboração e relação estabelecida entre a
dinamizadora e alunos/DT/professores/famílias. Fortalecimento
de vínculos entre os alunos. Manutenção de um ambiente de
trabalho saudável. Promoção do desenvolvimento integral e
harmonioso, tanto na vertente escolar como social, dos
destinatários. Exploração dos temas solicitados pelos próprios
alunos. 

Melhorar a parceria escola-família. Reformulação de algumas
dinâmicas, no sentido de alcançar maior participação das famílias
na vida dos seus educandos. Média das respostas dadas no ponto 3 - 

Desenvolvimento da atividade ≥4 4,37

Média das respostas dadas no ponto 4 - Contribuição 
da atividade para o desenvolvimento de 

aprendizagens/competências
≥4 4,33

Adesão dos Destinatários

Aprender de forma motivadora. Melhoria das relações com os
outros. Participação ativa e interessada. Sensibilização sobre as
temáticas abordadas. Atividades apelativas, nomeadamente
jogos. Promoção do autoconhecimento. Aquisição de ferramentas
para viver (pessoal e academicamente) com mais qualidade.  

Gostariam que se realizassem ainda mais sessões. 

Alunos dos 1.º, 
2.º e 3.º Ciclos 

Atendendo à presença de problemas
disciplinares, reduzida motivação para
o estudo, dificuldades de organização
do próprio estudo, reduzidas
expetativas socioprofissionais e
alguns problemas de integração na
comunidade educativa, as sessões
dinamizadas, no contexto de
grupo/turma, promovem o
desenvolvimento emocional e social
dos alunos. 

De outubro a 
junho

Computador 
Projetor 

Dinâmicas de 
Psicologia 

Sim

Questionário sobre qualidade de vida 

In
qu

ér
ito

Média das respostas dadas no ponto 2 - Apresentação



Eixo/Objetivo 
Central

OE
1

OE
2

OE
3

OE
4

OE
5

OE
6

Dinamizadores
Parcerias/  

Colaboradores
Destinatários Descrição sumária Calendarização Recursos EECE Indicadores de sucesso Resultados Aspetos Positivos Aspetos a melhorar Observações

Dinamizadores Dinamizadores

Destinatários Destinatários

95%
Acima do 
esperado

Dinamizadores Dinamizadores

Destinatários Destinatários

50%

Dinamizadores Dinamizadores

Destinatários Destinatários

50kg
Em linha 

com o 
esperado

Dinamizadores Dinamizadores

Destinatários Destinatários

média das opiniões 4 
Acima do 
esperado

Atividades
Planificação da Atividade

Aprovação
Avaliação da Atividade

Indicadores de avaliação

Adesão dos Destinatários

opinião dos participantes 

E3 OC2 – Melhorar a 
qualidade de sucesso

X

In
qu

ér
ito

Média das respostas dadas no ponto 2 - Apresentação

“Levar uma Tampa”

Conselho Pedagógico
17/11/2022

E1 OC8 – Contribuir 
para o 

desenvolvimento 
comunitário

X

E2 OC6 – Fomentar a 
educação para a 

cidadania, a educação 
para a saúde e a 

educação ambiental, 
assentes na 

participação social e 
comunitária ativa e 

responsável 

X

Esta atividade iniciou-se com a animadora da Biblioteca Municipal
que, de uma forma muito dinâmica, conseguiu uma grande
envolvência por parte dos alunos, tendo estes demosntrado
grande interesse, curiosidade e empenho nas dinámicas durante
as sessões. Por parte da bibliotecária foram dinamizadas sessões
de  "Hora do conto" com recurso, por vezes, às tecnologias, em que 
os alunos aderiram entusiasticamente às mesmas. 

Realização de sessões de forma mais regular. 

Média das respostas dadas no ponto 3 - 
Desenvolvimento da atividade

Média das respostas dadas no ponto 4 - Contribuição 
da atividade para o desenvolvimento de 

aprendizagens/competências

Quantidade de tampas recolhidas (kg)

Envolvimento das turmas na construção da estrutura.

Através dos trabalhos realizados pelos alunos, nomeadamente
desenhos, quizzes..., os alunos demonstraram que foi uma
atividade do seu agrado. 

Oralmente, exprimiram a vontade que estas sessões se
realizassem com mais frequência. 

Hora do conto e 
ateliês de leitura – 

Biblioteca Municipal 
/Biblioteca Escolar

E1 OC2 – Articular o 
plano de atividades 

do Agrupamento com 
o plano de ação 
educativa das 

autarquias

X

Biblioteca 
Municipal de 

Barcelos/ 
Biblioteca Escolar

Biblioteca 
Municipal                 
  Eduacadoras e 
docentes do 1.º 

ciclo

Alunos do pré-
escolar e do 1º 

ciclo

Leitura em voz alta de histórias, contos 
e lendas de autores reconhecidos e de
obras recomendadas pelo PNL..
Representação das histórias . 

De outubro a maio

Livros da BE e da 
BM, material para 

a construção de 
cenários e 

fantoches (50€)

Conselho Pedagógico
06/10/2021

Toda a comunidade escolar e famílias dos alunos colaboraram na
recolha das rolhas de plástico que depois foram levadas para uma
emperesa de reciclagem, revertendo os fundos para causas
solidárias.

Toda a 
comunidade 

escolar

Os alunos do 6º ano vão construir um
mecanismo simples, com materiais
reutilizáveis, para recolha das tampas
de plástico. Pretende-se sensibilizar
toda a comunidade educativa para a
recolha de tampas de plástico, para a
reciclagem e para a redução do
plástico que vai parar à natureza.

Todo o ano letivo
Garrafas de 

plástico, cordas, 
cola.

Sim
Área disciplinar de 
Ciências Naturais 

Área disciplinar 
de EV/ET.

In
qu

ér
ito

Média das respostas dadas no ponto 2 - Apresentação

Adesão dos Destinatários

Outro

E2 OC2 – Melhorar o 
desenvolvimento e as 

aprendizagens 
significativas

x x x

In
qu

ér
ito

Média das respostas dadas no ponto 2 - Apresentação A atividade Gramaticando,
destinada aos alunos dos três
anos do terceiro ciclo de
escolaridade, contou apenas
com a primeira fase, tendo
sido cancelada a segunda.
Esta resolução prendeu-se
com o avolumar de atividades
no terceiro período, a
realização de provas de
aferição e o reduzido número
de aulas para a sua aplicação.
Apesar destes
constrangimentos, considerou-
se a atividade como um
estímulo ao desenvolvimento
da Gramática e serviu de
ensaio para uma nova edição,
no próximo ano letivo.

Apesar de cancelada a segunda fase, considera-se que a primeira
fase decorreu bem, servindo como experiência para o
desenvolvimento da atividade no próximo ano.Média das respostas dadas no ponto 3 - 

Desenvolvimento da atividade

Média das respostas dadas no ponto 4 - Contribuição 
da atividade para o desenvolvimento de 

aprendizagens/competências Área disciplinar
07/09/2021

Média das respostas dadas no ponto 3 - 
Desenvolvimento da atividade

Média das respostas dadas no ponto 4 - Contribuição 
da atividade para o desenvolvimento de 

aprendizagens/competências

Adesão dos Destinatários

Concurso 
“Gram@ticando”

E3 OC2 – Melhorar a 
qualidade de sucesso

x

Área disciplinar de 
Português

Alunos do 3.º 
ciclo

O concurso “Gramaticando” desenrola-

se em duas fases: 1º fase: 2.º

período; 2º fase: 3.º período.

Os alunos participam nas duas fases,

somando-se a classificação obtida em

cada uma delas. Desta forma, serão

apurados os três primeiros

classificados, aos quais serão

atribuídos prémios.

As provas serão realizadas no google

dos.

2.º e 3.º períodos Sim
Internet, 

computador

Departamento de 
CHS

Biblioteca EscolarOlimpíadas do Saber

E3 OC2 – Melhorar a 
qualidade de sucesso

X

Alguns alunos não
preencheram a totalidade dos
questionários devido a
estarem confinados pela
COVID. 

Articulação de saberes entre as diferentes áreas disciplinares; o
empenho e interesse demonstrado pelos alunos; articulação
vertical e horizontal e envolvimento de todos os docentes do
departamento; valorização dos conhecimentos adquiridos ao
longo do ano letivo. 

Maior controlo durante a realização dos questionários para evitar
que alguns alunos cometam fraudes. 

Média das respostas dadas no ponto 3 - 
Desenvolvimento da atividade

Média das respostas dadas no ponto 4 - Contribuição 
da atividade para o desenvolvimento de 

aprendizagens/competências

Adesão dos Destinatários

Os alunos, ouvidos em contexto de sala de aula oralmente,
referiram que é uma forma de demonstrarem o que aprenderam e
de serem premiados por esse motivo.

Referiram que devia haver mais controlo no momemento da
realização dos questionários e que os prémios deveriam ser por
turma enão por ciclo.

2.º e 3.º ciclos

Realiza-se uma sessão no final de
cada período letivo, através de um
questionário no Forms, com questões
relacionadas com os conteúdos
trabalhados em todas as áreas
disciplinares que compõem o
departamento de CHS. A participação
é facultativa.

Anual
Computador; 

telemóvel; tablet; 
internet

Sim

Outro

Reunião de Departamento 
CHS - 13-10-2021

In
qu

ér
ito

Média das respostas dadas no ponto 2 - Apresentação



Eixo/Objetivo 
Central

OE
1

OE
2

OE
3

OE
4

OE
5

OE
6

Dinamizadores
Parcerias/  

Colaboradores
Destinatários Descrição sumária Calendarização Recursos EECE Indicadores de sucesso Resultados Aspetos Positivos Aspetos a melhorar Observações

Dinamizadores Dinamizadores

Destinatários Destinatários

45%
Em linha 

com o 
esperado

Dinamizadores Dinamizadores

Destinatários Destinatários

Dinamizadores Dinamizadores

Destinatários Destinatários

nível 4
Em linha 

com o 
esperado

Dinamizadores Dinamizadores

Destinatários Destinatários

70%
Em linha 

com o 
esperado

nível 4
Em linha 

com o 
esperado

Atividades
Planificação da Atividade

Aprovação
Avaliação da Atividade

Indicadores de avaliação

Foi sugerido, como aspeto motivador, a possibilidade da próxima 
edição ser realizada em formato Forms, online, ( ou outro) 
podendo-se recorrer ao uso do telemóvel e/ou do computador.

os alunos sugeriram que a prova seja realizada em formato  
Google Forms, online, podendo-se recorrer ao uso do telemóvel 
e/ou do computador.

Pelos objetivos que encerra e 
sendo uma atividade que 
remonta aos primeiros anos 
de funcionamento da escola, a 
mesma deve manter-se e ser 
objeto de motivação para os 
alunos na área do saber e da 
participação ativa em 
contexto escolar.

Conselho Pedagógico
06/10/2021

Concurso Concelhio 
de Poesia “Pequenos 

Grandes Poetas"

E1 OC2 – Articular o 
plano de atividades 

do Agrupamento com 
o plano de ação 
educativa das 

autarquias

X

Biblioteca 
Municipal, RBEB, 

Equipa da BE 

Departamentos 
do Pré-escolar; 
1.º ciclo; Área 
disciplinar de 

Português 

Pré-escolar; 
1.º,2.º e 3.º 

ciclos 

Concurso Concelhio dirigido aos
diferentes graus de ensino, que inclui
as modalidades de poema inédito e
declamação. 

Janeiro a junho 
Transporte e 

prémios (livros-
120%) 

Sim

In
qu

ér
ito

Média das respostas dadas no ponto 2 - Apresentação

≥4

Adesão dos Destinatários

Qualidade dos trabalhos apresentados a concurso e das 
declamações 

E2 OC2 – Melhorar o 
desenvolvimento e as 

aprendizagens 
significativas

X

In
qu

ér
ito

Média das respostas dadas no ponto 2 - Apresentação

≥4

Comemoração do 25 
de Abril  

Alunos de 6.º e 
9.º ano 

Durante a semana de 26 de abril a 3
de maio serão realizadas as seguintes
atividades, como forma de promover
os valores relacionados com a
implementação da democracia:
construção de um padlet com poemas
inéditos dos alunos alusivos ao tema;
sessão declamação de poesia na
biblioteca; pesquisa sobre
personalidades de Abril; exposição
sobre as referidas personalidades. 

26/04/2022  a      
04/05/2022

Internet; 
ferramentas 

digitais; 
expositores, blog 
da BE, cartolinas

Sim
Área disciplinar de 

História 
Biblioteca escolar 

A criatividade dos alunos na elaboração dos poemas inéditos; o
gosto que demosntraramm pela declamação e a grande adesão a
esta parte do concurso. O envolvimento/ presença dos
encarregados de educação e familiares no acompanhamento dos
alunos e participação no espetáculo de declamação, que se
realizou no auditório da Biblioteca municipal de Barcelos.

Envolver mais os alunos do pré-escolar e 1.º ciclo neste concurso. 

Média das respostas dadas no ponto 3 - 
Desenvolvimento da atividade ≥4 4,1

Média das respostas dadas no ponto 4 - Contribuição 
da atividade para o desenvolvimento de 

aprendizagens/competências
≥4 4,15

Avaliação dos trabalhos realizados 

4,39

Foi acrescida à planificação da
atividade, uma plaestra sobre
o 25 de Abril e a democracia,
para os alunos do 6.º e 9º
anos, tendo como orador o
historiador Albino Penteado
Neiva. 

Esta atividade permitiu aos aos alunos desenvolver a sua
autonomia, as suas capacidades de pesquisa e apresentação de
trabalhos. A palestra, apresentada pelo dr. Albino Penteado Neiva,
veio enriquecer substancialmente os conhecimentos dos alunos
sobre o tema abordado.

Os alunos consideraram que esta atividade os ajudou a melhorar a
escrita de poemas; a treinar a maneira como declamam e a
leitura; que estimulou a criatividade; que foi divertido, interessante 
e atractivo. 

Motivar mais a criatividade dos alunos para eles terem mais
interesse. Ser atempadamente divulgado .

4,38

E2 OC2 – Melhorar o 
desenvolvimento e as 

aprendizagens 
significativas

X X

E3 OC2 – Melhorar a 
qualidade de sucesso

X X

Adesão dos Destinatários

Algumas respostas dos alunos: "Adorei ir ao teatro; foi uma aula
diferente e mais dinâmica"; "[...] como eu gostei desta peça de
teatro, pode motivar-me para no futuro ir assistir a mais peças";
"[...] acho que é uma atividade que deveria ser repetida"; " [...]
serve como uma consolidação a tudo o que foi abordado em sala
de aula". 

Algumas respostas dos alunos; " O teatro deveria ter demorado
mais tempo"; "Havia algum barulho na sala"; "Acho que a obra
podia ter um fim"; " [...] os piratas podiam aparecer mais vezes". 

Outro

E3 OC2 – Melhorar a 
qualidade de sucesso

x

In
qu

ér
ito

Média das respostas dadas no ponto 2 - Apresentação

≥4 4,58

De futuro, isto tipo de palestra deverá ser planificada para uma
sessão de 90 mimnutos, pois verificou-se que a gestão do tempo
para a mesma não foi suficiente. Média das respostas dadas no ponto 3 - 

Desenvolvimento da atividade ≥4 4,31

Média das respostas dadas no ponto 4 - Contribuição 
da atividade para o desenvolvimento de 

aprendizagens/competências
≥4 4,38

Adesão dos Destinatários

Os alunos referiram que melhoraram as suas aprendizagens,
ficaram a saber mais sobre as personalidades que interviram na
revolução, que foi uma forma motivadora e diferente para
aprender sobre o tema. Gostaram da forma entusiasta que o
orador expôs o tema e que permitiu que os conceitos fossem
melhor assimilados.

Os alunos referiram como negativo o facto de a palestra ser só de
45 minutos, o que dificultou a gestão do tempo e aplicação das
ativiidades.  O comportamento de alguns alunos menos corretos.

x

Destacam-se como aspetos positivos: o serviço educativo do
"Theatro Gil Vicente"; as versões das obras apresentadas pelas
várias companhias de teatro respeitaram os textos originais; o
contributo para o desenvolvimento da sensibilidade estética e
sentido crítico dos alunos; o conhecimento das obras propostas
para educação literária de uma forma dinâmica, motivadora e
pedagógica. 

Aspetos a melhorar: proporcionar, anualmente, a ida ao teatro a
todos os anos de escolaridade. 

Média das respostas dadas no ponto 3 - 
Desenvolvimento da atividade ≥4 4,54

Média das respostas dadas no ponto 4 - Contribuição 
da atividade para o desenvolvimento de 

aprendizagens/competências
≥4 4,45

Área disciplinar de
Português: 7/09/2021;
Conselho Pedagógico
19/01/2022

Ida ao Teatro

E2 OC2 – Melhorar o 
desenvolvimento e as 

aprendizagens 
significativas

x x

Área disciplinar de 
Português

Encarregados de 
educação

Alunos do 2.º 
ciclo e do 9.º ano

Alunos deslocar-se-ão a Barcelos, ao
Theatro Gil Vicente, para assistirem à
dramatização de uma obra em estudo
nesse ano.

 09/03/2022 - 
5.º;      

16/03/2022 - 9.º; 
23/02/2022 - 6.º

Autocarro (3 € por 
aluno)

Sim

Média das respostas dadas no ponto 4 - Contribuição 
da atividade para o desenvolvimento de 

aprendizagens/competências

Adesão dos Destinatários

Os alunos manifestaram entusiasmo e interesse em participar na
atividade. 

Alunos do 2.º 
ciclo

Atividades a realizar por ano de 
escolaridade (2.º ciclo):

— Leitura domiciliária ou em sala de 
aula de obras integrais e verificação, 

através da realização de um 
questionário, da capacidade de 

compreensão da leitura das obras do 
PNL selecionadas de acordo com o 

respetivo ano de escolaridade;
— Verificação, no mesmo 

questionário, dos conhecimentos 
gramaticais adquiridos;

— Avaliação da ortografia;
— Avaliação da expressão escrita.

3.º período
Utilização do 

espaço da cantina
Sim

Outro

Área disciplinar
07/09/2021

In
qu

ér
ito

Média das respostas dadas no ponto 2 - Apresentação

Professores de 
Português do 2.º 

ciclo

Destacam-se, como aspetos positivos da atividade: a taxa de 
participação efetiva ser próxima do esperado (40,5% no quinto ano 
e 41% no sexto ano); a  satisfação dos alunos participantes   em 
relação ao local, organização e pela tipologia de prova; o estímulo 
à participação ativa em atividades / concursos; os prémios e os 
diplomas atribuídos em contexto formal.

Média das respostas dadas no ponto 3 - 
Desenvolvimento da atividade

Olimpíadas da 
Língua Portuguesa

E2 OC2 – Melhorar o 
desenvolvimento e as 

aprendizagens 
significativas

x x x

E3 OC2 – Melhorar a 
qualidade de sucesso



Eixo/Objetivo 
Central

OE
1

OE
2

OE
3

OE
4

OE
5

OE
6

Dinamizadores
Parcerias/  

Colaboradores
Destinatários Descrição sumária Calendarização Recursos EECE Indicadores de sucesso Resultados Aspetos Positivos Aspetos a melhorar Observações

Dinamizadores Dinamizadores

Destinatários Destinatários

60%
Acima do 
esperado

Excertos das opiniões dos alunois: Entrada e saída de
alunos e professores na biblioteca durante a hora da
realização de algumas atividades prejudicou um pouco a
atenção dos alunos. Deveria haver uma sala própria para
determinadas atividades de leitura. Prolongar a semana da 

Dinamizadores Dinamizadores

Destinatários Destinatários

60%
Acima do 
esperado

acima dos 60%
Acima do 
esperado

Dinamizadores Dinamizadores

Destinatários Destinatários

Dinamizadores Dinamizadores

Destinatários Destinatários

95%
Em linha 

com o 
esperado

Atividades
Planificação da Atividade

Aprovação
Avaliação da Atividade

Indicadores de avaliação

Departamento de CHS 13-
10-2021

SuperTmatik Quiz do 
Cristianismo 

E3 OC2 – Melhorar a 
qualidade de sucesso

X

EMRC
Alunos do 2º e 

3º Ciclos

Ao longo do 2.º período serão
dedicadas algumas aulas para que os
alunos se familiarizem com as regras e 
questões do jogo. No 3.º período terão 
lugar as eliminatórias nas turmas e a
final interturmas. 

Anual

Baralhos de 
cartas do 

SuperTmatik Quiz 
do Cristianismo

Não

Conselho Pedagógico
19/01/2022

In
qu

ér
ito

Média das respostas dadas no ponto 2 - Apresentação

≥4

Adesão dos Destinatários

Outro

E3 OC3 – 
Proporcionar um 

ensino de inclusão, 
equidade e excelência

X X

In
qu

ér
ito

Média das respostas dadas no ponto 2 - Apresentação

≥4

Comemoração do 
Dia Mundial do 

Cancro

Alunos de EPE, 
1º, 2.º e 3.º 

ciclos, Docentes 
e Não Docentes

Leitura e exploração de livros cujas
histórias são alusivas à temática do
cancro: Matilde está careca; Os
chapéus da Catarina  e Alice no país do 
cancro. Elaboração de um mural com
impressões digitais dos alunos,
pessoal docente e não docente que
conhecem pessoas que têm ou
tiveram cancro; arranque do
campeonato europeu contra o cancro
(fase intra turmas); webinares
promovidos pela LPCC para as turmas
de 6.º e 9.º anos. Construção da
árvore da vida pelos alunos do 9.º ano.

Fevereiro

Livros com 
histórias alusivas 
à temática; tinta 

para as 
impressões 

digitais do mural; 
computador; 

projetor

Sim

Jovens Promotores 
de Saúde e Área 

Disciplinar de 
Ciências Naturais

Liga Portuguesa 
Contra o Cancro; 

Docentes de 
Português; 

Bibloteca Escolar

Esta atividade pretende
alargar os conhecimentos
sobre a cultura e religião
cristã, através de um jogo.
A adesão dos alunos continua
a ser significativa, pois todos
querem jogar e mostram
vontade de aprender. 

O interesse sobre a cultura e tradições cristãs despertados nos
alunos; a motivação dos mesmos ao longo do tempo de
preparação e finais; o carácter lúdico da atividade. 

Planeamento dos tempos letivos a destinar à atividade de forma
mais eficaz, uma vez que se revelaram poucos. 

Média das respostas dadas no ponto 3 - 
Desenvolvimento da atividade ≥4 4,44

Média das respostas dadas no ponto 4 - Contribuição 
da atividade para o desenvolvimento de 

aprendizagens/competências
≥4 4,36

Outro

4,37 Diversidade/variedade de atividades implementadas junto dos
alunos; empenho demonstrado pelos alunos na realização das
atividades; bom comportamento no decorrer da palestra e
webinar, onde colocaram questões interessantes e pertinentes à
Dra. Cristiana;boa recetividade na leitura e interpretação/debate
sobre as histórias ouvidas em sala de aula. 

Aprender de forma mais motivadora; aprendizagem diferente e
divertida; melhorou a nossa cultura geral; é informativo e cativa o
interesse para aprender.

Jogar mais frequentemente; cartas um pouco degradadas.

4,42

E1 OC4 – Estabelecer 
parcerias com escolas 
e outras instituições 

nacionais/ europeias, 
no âmbito de 

programas nacionais/ 
europeus

X

E2 OC6 – Fomentar a 
educação para a 

cidadania, a educação 
para a saúde e a 

educação ambiental, 
assentes na 

participação social e 
comunitária ativa e 

responsável 

X

Adesão dos Destinatários

Nas aulas de português, os alunos demonstraram muito agrado,
interesse e curiosidade por este tipo de atividade. Também
referiram que lhes permitiu aceder a novos processos de
aprendizagem.

Se possível, referiram que gostariam de sessões mais regulares de
exploração de obras com recurso às tecnologias apresentadas e
usadas. 

Resultados dos Quizz

E2 OC3 – Promover 
competências digitais

X X

In
qu

ér
ito

Média das respostas dadas no ponto 2 - Apresentação

Média das respostas dadas no ponto 3 - 
Desenvolvimento da atividade ≥4 4,19

Média das respostas dadas no ponto 4 - Contribuição 
da atividade para o desenvolvimento de 

aprendizagens/competências
≥4 4,22

Adesão dos Destinatários

Contribuiu para melhorar a nossa aprendizagem sobre o tema e
para descobrirmos coisas novas, foi motivadora; Aprendemos
mais sobre o cancro e a perceber quais os efeitos da doença na
nossa vida e cuidados a ter para prevenir o aparecimento da
doenaça; o facto de termos uma sessão com uma pessoa que da
LPCC que esclareceu muitas das nossas dúvidas. 

A hora da sessão do 9º ano poderia ter sido outra proporcionando
mais tempo e talvez uma pequena apresentação para poder falar
mais sobre o assunto; realizar mais atividaders como esta para
aprendermos de forma diferente; ter mais tempo na sala de aula
para ler o livro e abordar mais estes temas na sala de aula.

Articulação entre a disciplina de português e a BE; Enriquecimento
através da transversalidade de conhecimentos apresentados,
atividades diversificadas com ferramentas digitais e utilização do
google earth.   

Aumentar a adesão dos destinatários,  receber maior feedback dos 
alunos atravês da utilização de questionários. 

Média das respostas dadas no ponto 3 - 
Desenvolvimento da atividade

Média das respostas dadas no ponto 4 - Contribuição 
da atividade para o desenvolvimento de 

aprendizagens/competências Conselho Pedagógico
19/01/2022

Roteiros digitais: 
leitura e exploração 
de obras e contos, 

utilizando 
ferramentas digitais

E3 OC1 – Manter a 
taxa de sucesso

X

Coordenadora da 
Biblioteca Escolar e 

docentes de 
Português, História 
e Inglês dos 2º e 3º 

ciclos

PNL
Alunos dos 2º e 

3º ciclos

Exploração de roteiros digitais de
leitura de obras da Educação Literária
e PNL, com recurso às novas
tecnologias. 

Anual

Livros da BE; 
Internet; 

Computadores;  
Ferramentas 

digitais (google 
earth, socrative, 

quizz, Wordwall... 
)

Biblioteca escolar, 
docentes de 

Português, 1.º ciclo 
e pré-escolar 

RBEB; BM; Plano 
Nacional de 

Leitura

Semana da Leitura: 
Ler! A qualquer hora, 

em qualquer lugar!

E1 OC3 – Reforçar as 
parcerias e protocolos 

com a comunidade
X

E3 OC2 – Melhorar a 
qualidade de sucesso

X

≥4 4,3

Ressalva-se a importância
destas atividades para
promover e desenvolver nos
alunos as competencias da
leitura e da escrita.   

Toda a comunidade educativa aderiu às ações desenvolvidas
durante a semana. Os alunos demonstraram bastante empenho e
interesse pelas atividades, realçando-se a grande participação nos
Aforismos da Leitura e no concurso de fotografia #estoualer.
Destaca-se também o encontro online com a escritora Luisa Ducla
Soares e o músico daniel Completo, para o 1.ciclo; com a escritora
Manuela mota Ribeiro para o EPE e teatro "A lenda do galo de
barcelos, para EB1Durrães. Estas atividades foram proporcionadas
pela Biblioteca Municipal.  

De futuro, a nível concelhio, dever-se-á preparar com mais
antecedência as iniciativas a desenvolver, para que mais turmas
possam participar. Média das respostas dadas no ponto 3 - 

Desenvolvimento da atividade ≥4 4,26

Média das respostas dadas no ponto 4 - Contribuição 
da atividade para o desenvolvimento de 

aprendizagens/competências
≥4 4,21

Adesão dos Destinatários

Excertos das opiniões dos alunos: Apelativa e interessante.
Melhoria da leitura e das aprendizagens. Aprendi muito e comecei
a ler mais livros. Enriquecimento do vocabulário e da leitura. A
construção dos Aforismos da Leitura e a foto dos sítios mais
inusitados a ler. A atividade 10 minutos a ler em sala de aula foi
interessante e achei motivador. Poderia ser sempre assim que eu
não me importo, eu ainda continuo a fazer a ler mais de 10
minutos na aula.  O encontro com as escritoras.  

alunos do pré-
escolar, 1.º,2.º e 

3.ºciclos

Durante a semana realizar-se-ão as
seguintes atividades de promoção e
desenvolvimento da literacia da
leitura: iniciativas do centenário de
José Saramago - a ler Saramago -100
olhares sobre a Maior flor do mundo;
Feira do livro, 10 minutos a ler em
qualquer aula durante toda a semana
às 10h20; participação nos concursos
do PNL #estoualer;
#aforismosdaleitura; apresentação do
livro “Direitos não confinados” da
autoria de Frei João Costa e Verónica
Parente; leituras cruzadas, 2.º e 3.º
ciclos. 

07/03/2022    a    
11/03/2022

livros, Internet, 
computador, 

prémios (100€)

Outro

Conselho Pedagógico
19/01/2022

In
qu

ér
ito

Média das respostas dadas no ponto 2 - Apresentação



Eixo/Objetivo 
Central

OE
1

OE
2

OE
3

OE
4

OE
5

OE
6

Dinamizadores
Parcerias/  

Colaboradores
Destinatários Descrição sumária Calendarização Recursos EECE Indicadores de sucesso Resultados Aspetos Positivos Aspetos a melhorar Observações

Dinamizadores Dinamizadores

Destinatários Destinatários

95%
Em linha 

com o 
esperado

Dinamizadores Dinamizadores

Destinatários Destinatários

120 alunos
Acima do 
esperado

Dinamizadores Dinamizadores

Destinatários Destinatários

100%
Em linha 

com o 
esperado

Dinamizadores Dinamizadores

Destinatários Destinatários
A organização inicial; a localização dos cartazes, poderiam ser mais 
escondidos, aumentando assim o desafio de os encontrar; ser
permitido usar o tradutor; serem divulgados os resultadores no
próprio dia e serem logo entregues os prémios.

Atividades
Planificação da Atividade

Aprovação
Avaliação da Atividade

Indicadores de avaliação

Área disciplinar de 
Francês

Peddy paper de 
Francês

X

Área disciplinar
09/09/2021

In
qu

ér
ito

Média das respostas dadas no ponto 2 - Apresentação

E2 OC2 – Melhorar o 
desenvolvimento e as 

aprendizagens 
significativas

X

E2 OC5 – Manter um 
clima de Escola 

assente no respeito 
pelo outro

Adesão dos Destinatários

Outro

E3 OC3 – 
Proporcionar um 

ensino de inclusão, 
equidade e excelência

X X

In
qu

ér
ito

Média das respostas dadas no ponto 2 - Apresentação

≥4 4,25

Área disciplinar
09/09/2021

Revisão de conhecimentos; espírito de grupo fortalecido em torno
do Francês.

Nada a registar.

Média das respostas dadas no ponto 3 - 
Desenvolvimento da atividade ≥4 4,25

Média das respostas dadas no ponto 4 - Contribuição 
da atividade para o desenvolvimento de 

aprendizagens/competências
≥4 4,16

Adesão dos Destinatários

Teste aos conhecimentos e consolidação dos mesmos; melhoria
do espírito de equipa e de camaradagem; atividade ao ar livre.

Alunos do 3º 
ciclo 

A prova é composta por um
questionário que contempla várias
temáticas e conteúdos da disciplina.
Os alunos, repartidos em grupos de
quatro elementos, deslocam-se por
diferentes espaços escolares com o
objectivo de encontrar as pistas para
solucionar a prova.

3º período
fotocópias; 

cartazes (10€)
Sim

Outro

In
qu

ér
ito

Média das respostas dadas no ponto 2 - Apresentação

A competição como forma de estimular a aquisição e consolidação
de conhecimentos.

Nada a registar.

Média das respostas dadas no ponto 3 - 
Desenvolvimento da atividade

Média das respostas dadas no ponto 4 - Contribuição 
da atividade para o desenvolvimento de 

aprendizagens/competências

Atividade muito interessante. Melhorou a nossa aprendizagem
sobre determinados determinados conteúdos.Permitiu "alargar" a
nossa cultura geral.

Nada a registar.

Olimpíadas de 
Francês

E3 OC2 – Melhorar a 
qualidade de sucesso

X X

Área disciplinar de 
Francês

Alunos do 7º ao 
9.º ano

Realização de 3 provas (1 por
eliminatória) por ano de escolaridade.
Cada prova é constituída por 25
questões de escolha múltipla relativas
à competência intercultural e
conteúdos lecionados. A participação
na 1ª prova é voluntária; participarão
na 2.ª eliminatória os alunos que
obtiverem percentagem igual ou
superior a 50 na 1.ª eliminatória;
participarão na 3.ª eliminatória os
alunos que obtiverm percentagem
igual ou superior a 75. Serão
premiados os 3 primeiros classificados
de cada ciclo.

11/21; 03/22; 
05/22

Fotocópias (10€) Sim

Grande adesão por parte dos alunos; Atividade inovadora e
motivadora (QR codes); Realização de atividades para além do
esperado (Love spoons)

Condições técnicas

Média das respostas dadas no ponto 3 - 
Desenvolvimento da atividade

Média das respostas dadas no ponto 4 - Contribuição 
da atividade para o desenvolvimento de 

aprendizagens/competências Área disciplinar
07/09/2021

Saint  Valentine

E2 OC2 – Melhorar o

desenvolvimento e as 

aprendizagens

significativas

x

Área disciplinar de 
Inglês

Educadora social
Alunos do 

Ensino Básico

Celebração de uma festividade da

cultura da língua alvo com a realização 

de discos pedidos durante a semana

do "Amizade/Amor". Os alunos

preenchem um formulário, em papel

ou digitalmente, dedicando uma

canção a alguém. As dedicatórias

podem também podem ser enviadas

por vídeo ou áudio. Durante a

semana, as dedicatórias serão

apresentadas no formato "discos

pedidos" no intervalo de maior

duração da manhã.

14/02/22 a 
18/02/22

colunas; 
microfone; 

computador; 
projetor; tela; 

Internet
Adesão dos Destinatários

Uso da língua inglesa para as dedicatórias e escolha de canções
para tocar na escola

Prolongar a atividade por mais dias

Outro

E2 OC5 – Manter um 
clima de Escola 

assente no respeito 
pelo outro

x

x

EMRC
Docentes do 1º 

ciclo;
Enc. Educação

Comemoração de 
dias festivos 

E3 OC1 – Manter a 
taxa de sucesso

E3 OC2 – Melhorar a 
qualidade de sucesso

X

Apesar da atividade ter
decorrido bem e os alunos
terem demonstrado interesse,
consideramos que poderemos
alterar a planificação da
mesma, integrando as
ocasiões festivas (Natal,
Páscoa, Dia da mãe/pai, etc),
no desenvolvimento das
unidades letivas, fazendo com
que as mesmas tornem as
próprias U.L. mais práticas e
motivadoras para os alunos. 

Motivação e interesse dos discentes ao longo da realização da
atividade;
Aprendizagens, valores e atitudes desenvolvidos;
Oportunidade de abordar questões das diversas ocasiões festivas
de uma forma mais lúdica e informal.

Abordar as épocas festivas, relacionadas com esta área disciplinar,
no seguimento da atividade letiva.

Média das respostas dadas no ponto 3 - 
Desenvolvimento da atividade

Média das respostas dadas no ponto 4 - Contribuição 
da atividade para o desenvolvimento de 

aprendizagens/competências

Adesão dos Destinatários

Aprender de forma mais divertida; interessante e atividade lúdica
muito bonita. É uma forma de aprender mais divertida e dinâmica.

Nada a registar.

Alunos do 1º 
Ciclo

Pretende-se assinalar datas festivas
(S. Martinho, Natal, Páscoa; Dia da
Mãe e dia do Pai) com a realização de
trabalhos práticos do agrado dos
alunos que permitam abordar o
significado desses dias e a sua
importância no âmbito da EMRC
(envolvendo, sempre que possível, os
enc. de educ.) 

Ao longo do ano
Cartolinas, Cores; 

cola; materiais 
reciclados 

Sim

Outro

Reunião de Departamento 
CHS - 13-10-2021

In
qu

ér
ito

Média das respostas dadas no ponto 2 - Apresentação



Eixo/Objetivo 
Central

OE
1

OE
2

OE
3

OE
4

OE
5

OE
6

Dinamizadores
Parcerias/  

Colaboradores
Destinatários Descrição sumária Calendarização Recursos EECE Indicadores de sucesso Resultados Aspetos Positivos Aspetos a melhorar Observações

Dinamizadores Dinamizadores

Destinatários Destinatários

10%
Abaixo do 
esperado

4
Acima do 
esperado

Dinamizadores Dinamizadores

Destinatários Destinatários

4
Em linha 

com o 
esperado

4
Em linha 

com o 
esperado

Dinamizadores Dinamizadores
Pela necessidade constante de alertar as famílias para que
mandem lanches saudáveis para as crianças, dever-se-á repensar
o modo de as sensibilizar para a importância da alimentação 

Destinatários Destinatários

4
Em linha 

com o 
esperado

4
Em linha 

com o 
esperado

Dinamizadores Dinamizadores

Destinatários Destinatários

4
Em linha 

com o 
esperado

Atividades
Planificação da Atividade

Aprovação
Avaliação da Atividade

Indicadores de avaliação

PAPES +  Projeto 
Aprende Melhor, 
Vive Mais + NAAC

Equipa de Saúde 
Escolar UCC de 

Barcelos, DGEstE,
ARSNorte                 

  

Gabinete de 
Informação e Apoio 

ao Aluno (GIAA)

E2 OC5 – Manter um 
clima de Escola 

assente no respeito 
pelo outro

x

E2 OC6 – Fomentar a 
educação para a 

cidadania, a educação 
para a saúde e a 

educação ambiental, 
assentes na 

participação social e 
comunitária ativa e 

responsável 

x

Conselho Pedagógico
06/10/2021

Desenvolvimento das
necessárias parcerias e
estabelecimento de diversos
contactos institucionais.
Prestação de apoio, tanto
presencialmente como
através do recurso aos meios
tecnológicos disponíveis.

Prestação de informações e apoio aos discentes por parte da
equipa multidisciplinar. Possibilidade de colocação de dúvidas e
partilha de ideias. Interesse evidenciado pelos alunos face aos
assuntos abordados. Sensibilização para a adoção de
comportamentos saudáveis. Articulação entre os DT, o PAPES, o
NAAC e a Equipa de Saúde Escolar.

De acordo com os aspetos positivos elencados e à obrigatoriedade
legal da existência do GIAA, é essencial dar-lhe continuidade no
próximo ano letivo e canalizar os necessários recursos humanos
para que tal se concretize.

Média das respostas dadas no ponto 3 - 
Desenvolvimento da atividade

Média das respostas dadas no ponto 4 - Contribuição 
da atividade para o desenvolvimento de 

aprendizagens/competências

Adesão dos Destinatários

Espaço privilegiado de colocação de dúvidas e prestação de apoio.
Confiança manifestada pelos alunos nos profissionais do GIAA,
evidenciada pela iniciativa de regressarem quando necessitam
deste gabinete. 

Toda a 
comunidade 

escolar 

A dinamização deste espaço conta
com a parceria de uma equipa
multidisciplinar (psicólogas,
enfermeiras, professores), a fim de
apoiar e informar os alunos em
questões relacionadas com o seu
desenvolvimento físico, emocional e
social. Além da informação e apoio
prestado presencial, os elementos da
comunidade escolar poderão recorrer
ao GIAA online. 

Anual Panfletos Sim

Entrevista

Conselho Pedagógico
06/10/2021

In
qu

ér
ito

Média das respostas dadas no ponto 2 - Apresentação

PASSEzinho

E2 OC5 – Manter um 
clima de Escola 

assente no respeito 
pelo outro

x

PAPES 
+

Depart. Pré-Escolar

Equipa de Saúde 
Escolar UCC de 

Barcelos, DGEstE,
ARSNorte e 

Encarregados de 
Educação                 

  

Alunos do Pré-
Escolar

(todas as 
unidades 

educativas)

No jardim-de-infância, em articulação
com o PAPES, serão desenvolvidas, ao
longo do ano, diferentes atividades no
âmbito da promoção de hábitos
alimentares mais saudáveis e da
prática de exercício físico.

Anual Sim

Conselho Pedagógico
06/10/2021

In
qu

ér
ito

Média das respostas dadas no ponto 2 - Apresentação

Adesão dos Destinatários

Entrevista

E2 OC6 – Fomentar a 
educação para a 

cidadania, a educação 
para a saúde e a 

educação ambiental, 
assentes na 

participação social e 
comunitária ativa e 

responsável 

x

In
qu

ér
ito

Média das respostas dadas no ponto 2 - Apresentação

PASSE: Programa de 
Alimentação 

Saudável em Saúde 
Escolar no 1.ºciclo

Alunos do 1.ºC 
(todas as 
unidades 

educativas)

Serão desenvolvidas inúmeras
atividades que fomentem a prática de
exercício físico e a adoção de hábitos
alimentares mais saudáveis.

Anual Sim

PAPES 
+

Depart. 1.ºC

Equipa de Saúde 
Escolar UCC de 

Barcelos, DGEstE,
ARSNorte e 

Encarregados de 
Educação                 

  

Educação alimentar dirigida numa primeira linha aos discentes e
estendida à família. Promoção de hábitos saudáveis de
alimentação, desde a primeira infância. Melhoria de rotinas e
comportamentos saudáveis de alimentação nos alunos logo a
partir da primeira infância.

Média das respostas dadas no ponto 3 - 
Desenvolvimento da atividade

Média das respostas dadas no ponto 4 - Contribuição 
da atividade para o desenvolvimento de 

aprendizagens/competências

Entrevista

O controlo de lanches permitiu sensibilizar para uma alimentação
equilibrada e prevenir excesso de consumo de gorduras e
açúcares, nomedamente pela comparação dos lanches com os
seus colegas.

Os alunos dizem que gostam de participar e que é importante
comerem de forma adequada para crescerem fortes e saudáveis.

E2 OC5 – Manter um 
clima de Escola 

assente no respeito 
pelo outro

X

E2 OC6 – Fomentar a 
educação para a 

cidadania, a educação 
para a saúde e a 

educação ambiental, 
assentes na 

participação social e 
comunitária ativa e 

responsável 

X

Adesão dos Destinatários

- Temática de interesse; - Especialista com excelente capacidade
de comunicação; - Manifestação de opiniões ao nível da
excelência, relativas à temática e à abordagem feita pelo Orador,
quer por parte do pessoal interno, quer dos EE presentes - Logística
bem preparada (cartaz, divulgação, preparação dos meios
necessários para a realização da sessão); -Interesse, envolvimento 
e participação das pessoas (nomedamente direção, docentes e EE). 

Interesse e envolvimento pessoal docente e não docente,
envolvimento e participação EE.

Opinião transmitida pelos participantes 

E1 OC3 – Reforçar as 
parcerias e protocolos 

com a comunidade
X

In
qu

ér
ito

Média das respostas dadas no ponto 2 - Apresentação

Registaram-se casos pontuais de alunos do 1.ºC que trouxeram um 
lanche (saudável) para mostrar ao docente titular e outro (pouco
saudável) para comerem às escondidas. Pela necessidade
constante de alertar as famílias para que mandem lanches
saudáveis para as crianças, dever-se-á repensar o modo de as
sensibilizar para a importância da alimentação saudável.

Média das respostas dadas no ponto 3 - 
Desenvolvimento da atividade

Média das respostas dadas no ponto 4 - Contribuição 
da atividade para o desenvolvimento de 

aprendizagens/competências

Adesão dos Destinatários

Os alunos entrevistados referiram a importância de comer
alimentos saudáveis evitando batatas fritas, coca-cola e outros
alimentos processados.

Alguns alunos, por vezes, queixaram-se da falta de
cuidado/atenção dos pais na preparação dos seus lanches.

Contato com parceiros externos e com EE, o trabalho em rede, a
colaboração e disponibilidade.

Envolver mais e melhor os EE nas tomadas de decisão acerca de
temáticas que lhes interessem.

Média das respostas dadas no ponto 3 - 
Desenvolvimento da atividade

Média das respostas dadas no ponto 4 - Contribuição 
da atividade para o desenvolvimento de 

aprendizagens/competências Aprovado pela direção
17/11/2021

Webinar: "Como 
podemos contribuir 
para uma cultura de 

paz e de salutar 
convivência, nas 

escolas do Séc. XXI?"

E1 OC1 – Reforço da 
coesão e da 

identidade do 
Agrupamento

X

Educadora Social, 
Direção 

Docentes , 
Psicóloga , Dr. 

Pedro Cunha da 
UFP

Docentes, não 
docentes e EE

Este webinar contará com a
colaboração indispensável e
incondicional do Dr. Pedro Cunha que
tem pautado uma parte sigificativa do
seu percurso profissional a ajudar as
escolas a desempenhar um excelente
processo para o sucesso pessoal,
social, humanizado e académico dos
alunos. Consideramos essencial à
construção de uma "escola de paz e
de salutar convivência"
(CUNHA&MONTEIRO, 2008) a
participação e o envolvimento de
todos os intervenientes da
comunidade escolar.

14/01/22

Materiais 
necessários: pc, 

impressora, 
fotocopiadora, 

tinteiros, mascote 
e caneta do 

Agrupamento, 
despesas 

inerentes ao 
envio de oferta 

ao orador.

Sim



Eixo/Objetivo 
Central

OE
1

OE
2

OE
3

OE
4

OE
5

OE
6

Dinamizadores
Parcerias/  

Colaboradores
Destinatários Descrição sumária Calendarização Recursos EECE Indicadores de sucesso Resultados Aspetos Positivos Aspetos a melhorar Observações

Dinamizadores Dinamizadores

Destinatários Destinatários

Dinamizadores Dinamizadores
Necessidade de sensibilizar as famílias para a introdução de
alimentos sólidos numa fase mais precoce da primeira infância, já
que se registaram casos pontuais de crianças que ainda não 

Destinatários Destinatários

90%
Em linha 

com o 
esperado

4
Em linha 

com o 
esperado

Dinamizadores Dinamizadores

Destinatários Destinatários

90%
Acima do 
esperado

Dinamizadores Dinamizadores

Destinatários Destinatários

Aprovação
Avaliação da Atividade

Indicadores de avaliação

PAPES
Equipa de Saúde 

Escolar

Projeto Prevenção 
da Violência no 

Namoro

E2 OC6 – Fomentar a 
educação para a 

cidadania, a educação 
para a saúde e a 

educação ambiental, 
assentes na 

participação social e 
comunitária ativa e 

responsável 

x

E1 OC4 – Estabelecer 
parcerias com escolas 
e outras instituições 

nacionais/ europeias, 
no âmbito de 

programas nacionais/ 
europeus

≥4 4,56

Conselho Pedagógico
06/10/2021

Atendendo ao flagelo da
violência doméstica e no
namoro no nosso país, é
imprescindível que a Escola
contribua para a sua
prevenção.

Capacitação dos alunos com competências de identificação,
interferência e ação diante de situações de violência no namoro. 
Incentivo a uma cultura de igualdade, respeito e não violência.

Mais sessões e/ou mais duradouras. Para tal, será necessário
elaborar os horários das turmas do 9.ºano de modo evitar a
dispersão das sessões e assim aumentar a resposta por parte dos
elementos da Equipa de Saúde Escolar da UCC Barcelos.

Média das respostas dadas no ponto 3 - 
Desenvolvimento da atividade ≥4 4,52

Média das respostas dadas no ponto 4 - Contribuição 
da atividade para o desenvolvimento de 

aprendizagens/competências
≥4 4,6

Adesão dos Destinatários

Os alunos referiram: Considero aspetos positivos "informar-nos
acerca dos assuntos e flar sem tabus; "...a forma como o tema foi
abordado e as aprendizagens adquiridas"; "Serviu para ter mais
consciência e pensar mais nos nossos atos"; "Aprender de forma
mais eficiente e interativa"; "Interessante"; "foi muito bem
explicado e gostei do formato da atividade."

Necessidade de conceder mais tempo para aprofundar os
assuntos.

Alunos do 9.ºA e 
9.ºC

Este projeto, entre outras atividades,
compreenderá a dinamização de 4
sessões de 45 minutos para alunos do
dos 9.º anos – turmas A e C. Constitui-
se como uma oportunidade para os
discentes adquirirem e
desenvolverem saberes, atitudes e
competências que lhes permitam ser
cidadãos responsáveis, ativos,
informados e críticos, contribuindo
igualmente para a promoção uma
cultura escolar de respeito, igualdade
e não violência. Será feita a
articulação com o PRESSE.

Anual
Projetor, 

computador e 
internet

Sim

Outro

Conselho Pedagógico
06/10/2021

In
qu

ér
ito

Média das respostas dadas no ponto 2 - Apresentação

PRESSE: Programa 
Regional de 

Educação Sexual em 
Saúde Escolar

E2 OC2 – Melhorar o 
desenvolvimento e as 

aprendizagens 
significativas

X

PAPES
+ Conselhos de 

Ano (1.º ao 
4.ºano) + 

Conselhos de 
Turma do 2.ºC e 

3.ºC

Equipa de Saúde 
Escolar UCC de 

Barcelos, DGEstE,
ARSNorte, 
docentes 

envolvidos                 
    

Alunos dos 1.º, 
2.º e 3.ºC
(todas as 
unidades 

educativas)

 O PRESSE visa a implementação da
educação sexual , de uma forma
estruturada e sustentada ,
envolvendo o trabalho conjunto
entre os profissionais de educação e
de saúde escolar. Assim, ao longo do
ano, serão desenvolvidas projetos
interdisciplinares e diferentes
atividades dentro e fora da sala de
aula, ao nível dos Conselhos de
ano/turma, no sentido de contribuir
para a diminuição de
comportamentos de risco e para o
aumento dos fatores de proteção
em relação à sexualidade, dos alunos.

Ao longo do ano 
letivo.

Material 
fotocopiável, 

projetor, 
computador e 

internet

Sim

Conselho Pedagógico
06/10/2021

In
qu

ér
ito

Média das respostas dadas no ponto 2 - Apresentação

Adesão dos Destinatários

Outro

E2 OC6 – Fomentar a 
educação para a 

cidadania, a educação 
para a saúde e a 

educação ambiental, 
assentes na 

participação social e 
comunitária ativa e 

responsável 

X

In
qu

ér
ito

Média das respostas dadas no ponto 2 - Apresentação

SOBE + Heróis da 
fruta 

Ao longo do ano serão dinamizadas
ações diversas, tais como: escovagem
diária dos dentes a seco (logo que a
situação sanitária o permita);
exploração de filmes; entoação de
canções; leitura de histórias e de obras 
do PNL; reconto oral e escrito das
histórias; criação de novas histórias
(3.º e 4.º ano); audiocontos;
dramatizações; encontro com
escritores; realização de jogos sobre a
temática; elaboração de cartazes;
leitura e distribuição de folhetos.

Anual

Fruta, material 
fotocopiável, 

projetor, 
computador, 
internet, kits 
escovagem, 
livros, jogos, 

folhetos, 
audiocontos… 

Sim
PAPES + BE +  
Depart. 1.ºC + 

Depart. Pré-Escolar

Equipa de Saúde 
Escolar UCC de 

Barcelos +
ARSN + 

DGS + RBE + PNL 
+ Câmara 

Municipal de 
Barcelos

+ Encarregados 
de Educação

Incremento de saberes, valores e competências por parte dos
alunos no domínio da sexualidade. Motivação, curiosidade e
interesse evidenciados pelos alunos aquando da abordagem dos
assuntos. Possibilidade de utilização dos cadernos PRESSE.
Empenho e cooperação dos inúmeros docentes envolvidos nas
sessões de educação para a sexualidade. Sinergia estabelecida
com a Equipa de Saúde Escolar.

Média das respostas dadas no ponto 3 - 
Desenvolvimento da atividade

Média das respostas dadas no ponto 4 - Contribuição 
da atividade para o desenvolvimento de 

aprendizagens/competências

Entrevista

A escovagem de dentes
reiniciou-se no agrupamento
após o interregno devido à
Covid-19 dando oportunidade
aos alunos de reforçar a sua
higiene oral. 

Incentivo à adoção de comportamentos promotores de saúde,
nomeadamente relacionados com hábitos de higiene oral e de
consumo de fruta. Articulação entre os docentes do Pré-Escolar e
do 1.º ciclo, os elementos da Equipa do PAPES e da Biblioteca
Escolar e os profissionais de saúde da UCC de Barcelos. O consumo
de fruta oferecida pela CMB está já enraízado e há, neste
momento, pouco desperdício.

Possibilidade de verem esclarecidas as suas dúvidas e tratados
assuntos na área da sexualidade.

E2 OC6 – Fomentar a 
educação para a 

cidadania, a educação 
para a saúde e a 

educação ambiental, 
assentes na 

participação social e 
comunitária ativa e 

responsável 

x

E1 OC4 – Estabelecer 
parcerias com escolas 
e outras instituições 

nacionais/ europeias, 
no âmbito de 

programas nacionais/ 
europeus

x

Adesão dos Destinatários

“Foi uma forma diferente e divertida de falarmos sobre assuntos
muito importantes.” “Acho que todos estiveram muito
interessados e estivemos muito empenhados a participar.” “Achei
uma atividade boa para nos indicar a não praticar a violência no
futuro”. "Interessante e atrativo." “Ajudou-me a perceber que
alguns pequenos atos podem ser de forma agressiva e de me
prevenir para não sofrer esse tipo de agressões.”Outro

E1 OC4 – Estabelecer 
parcerias com escolas 
e outras instituições 

nacionais/ europeias, 
no âmbito de 

programas nacionais/ 
europeus

x

In
qu

ér
ito

Média das respostas dadas no ponto 2 - Apresentação

≥4 4,1

Média das respostas dadas no ponto 3 - 
Desenvolvimento da atividade

Média das respostas dadas no ponto 4 - Contribuição 
da atividade para o desenvolvimento de 

aprendizagens/competências

Adesão dos Destinatários

A maioria dos alunos referiram que gostam de comer fruta e
alguns mencionaram, ainda, que a sala fica com um "cheirinho
bom" depois de "lavar os dentes".

Alunos do Pré-
Escolar e do 1.ºC

(todas as 
unidades 

educativas)

Dificuldade de se registar uma
alteração, num curto prazo de
tempo, dos comportamentos
violentos manifestados por
alguns alunos. Promoção de
uma cultura de respeito e
inclusão, bem como de
parcerias com instituições do
ensino superior.

Sensibilização dos discentes quanto à problemática da violência
nas relações interpessoais. Capacitação dos alunos com
capacidades de perceção processos de agressão e de intervenção
perante situações de violência. Prevenção da ocorrência de
comportamentos violentos nas relações interpessoais. Interesse
evidenciado pelos alunos face aos assuntos explorados nas várias
sessões.

Média das respostas dadas no ponto 3 - 
Desenvolvimento da atividade ≥4 4

Média das respostas dadas no ponto 4 - Contribuição 
da atividade para o desenvolvimento de 

aprendizagens/competências
≥4 4,03Conselho Pedagógico

06/10/2021
PREVINT

E2 OC5 – Manter um 
clima de Escola 

assente no respeito 
pelo outro

x

PAPES + Projeto 
Vive Melhor 
Aprende Mais

Diretores de 
Turma + 

AgressionLab da 
UTAD

Alunos das 
turmas 7.º B e 

8.º A

Com o propósito de prevenir a
ocorrência de comportamentos de
agressão, este programa foi
desenvolvido de forma a
consciencializar e sensibilizar
adolescentes e adultos relativamente
à violência nas relações interpessoais
e às suas dinâmicas de
funcionamento. O Programa de
Prevenção da Violência Interpessoal
recorre a um medidor visual dividido
em três espectros, com dez níveis em
cada, intitulado "Violentómetro", onde
a intensidade da violência vai
aumentando.  

Anual

Computador, 
Internet, Projetor 

e Material do 
PREVINT

Sim

Atividades
Planificação da Atividade



Eixo/Objetivo 
Central

OE
1

OE
2

OE
3

OE
4

OE
5

OE
6

Dinamizadores
Parcerias/  

Colaboradores
Destinatários Descrição sumária Calendarização Recursos EECE Indicadores de sucesso Resultados Aspetos Positivos Aspetos a melhorar Observações

Dinamizadores Dinamizadores
Estas atividades decorrem ao longo do ano sempre que se
torne necessário explorar o meio para apoio ao trabalho
desenvolvido dentro do jardim-de-infância. 

Destinatários Destinatários

Atribuição de grau 3 ou 
superior por 75% das 

crianças

Em linha 
com o 

esperado

Dinamizadores Dinamizadores

Destinatários Destinatários

95%
Em linha 

com o 
esperado

Dinamizadores Dinamizadores

Destinatários Destinatários

Atribuição de grau 3 ou 
superior por 75% das 

crianças

Em linha 
com o 

esperado

Dinamizadores Dinamizadores

Destinatários Destinatários

Atribuição de grau 3 ou 
superior por 75% das 

crianças

Acima do 
esperado

Atividades
Planificação da Atividade

Aprovação
Avaliação da Atividade

Indicadores de avaliação

Um livro por período para ser levada por todas as crianças dos J.I: 

para ser lida em família. Esta atividade enquadra-se no PNL e tem 

como objetivos sensibilizar a família para a importância do 

contacto precoce da criança com o livro; estimular na família 

atitudes que contribuam para a aquisição de hábitos de leitura; 

fomentar o prazer da leitura a dois em família e incentivar a família 

a participar nas atividades dinamizadas pelo J.I.

Foi escolhido um jogo em Departamento, para ser levada por
todas as crianças dos J.I: para ser jogado em família. Esta
atividade tem como objetivos sensibilizar a família para a
importância do contacto precoce da criança com a matemática;
Proporcionar à criança de idade pré-escolar desafios ao nível da
aprendizagem da matemática (5 anos)

Departamento de 
Educação Pré- 

escolar

Encarregados de 
Educação

Ida ao Musical: " O 
meu melhor amigo"

E2 OC2 – Melhorar o 
desenvolvimento e as 

aprendizagens 
significativas

X X

E1 OC3 – Reforçar as 
parcerias e protocolos 

com a comunidade
X

Conselho de docentes
16/09/2021

Como aspetos positivos as docentes sublinham a importância
desta atividade na medida em que permitiu o contacto com outras
realidades, sensibilizou para os valores da amizade e da
solidariedade e ainda alertou de forma lúdica, as crianças para o
problema do abandono dos animais e para a aceitação de quem é
diferente. 

Média das respostas dadas no ponto 3 - 
Desenvolvimento da atividade

Média das respostas dadas no ponto 4 - Contribuição 
da atividade para o desenvolvimento de 

aprendizagens/competências

Adesão dos Destinatários

As crianças gostaram bastante, participando com grande
entusiasmo na atividade e classificando-a com expressões como
"muito fixe", "fantástico", "incrível"

Alunos da 
Educação Pré-

escolar

Ida ao Musical “O meu melhor
amigo”, no Auditório da Exponor,
promovida pelo grupo de teatro Plano
6. Esta atividade tem como objetivos,
proporcionar às crianças o contacto
com realidades diferentes do meio em
que a criança está inserida, sensibilizar
as crianças para diferentes formas de
expressão, fomentar de uma forma
lúdica o interesse das crianças pelas
histórias.

09/03/2022 - 
Turno da manhã

8€ para entrada 
no teatro e 
autocarro

Sim

Entrevista às crianças para avaliar o grau de satisfação 
com a atividade, sendo que: grau 1 - Não gostei; grau 2 - 

Gostei pouco; grau 3 -  Gostei; grau 4 - Gostei muito

Conselho Pedagógico
16/02/2022

In
qu

ér
ito

Média das respostas dadas no ponto 2 - Apresentação

Projeto "Matemática 
mora lá em casa"

E2 OC2 – Melhorar o 
desenvolvimento e as 

aprendizagens 
significativas

X X

Departamento de 
Educação Pré- 

escolar

Encarregados de 
Educação 

Alunos da 
Educação Pré-

escolar de 4 e 5 
anos

Esta atividade consiste na escolha de
jogos no Departamento, para ser
levada por todas as crianças dos J.I:
para ser jogado em família. Esta
atividade tem como objetivos
sensibilizar a família para a
importância do contacto precoce da
criança com a matemática;
proporcionar à criança de idade pré-
escolar desafios ao nível da
aprendizagem da matemática ( 5
anos)

Anual Material do JI Não

Conselho de Docentes
16/09/2021

In
qu

ér
ito

Média das respostas dadas no ponto 2 - Apresentação

Adesão dos Destinatários

Entrevista às crianças para avaliar o grau de satisfação 
com a atividade, sendo que: grau 1 - Não gostei; grau 2 - 

Gostei pouco; grau 3 -  Gostei; grau 4 - Gostei muito

E1 OC3 – Reforçar as 
parcerias e protocolos 

com a comunidade
X

In
qu

ér
ito

Média das respostas dadas no ponto 2 - Apresentação

Projeto "Livro 
Andante"

Alunos da 
Educação Pré-

escolar e 
Famílias

Esta atividade consiste na escolha de
livros de histórias, no Departamento,
para ser levada por todas as crianças
dos J.I: para ser lida em família. Esta
atividade tem como objetivos
sensibilizar a família para a
importância do contacto precoce da
criança com o livro; estimular na
família atitudes que contribuam para a 
aquisição de hábitos de leitura;
incentivar a família a participar nas
atividades dinamizadas pelo J.I.

Anual
Livros 

requesitados na 
BE

Não
Departamento de 

Educação Pré- 
escolar

Encarregados de 
Educação 

Média das respostas dadas no ponto 3 - 
Desenvolvimento da atividade

Média das respostas dadas no ponto 4 - Contribuição 
da atividade para o desenvolvimento de 

aprendizagens/competências

Registo gráfico executado em família

As crianças demonstraram grande satisfação de poderem jogar
com os familiares, um jogo levado da escola.

E3 OC2 – Melhorar a 
qualidade de sucesso

X X

E1 OC3 – Reforçar as 
parcerias e protocolos 

com a comunidade
X

Adesão dos Destinatários

O interesse demonstrada pelas crianças em descobrirem e
contactarem com o  meio em que está inserida.

Entrevista às crianças para avaliar o grau de satisfação 
com a atividade, sendo que: grau 1 - Não gostei; grau 2 - 

Gostei pouco; grau 3 -  Gostei; grau 4 - Gostei muito

E2 OC6 – Fomentar a 
educação para a 

cidadania, a educação 
para a saúde e a 

educação ambiental, 
assentes na 

participação social e 
comunitária ativa e 

responsável 

X X

In
qu

ér
ito

Média das respostas dadas no ponto 2 - Apresentação

Média das respostas dadas no ponto 3 - 
Desenvolvimento da atividade

Média das respostas dadas no ponto 4 - Contribuição 
da atividade para o desenvolvimento de 

aprendizagens/competências

Adesão dos Destinatários

O gosto e alegria demonstrado pela criança quando regressa a
escola com o trabalho feito em conjunto com a família.

Média das respostas dadas no ponto 3 - 
Desenvolvimento da atividade

Média das respostas dadas no ponto 4 - Contribuição 
da atividade para o desenvolvimento de 

aprendizagens/competências Conselho Pedagógico
06/10/2021

Visitas de 
estudo/Saídas de 

campo

E2 OC2 – Melhorar o 
desenvolvimento e as 

aprendizagens 
significativas

X X

Departamento de 
Educação Pré- 

escolar

Toda a 
comunidade 
escolar da 

Educação Pré-
escolar

Estas atividades decorrem ao longo do 
ano sempre que se torne necessário
explorar o meio para apoio ao trabalho 
desenvolvido dentro do jardim-de-
infância 

Ao longo do ano 
letivo consoante 
a necessidade, 
dependendo do 

PCG  

Sim



Eixo/Objetivo 
Central

OE
1

OE
2

OE
3

OE
4

OE
5

OE
6

Dinamizadores
Parcerias/  

Colaboradores
Destinatários Descrição sumária Calendarização Recursos EECE Indicadores de sucesso Resultados Aspetos Positivos Aspetos a melhorar Observações

Dinamizadores Dinamizadores

Destinatários Destinatários

Atribuição de grau 3 ou 
superior por 75% das 

crianças

Em linha 
com o 

esperado

Dinamizadores Dinamizadores

Destinatários Destinatários

nível 4
Em linha 

com o 
esperado

Dinamizadores Dinamizadores

Destinatários Destinatários

100%
Em linha 

com o 
esperado

Dinamizadores Dinamizadores

Destinatários Destinatários

Atribuição de grau 3  ou 
superior por 75% das 

crianças

Em linha 
com o 

esperado

Atividades
Planificação da Atividade

Aprovação
Avaliação da Atividade

Indicadores de avaliação

Educadoras de 
infância e 

professores do 1º 
ciclo

Autarquiaslocais
Atividades de Natal 

1º ciclo.

E2 OC6 – Fomentar a 
educação para a 

cidadania, a educação 
para a saúde e a 

educação ambiental, 
assentes na 

participação social e 
comunitária ativa e 

responsável 

x x

E2 OC1 – Flexibilidade 
Curricular com vista à 

melhoria das 
aprendizagens

x x

08/09/21

Mesmo em contexto de pandemia e sem realizar ajuntamentos as
diferentes turmas decoraram as salas, ensaiaram canções e
pequenas dramatizações que exibiram para o seu grupo. Houve
também distribuição de chocolates, o que agradou aos alunos. 

Dada a situação de pandemia Covid-19 à qual somos alheios, não
foi possível fazer os convívios de um modo tradicional com um
convívio alargado.Média das respostas dadas no ponto 3 - 

Desenvolvimento da atividade

Média das respostas dadas no ponto 4 - Contribuição 
da atividade para o desenvolvimento de 

aprendizagens/competências

Adesão dos Destinatários

Gostei de poder decorar a sala. Gostei de fazer postais de Natal.
Gostei de ir cantar às outras turmas.

Não poder fazer uma festa com todos os colegas juntos.

Alunos pré 
escolar e 1º ciclo

Realização de trabalhos de decoração
das unidades educativas, utilizando,
sempre que possível, materiais
recicláveis de acordo com a economia
circular e a política do 5Rs. Ensaio de
canções de Natal. Ensaio e
dramatização de pequenas peças de
teatro alusivas ao Natal. Realização de 
postais de Natal com recurso a
materiais recicláveis. Coreografia de
pequenas danças relacionadas com o
Natal. Exploração de textos alusivos
ao Natal. Distribuição de chocolates
em colaboração com as autarquias.

15/12/2021   a   
17/12/2021

Materiais de 
desperdício, colas 
(10€) computador  

SIM

Entrevista às crianças dos JI para avaliar o grau de 
satisfação com a atividade, sendo que: grau 1 - Não gostei; 

grau 2 - Gostei pouco; grau 3 -  Gostei; Grau 4 - Gostei 
muito

Conselho Pedagógico
17/11/2021

In
qu

ér
ito

Média das respostas dadas no ponto 2 - Apresentação

Receção aos alunos.

E1 OC1 – Reforço da 
coesão e da 

identidade do 
Agrupamento

X

Direção executiva,  
Educadores de 

Infância, 
Professores 

titulares e diretores 
de turma

Pais  
/encarregados 

de 
educação/Assist

entes 
operacionais

Alunos de EPE, 
1.º, 2.º e 3.º 

ciclos

A receção aos alunos é dividida em
dois tempos distintos, primeiro é
realizada com os alunos que vão
frequentar a escola pela primeira vez,
1.º e 5.º anos, merecendo uma
atenção especial na apresentação do
espaço escola e interpretação dos
horários das atividades.
Seguidamente é realizada a receção
aos restantes alunos. A todos são
dadas as boas vindas e as
informações relativas aos documentos 
/ procedimentos que regem o AVEF. 

Início do ano 
/Primeiro dia de 

aulas 

Fotocópias, 
cartolinas, palitos 

de espetada, 
balões (20€)

sim

Área disciplinar
08/09/2021

In
qu

ér
ito

Média das respostas dadas no ponto 2 - Apresentação

Adesão dos Destinatários

Outro

E2 OC5 – Manter um 
clima de Escola 

assente no respeito 
pelo outro

X X

In
qu

ér
ito

Média das respostas dadas no ponto 2 - Apresentação

Comemoração do S. 
Martinho.

Alunos do pré-
escolar, 1º e 2.º 

ciclos

Construir embalagens para as
castanhas, ilustradas com a lenda de
S. Martinho ou com as tradições do
magusto. Temáticas previamente
exploradas com os alunos. Ilustrações
de proverbios alusivos ao S.
Martinho.Exposição dos trabalhos à
comunidade escolar na BE.
Dramatização da lenda de S. Martinho 
e realização do tradicional Magusto.

08/11/2021  a   
12/11/2021

Diversos tipos de 
papel reutilizado, 

Materiais 
riscadores e /ou 
pictóricos, cola, 

cartolinas, pruma 
(15€)

SIM

Educação Visual e 
Educação 

Tecnológica , 
professores do 1º 
ciclo e educadores 

de infância

Biblioteca escolar

- Proporcionou: a integração dos alunos nas turmas e na escola; A
apresentação do Diretor / Educador de Infãncia / Professor titular /
diretor de turma, assim como suas funções; Um clima de bem-
estar, criando-se inter-relações aluno-aluno, aluno-professor e
aluno-escola. 

Muita informação documental para tratar.

Média das respostas dadas no ponto 3 - 
Desenvolvimento da atividade

Média das respostas dadas no ponto 4 - Contribuição 
da atividade para o desenvolvimento de 

aprendizagens/competências

Qualidade dos trabalhos reaizados

Boa qualidade dos trabalhos expostos; Motivação dos alunos em
todas as fases do trabalho; 

Gostei do trabalho que fizemos na escola (o balão parece mesmo a 
língua de uma pessoa).

E2 OC1 – Flexibilidade 
Curricular com vista à 

melhoria das 
aprendizagens

X X

E2 OC2 – Melhorar o 
desenvolvimento e as 

aprendizagens 
significativas

X X X

Adesão dos Destinatários

Os alunos do pré-escolar manifestaram grande alegria e satisfação 
com as atividades realizadas pelos colegas do 3.ºciclo. 

Entrevista às crianças dos JI para avaliar o grau de 
satisfação com a atividade, sendo que: grau 1 - Não gostei; 

grau 2 - Gostei pouco; grau 3 -  Gostei; Grau 4 - Gostei 
muito

In
qu

ér
ito

Média das respostas dadas no ponto 2 - Apresentação

Melhor organização do espaço da esposição, por serem muitos
trabalhos e o espaço ser reduzido, ficaram muito concentrados.

Média das respostas dadas no ponto 3 - 
Desenvolvimento da atividade

Média das respostas dadas no ponto 4 - Contribuição 
da atividade para o desenvolvimento de 

aprendizagens/competências

Adesão dos Destinatários

A maioria dos alunos, na autoavaliação, considerou o trabalho final
bastante satisfatório e orgulharam-se dos trabalhos expostos.
Convívio de S. Martinho, articulação interciclos e trabalhos das
áreas de Expressão.

Pouco tempo para desenvolverem esta atividade.

A atividade proporciona o desenvolvimento do gosto pelas
ciências nos mais novos através da adoção de uma abordagem
prática privilegiando atividades que proporcionem experiências
sensoriais. De destacar ainda o entusiasmo e empenho por parte
de todos os envolvidos nesta atividade. 

A calendarização deveria ser realizada com mais antecedência.

Média das respostas dadas no ponto 3 - 
Desenvolvimento da atividade

Média das respostas dadas no ponto 4 - Contribuição 
da atividade para o desenvolvimento de 

aprendizagens/competências Conselho Pedagógico
06/10/2021

Ciência dos mais 
pequenos

E2 OC1 – Flexibilidade 
Curricular com vista à 

melhoria das 
aprendizagens

X

Área disciplinar de 
Física e química

Alunos das 
turmas do 

3.ºciclo

alunos do pré-
escolar do 

agrupamento

A atividade tem como principal
objetivo levar as ciências
experimentais às salas de aula dos
Jardins de Infância do AVEF, para
estimular os alunos mais novos para a
ciência. Será adotada uma
abordagem prática privilegiando
atividades que proporcionem
experiências sensoriais. Para isso, uma 
vez por período, um grupo de alunos
do 3.º ciclo vai visitar uma sala de um
jardim-de-infância, com o propósito de
realizar experiências. Todo o processo
é orientado e acompanhado por
docentes de FQ. 

Anual

Material de 
desgaste de 
laboratório; 

transporte para 
as os Jardins de 

Infância

Sim



Eixo/Objetivo 
Central

OE
1

OE
2

OE
3

OE
4

OE
5

OE
6

Dinamizadores
Parcerias/  

Colaboradores
Destinatários Descrição sumária Calendarização Recursos EECE Indicadores de sucesso Resultados Aspetos Positivos Aspetos a melhorar Observações

Dinamizadores Dinamizadores

Destinatários Destinatários

75%
Em linha 

com o 
esperado

Dinamizadores Dinamizadores

Destinatários Destinatários

100%
Em linha 

com o 
esperado

Dinamizadores Dinamizadores

Destinatários Destinatários

90%
Em linha 

com o 
esperado

Dinamizadores Dinamizadores

Destinatários Destinatários

90%
Em linha 

com o 
esperado

Atividades
Planificação da Atividade

Aprovação
Avaliação da Atividade

Indicadores de avaliação

Departamento 
CEN; Educadores 

de Infância e 
Professores do 1º 

Ciclo; Áreas 
disciplinares de 

Educação Visual e 
Educação 

Tecnológica do 2.º 
ciclo

Pais e 
Encarregados de 

Educação
Atividades de Páscoa 

E2 OC6 – Fomentar a 
educação para a 

cidadania, a educação 
para a saúde e a 

educação ambiental, 
assentes na 

participação social e 
comunitária ativa e 

responsável 

x

E2 OC2 – Melhorar o 
desenvolvimento e as 

aprendizagens 
significativas

x x x

≥4 4,59

25/1/2022 conselho de
Docentes

Grande motivação, interesse e empenho por parte dos alunos na
realização das atividades; valorização das tradições da Páscoa
vividas nesta região, para despertar nos alunos o interesse pelos
costumes e tradições locais; importância da ciência no nosso
quotidiano; excelente articulação entre os diferentes ciclos; o
entusiasmo, empenho e dedicação por parte dos alunos
voluntários dos 2.º e do 3.º ciclo na ajuda para a realização das
atividades e um dia diferente de convívio fora da sala de aula.

Nada a indicar.

Média das respostas dadas no ponto 3 - 
Desenvolvimento da atividade ≥4 4,58

Média das respostas dadas no ponto 4 - Contribuição 
da atividade para o desenvolvimento de 

aprendizagens/competências ≥4 4,48

Adesão dos Destinatários

Transcrição: "Fazermos muitas experiências e estarmos sempre a
fazer coisas"; " Gostei de ver as borboletas e fazer pipocas"; "Sala
de matemática e fazer tapetes de flores"; "Fazer cocos e pintar
ovos"; "Atividade de ovos atividade de ver coisas minusculas";
"Gostei de fazer o coelhinho em papel e de pintar os ovos com
cebola"; "gostei dos jogos de matemática e de fazer os bolinhos de 
côco" "Aprender com os grandes novas expriências. Cuidar do
planeta"; "As mesas de páscoa ,as pipocas e jogos matematicos";
" a pintura e criatividade".

A maior parte não tem nada a indicar e alguns referiram que
gostavam que houesse ovos de chocolate, caça aos ovos ou outras 
coisas sem grande relevância para a atividade.

Alunos de pré-
escolar, 1º  e 

2.ºciclos

Realização de atividades de expressão
plástica sobre a temática; pintura de
ovos de Páscoa e decoração de
tapetes floridos no exterior.
Exploração de textos sobre as
tradições de Páscoa para
contextualizar a festividade na nossa
comunidade/região/país. Laboratórios 
abertos para atividades
experimentais, confeção de iguarias
de Páscoa, jogos de matemática e
trabalhos de origami. Partilha de
alimentos nas mesas de Páscoa (se o
contexto de pandemia o permitir). 

08/04/22

Material 
reciclável, papel, 

tintas, açúcar, 
coco, forminhas 
de papel, milho, 

óleo

SIM

Outro

Conselho Pedagógico
16/03/2022

In
qu

ér
ito

Média das respostas dadas no ponto 2 - Apresentação

Comemoração do 
Dia do Pai e Dia da 

Mãe 

E2 OC2 – Melhorar o 
desenvolvimento e as 

aprendizagens 
significativas

x

Educadoras de 
Infância e 

professores do 1º 
Ciclo

Alunos do pré-
escolar e 1º ciclo

Realização de atividades diversas,
desde leitura e análise de textos,
escrita de aforismos, produção de
cartões e outros materiais para
homenagear a figura paterna e
materna.

14 a 18 de março 
2022  e 2 a 6 de 

maio de 2022

materiais 
recicláveis 

(cartão, cartolina, 
rolhas, caixas de 

ovos, papel crepe)

Sim

25/1/2022Conselho de
docentes

In
qu

ér
ito

Média das respostas dadas no ponto 2 - Apresentação

≥4

Adesão dos Destinatários

Outro
In

qu
ér

ito

Média das respostas dadas no ponto 2 - Apresentação

≥4

Comemoração do 
Dia da Árvore/Água

Alunos do pré-
escolar e 1º ciclo

Realização de atividades diversas,
como percursos na Natureza, limpeza
de espaços públicos sujos, plantação
de espécies autóctones, exploração de
textos relacionados com a temática da
seca/poluição/desmatação.

21/03/22
Papel, cartolinas, 

colas, sacos do lixo
Sim

Educadoras de 
Infância e 

professores do 1º 
Ciclo

Juntas de 
Freguesia/ 
Associações

As atividades do dia do Pai e da Mãe foram importantes para
relembrar à sociedade a importância das figuras parentais numa
sociedade sempre cheia de pressa e que por vezes esquece o seu
papel. A conceção de pequenos cartões, lembranças, cantigas,
vídeos é marcante nestas idades. Os trabalhos de Expressão
Plástica procuraram reutilizar materiais comuns e transformá-los
em objetos com significado.

Quando as condições sanitárias o permitirem proporcionar outro
tipos de atividades que podem ser transversais a todos os ciclos.

Média das respostas dadas no ponto 3 - 
Desenvolvimento da atividade ≥4 4,64

Média das respostas dadas no ponto 4 - Contribuição 
da atividade para o desenvolvimento de 

aprendizagens/competências
≥4 4,67

Outro

4,5 Sensibilização para a necessidade de preservar o meio ambiente e
para a importância que as árvores e a água tem na vida de outros
seres vivos (animais e plantas). Perceção do ciclo da água, da água 
potável disponível para consumo humano e necessidade de um
consumo moderado da mesma. Alerta para a poluição da água e
as suas consequências nos ecossistemas. 

"Gostei de fazer as prendas e das canções. ", " Eu gostei de tudo."
"Eu fiz perendas para o pai e para a mãe  e puemas ."

"nenhum ", "nada", "Podia ser menos chato e podia ser o que nos
queriam-mos. "

4,95

E2 OC6 – Fomentar a 
educação para a 

cidadania, a educação 
para a saúde e a 

educação ambiental, 
assentes na 

participação social e 
comunitária ativa e 

responsável 

x x x

E2 OC2 – Melhorar o 
desenvolvimento e as 

aprendizagens 
significativas

x x

Adesão dos Destinatários

Transcrição de alguns aspetos indicados pelos alunos: "Fazer as
coroas com material reutilizado e filmar os meninos a cantar";
"Aprender a canção, fazer e decorar a coroa com restos de papéis
coloridos e outros materiais que aproveitamos"; "Adorei cantar e
brincar durante a atividade"; "Gostei muito de ser cantora e da
coreografia"; "Atividades de pintura e cantar para os amigos e pais 
(através da internet)"; "Desenhar / pintar e cantar para os amigos
e os pais".

Não ter podido cantar as janeiras pelas casas, pelos
estabelecimentos comercias e associações das freguesias
nomeadamente creches e lares de 3ª idade.

Outro

In
qu

ér
ito

Média das respostas dadas no ponto 2 - Apresentação

≥4 4,6

Visitar locais (exemplo ETAR) para que os alunos tenham uma
visão "in loco" do processo de despoluição. 

Média das respostas dadas no ponto 3 - 
Desenvolvimento da atividade ≥4 4,65

Média das respostas dadas no ponto 4 - Contribuição 
da atividade para o desenvolvimento de 

aprendizagens/competências
≥4 4,43

Adesão dos Destinatários

Gostei das atividades e de aprender sobre a necessidade de
proteger o meio ambiente.

Aumentar o reportório de canções e no futuro poder abranger
habitações mais afastadas da Escola, sendo para isso necessário
transportesMédia das respostas dadas no ponto 3 - 

Desenvolvimento da atividade ≥4 4,74

Média das respostas dadas no ponto 4 - Contribuição 
da atividade para o desenvolvimento de 

aprendizagens/competências
≥4 4,5312/10/2021 Conselho

docentes
Reis/Janeiras.

E2 OC6 – Fomentar a 
educação para a 

cidadania, a educação 
para a saúde e a 

educação ambiental, 
assentes na 

participação social e 
comunitária ativa e 

responsável 

x x

Educadoras de 
infância e 

professores do 1º 
ciclo

Comunidade 
educativa. 

Centros de Dia, 
creches, 

estabelecimento
s comerciais e 

famílias em geral

Os alunos percorrem instituições,
empresas, comércios e casas
particulares cantando canções de Reis
de modo a preservar a tradição
ancestral do Alto Minho. Os alunos
em sala de aula cosntroem com
materiais recicláveis as suas coroas e
ensaiam as canções de janeiras.
Devido ao contexto de pandemia, a
atividade poderá ser adaptada, sem a
realização das visitas no terreno, que
são substituídas pela gravação de
vídeos que serão enviados aos EE.

janeiro de 2022

Cartolinas, cartão 
de pacotes de 

leite, cola e 
material de 

suporte áudio 

Sim

Apesar de não ter sido possível sair e cantar as janeias in loco as
turmas fizeram coroas, estudaram textos relacionados com a
temática, ensaiaram as canções de reis, gravaram vídeos das
mesmas e enviaram para os Encarregados de Educação através
das redes sociais. 



Eixo/Objetivo 
Central

OE
1

OE
2

OE
3

OE
4

OE
5

OE
6

Dinamizadores
Parcerias/  

Colaboradores
Destinatários Descrição sumária Calendarização Recursos EECE Indicadores de sucesso Resultados Aspetos Positivos Aspetos a melhorar Observações

Dinamizadores Dinamizadores

Destinatários Destinatários

50%
Acima do 
esperado

Dinamizadores Dinamizadores

Destinatários Destinatários

100%
Em linha 

com o 
esperado

Dinamizadores Dinamizadores

Destinatários Destinatários

100%
Em linha 

com o 
esperado

Dinamizadores Dinamizadores

Destinatários Destinatários

Entrevistas 
Em linha 

com o 
esperado

Aprovação
Avaliação da Atividade

Indicadores de avaliação

Professores de 1º 
Ciclo

CMIA
Visita a Viana do 

Castelo

E2 OC6 – Fomentar a 
educação para a 

cidadania, a educação 
para a saúde e a 

educação ambiental, 
assentes na 

participação social e 
comunitária ativa e 

responsável 

X X

E2 OC3 – Promover 
competências digitais

X

Conselho de Docentes
25/01/2022

Organização da visita e a flexibilidade demonstrada pelos
docentes em fazer ajustes para a tornar mais agradável a todos os
participantes. O conhecimento adquirido nos vários locais
visitados, desde a necessidade de preservação de espaços
propícios à reprodução de animais e plantas, vizualização dos
meios aquáticos e aspetos da costa (foz do rio e respetivo estuário
e a praia). Visualização do património local edificado (igreja do
Sagrado Coração de Jesus). Visualização do navio e percepção das
suas aptidões e das dificuldades da vida a bordo nos navios 

O agendamento para o penúltimo dia de aulas não foi o mais
propício, pois os alunos já estavam bastante saturados e não foi
possível fazer um trabalho de aprofundamento que se realiza após
a visita. O parque CMIA apesar da sua importância para "ensinar"
os visitantes da necessidade da proteção e preservação da vida
animal e vegetal para os alunos mais novos torna-se pouco
atrativo, pois as expectativas dos alunos é que veriam muitos
animais, como se de um zoo se tratasse.

Média das respostas dadas no ponto 3 - 
Desenvolvimento da atividade

Média das respostas dadas no ponto 4 - Contribuição 
da atividade para o desenvolvimento de 

aprendizagens/competências

Adesão dos Destinatários

"Professor eu não gostei de visitar o navio Gil Eannes... eu adorei." 
"Gostei muito de saber como se conta os anos de uma árvore". A
"igreja de Santa Luzia é muito bonita."

"Não gostei muito do parque CMIA"

Alunos 1º Ciclo

Visita guiada ao parque da cidade de
Viana do Castelo. Antes da atividade
os alunos efetuarão pesquisas sobre o
parque e as espécies vegetais e
animais aí existentes. Depois da visita
realizarão cartazes sobre a mesma
com recurso aos meios digitais.

29 de junho de 
2022

Computadorespor
táteis, autocarro, 

cartolinas,
SIM

Outro

Conselho Pedagógico
17/11/2021

In
qu

ér
ito

Média das respostas dadas no ponto 2 - Apresentação

Encerramento das 
atividades letivas

E2 OC6 – Fomentar a 
educação para a 

cidadania, a educação 
para a saúde e a 

educação ambiental, 
assentes na 

participação social e 
comunitária ativa e 

responsável 

X

Educadores de 
Infância e 

professores do 1º 
ciclo

Alunos do pré-
escolar e 1º ciclo

Realização das cerimónias de finalistas 
com a construção das capas e caixas
para diplomas. Exposição dos
trabalhos realizados ao loongo do ano
letivo. Percurso pela Natureza com
lanche/almoço saudável.

29 e 30 de junho 
de 2022

Cartolinas, colas, 
tesouras

Sim

Conselho de Docentes
25/01/2022

In
qu

ér
ito

Média das respostas dadas no ponto 2 - Apresentação

≥4

Adesão dos Destinatários

Outro
In

qu
ér

ito

Média das respostas dadas no ponto 2 - Apresentação

Dia da criança
Alunos do pré-

escolar e 1º ciclo

Exploração de texto, visualização de
vídeos sobre os direitos da criança.
Realização de jogos tradicionais no
espaço de recreio ou espaço externo à
Escola. Pintura de mural. Percurso
pela Natureza com lanche saudável.

01/06/22
Fotocópias, bolas, 

arcos, sacos, 
andas, tintas

SIM

Educadores de 
Infância e 

professores de 1º 
Ciclo

Foi a despedida mais emocionada de sempre que aconteceu na
minha Escola, sinal claro do forte laço que une os alunos. Os
trabalhos realizados mostram o quanto se fez ao longo do ano
letivo. A capacidade revelada pelos alunos para se unirem e
organizarem pequenas festas apenas com a supervisão dos
adultos. "Quando os alunos choram no último dia de aulas,
qualquer professor se deve sentir muito orgulhoso da sua
profissão, pois transmitiu aos alunos valores importantes como a
amizade e a solidariedade." (Paulo Liquito)

Com a discrepância de calendários escolares os trabalhos expostos
não ficam visíveis para os alunos dos outros ciclos. 

Média das respostas dadas no ponto 3 - 
Desenvolvimento da atividade

Média das respostas dadas no ponto 4 - Contribuição 
da atividade para o desenvolvimento de 

aprendizagens/competências

Outro

4,95 A participação ativa nas atividades propostas em cada unidade
educativa e também no desfile ecológico que coincidiu na data. A
felicidade "estampada no rosto" dos alunos por terem um dia tão
diferente. Os alunos do 1C de Balugães visitaram a Avianense, os
alunos de Durrães (JI e 1C) brincaram no Pavilhão do Lírio do Neiva
e o almoço foi servido nesse local. 

"Adorei a minha festa de entrega de diplomas." "Foi um dia muito
divertido no parque."

E2 OC6 – Fomentar a 
educação para a 

cidadania, a educação 
para a saúde e a 

educação ambiental, 
assentes na 

participação social e 
comunitária ativa e 

responsável 

x x x

E2 OC2 – Melhorar o 
desenvolvimento e as 

aprendizagens 
significativas

x x

Adesão dos Destinatários

Fazer a minha coroa de maio com a minha família e ver a minha
Escola colorida. Manter as tradições. Estar muito tempo exposto
na minha escola e as pessoas ao passar verem. (opiniões dos
alunos retiradas dos inquéritos

Outro

E2 OC6 – Fomentar a 
educação para a 

cidadania, a educação 
para a saúde e a 

educação ambiental, 
assentes na 

participação social e 
comunitária ativa e 

responsável 

x

In
qu

ér
ito

Média das respostas dadas no ponto 2 - Apresentação

≥4 4,57

As condições atmosféricas não permitiram realizar algumas
atividades planificadas. O desfile ecológico foi coincidente com o
Dia da Criança, mas os docentes dos JI e Pré conseguiram articular-
se e conseguiram estar presentes nos dois eventos.

Média das respostas dadas no ponto 3 - 
Desenvolvimento da atividade ≥4 4,94

Média das respostas dadas no ponto 4 - Contribuição 
da atividade para o desenvolvimento de 

aprendizagens/competências
≥4 4,87

Adesão dos Destinatários

Gostei de saber como se faz chocolate e comer chocolate.(EB
Balugães) Jogar futebol e saltar à corda no pavilhão do Lírio.(EB
Durrães) Gostei do desfile ecológico e no almoço na cantina haver
gelado à sobremesa.

Forte adesão dos Encarregados de Educação no sentido da
preservação das tradições do Alto Minho tendo como resultado
edifícios escolares com um colorido muito especial que chamou a
atenção a todos os que por perto deles passaram.

Inovar um pouco na atividade continuando a sua elaboração, mas
com introdução de novos materiais apelando à política dos cinco R.

Média das respostas dadas no ponto 3 - 
Desenvolvimento da atividade ≥4 4,56

Média das respostas dadas no ponto 4 - Contribuição 
da atividade para o desenvolvimento de 

aprendizagens/competências
≥4 4,425/1/2022 Conselho

Docentes
As Maias

E3 OC1 – Manter a 
taxa de sucesso

x

Educadores de 
Infância e 

professores do 1º 
ciclo

Pais e 
Encarregados de 

Educação

Alunos do pré-
escolar e 1º ciclo

Realização das tradicionais Maias com
materiais tradicionais e/ou materiais
que apelem à reutilização/reciclagem.
As maias são colocadas nos
gradeamentos das escolas para que
toda a comunidade educativa as
possa apreciar e deste modo manter
esta tradição altominhota. Exploração
de textos sobre a temática.

29/04/22

Giesta, flores 
diversas e 
material 

reciclável como 
laçarotes, copos 

de iogurte, 
tampas de 
garrafas.

Sim

Atividades
Planificação da Atividade



Eixo/Objetivo 
Central

OE
1

OE
2

OE
3

OE
4

OE
5

OE
6

Dinamizadores
Parcerias/  

Colaboradores
Destinatários Descrição sumária Calendarização Recursos EECE Indicadores de sucesso Resultados Aspetos Positivos Aspetos a melhorar Observações

Dinamizadores Dinamizadores

Destinatários Destinatários

Acima do 
esperado

Dinamizadores Dinamizadores

Destinatários Destinatários

Dinamizadores Dinamizadores

Destinatários Destinatários

Dinamizadores Dinamizadores

Destinatários Destinatários

Atividades
Planificação da Atividade

Aprovação
Avaliação da Atividade

Indicadores de avaliação

Adesão dos Destinatários

"Aprender de maneira divertida e fazer uma coisa diferente"; "Ter
mais conhecimento"; "Eu gostei da visita de estudo e aprendi
muito"; "Divertida e interessante". 

Os alunos lamentaram a falta de dinamização por parte de um
guia, assim como aborrecimento em algumas atividades.

Outro

E3 OC2 – Melhorar a 
qualidade de sucesso

X

In
qu

ér
ito

Média das respostas dadas no ponto 2 - Apresentação

≥4 4,4

X

O bom comportamento e interesse demonstrados pelos alunos ao
longo da visita; aprendizagens in loco; cumprimento da
planificação da visita; Interação com alguns guias dos locais
visitados. 

Nada a registar.

Média das respostas dadas no ponto 3 - 
Desenvolvimento da atividade ≥4 4,35

Média das respostas dadas no ponto 4 - Contribuição 
da atividade para o desenvolvimento de 

aprendizagens/competências
≥4 4,32Conselho Pedagógico

17/11/2021

Visita de estudo dos 
alunos do 7.º ano ao 
planetário do Porto e 

ao mosteiro de 
Tibães, em Braga

E2 OC2 – Melhorar o 
desenvolvimento e as 

aprendizagens 
significativas

X X

Professores das 
áreas disciplinares 
de Físico-Química, 
História, Geografia 

e EMRC

Encarregados de 
educação

Alunos do 7º ano

Visita ao planetário do Porto para
realização da atividade "Do Sol aos
confins do Universo" que inclui sessão
imersiva e laboratório. 
Visita ao Mosteiro de Tibães que
comtempla a passagem pelo edifício e
pela cerca, com o objetivo de conhecer 
a vida monástica.

28/abr/22

Autocarro; 
Entrada no 

Planetário                  
  (10,56€)

Sim

O comportamento dos alunos foi muito satisfatório; foi visível o
interesse, entusiasmo e alegria sentida pelos alunos ; o tempo
estava maravilhoso; a simpatia dos funcionários do Parque e do
Museu; o empenho dos alunos no preenchimento dos guiões
propostos pela disciplina de ciências naturais; reportagem
fotográfica dos alunos sobre a fauna e flora do parque. O
aprofundamento das aprendizagens adquiridas no museu,
relatuvas à expansão marítima. 

Foi pena nem todos os espaços estarem abertos para a visita dos
alunos no Parque Biológico de Gaia.

Média das respostas dadas no ponto 3 - 
Desenvolvimento da atividade ≥4 4,57

Média das respostas dadas no ponto 4 - Contribuição 
da atividade para o desenvolvimento de 

aprendizagens/competências
≥4 4,55

Adesão dos Destinatários

"Super interessante e melhorou as minhas aprendizagens";
"Divertido e emocionante"; "Vi animais que nem sabia que
existiam"; "As atividades foram bem organizadas e conseguimos
aprender de forma mais motivadora". 
Gostei muito de ver animais. E também gostei muito da parte do
museu dos descobrimentos, melhorou as minhas aprendizagens e
co nhecimentos"."Gostei muito de andar de barco no museu". 

" Não conseguimos ver os repteis"

Alunos do 6.º 
ano

Visita de estudo ao Parque Biológico
de Gaia e ao Museu dos
Descobrimentos no Porto

24/03/22

Autocarro; 
Entrada no 

Parque Biológico 
e Museu dos 

Descobrimentos                  
              (16,25€)

Sim

Outro

Conselho Pedagógico
17/11/2021

In
qu

ér
ito

Média das respostas dadas no ponto 2 - Apresentação

Média das respostas dadas no ponto 2 - Apresentação

≥4

Adesão dos Destinatários

Outro

E3 OC2 – Melhorar a 
qualidade de sucesso

X

In
qu

ér
ito

Média das respostas dadas no ponto 2 - Apresentação

≥4

Projeto “Ciências 
Experimentais no 1º 

Ciclo – Recuperar 
Experimentando” 

≥4 4,65

Conselho Pedagógico
17/11/2021

Professores de 
áreas disciplinares 

de HGP e de CN 

Encarregados de 
educação

Visita de estudo dos 
alunos de 6.º ano ao 
Parque Biológico de 
Vila Nova de Gaia e 

ao Museu dos 
Descobrimentos, no 

Porto

E2 OC2 – Melhorar o 
desenvolvimento e as 

aprendizagens 
significativas

X X

E3 OC2 – Melhorar a 
qualidade de sucesso

O comportamento dos alunos foi muito satisfatório; foi visível o
interesse, entusiasmo e alegria sentida pelos alunos ; o tempo
estava maravilhoso; a simpatia dos funcionários do Parque e do
Museu; o empenho dos alunos no preenchimento dos guiões
propostos pela disciplina de ciências naturais; reportagem
fotográfica dos alunos sobre a fauna e flora do parque. O
aprofundamento das aprendizagens adquiridas no museu,
relativas à expansão marítima. 

Foi pena nem todos os espaços estarem abertos para a visita dos
alunos no Parque Biológico de Gaia.

Média das respostas dadas no ponto 3 - 
Desenvolvimento da atividade ≥4 4,64

Média das respostas dadas no ponto 4 - Contribuição 
da atividade para o desenvolvimento de 

aprendizagens/competências
≥4 4,56

Outro

4,77 A dinâmica das atividades propostas e a consistência das mesmas. 
A persistência da equipa que dinamiza o projeto. A articulação
entre os docentes para que as atividades trabalhassem o currículo
do aluno, nomeadamente em Estudo do Meio e produzissem
aprendizagens significativas por parte dos alunos.  

" Ficamos a saber mais sobre os animais e os descobrimentos";
"Aprendemos de forma mais motivadora e conseguimos ter uma
experiência de barco, descobrir mais sobre a História e saber mais
sobre os Descobrimentos"

" Algum barulho nos autocarros" ; " Não vimos os repteis"

4,83

Visita de estudo dos 
alunos de 5.º ano ao 
Parque Biológico de 
Vila Nova de Gaia e 

ao Museu dos 
Descobrimentos, no 

Porto

E2 OC2 – Melhorar o 
desenvolvimento e as 

aprendizagens 
significativas

X X

Professores de 
áreas disciplinares 

de HGP e de CN 

Encarregados de 
educação

Alunos do 5.º 
ano 

Visita de estudo ao Parque Biológico
de Gaia e ao Museu dos
Descobrimentos no Porto

24/03/22

Autocarro; 
Entrada no 

Parque Biológico 
e Museu dos 

Descobrimentos                  
              (17,14€)

Sim

Conselho Pedagógico
06/10/2021

E2 OC1 – Flexibilidade 
Curricular com vista à 

melhoria das 
aprendizagens

X X

E3 OC1 – Manter a 
taxa de sucesso

X

No futuro, ajustar melhor as atividades propostas às competências
trabalhadas/programadas. 

Média das respostas dadas no ponto 3 - 
Desenvolvimento da atividade ≥4 4,86

Média das respostas dadas no ponto 4 - Contribuição 
da atividade para o desenvolvimento de 

aprendizagens/competências
≥4 4,79

Adesão dos Destinatários

Opiniões dos alunos: "Visualizar experiências e fazer coisas nova";
"Saber mais e saber fazer as coisas"; "Ver os químicos a fluira";
"Fazer coisas e divertidas"; "A forma de aprender é motivadora e
fazemos coisas do nosso agrado"; "Fazer as experiências e mexer
em materiais"; "Gosto tanto desta atividade que até quero que
venham novamente para o ano". "Motivou-me."

Fazer experiências todas as semanas. Ter uma explicação de como 
se fazem exatamente as experiências para eu conseguir fazê-las
em casa. 
Fazer experiências mais complicadas, como num laboratório de
experiências a sério. 
Outra vez o slim e a experiências de chover as cores. 
(opinião dos inquéritos)

Alunos do 1ºCiclo

Este projeto surgiu no âmbito do Plano
21|23 Escola+, plano integrado para a
recuperação e consolidação das
aprendizagens, neste caso "recuperar
experimentando". Consiste na
execução de atividades experimentais
em contexto de sala de aula. Todos os
alunos do 1.ºciclo do agrupamento
executam atividades experimentais
que constam do currículo, orientados
por docentes de FQ. 

Anual

Material de 
Laboratório, 
fotocópias, 

transporte para 
as escolas do 
1ºciclo (200€)

Sim
Professores da 

área disciplinar de 
FQ 

Docentes do 
1ºciclo

In
qu

ér
ito



Eixo/Objetivo 
Central

OE
1

OE
2

OE
3

OE
4

OE
5

OE
6

Dinamizadores
Parcerias/  

Colaboradores
Destinatários Descrição sumária Calendarização Recursos EECE Indicadores de sucesso Resultados Aspetos Positivos Aspetos a melhorar Observações

Dinamizadores Dinamizadores

Destinatários Destinatários

Dinamizadores Dinamizadores

Destinatários Destinatários

Dinamizadores Dinamizadores

Destinatários Destinatários

90%
Em linha 

com o 
esperado

Dinamizadores Dinamizadores

Destinatários Destinatários

200Kg de rolhas
Abaixo do 
esperado

Atividades
Planificação da Atividade

Aprovação
Avaliação da Atividade

Indicadores de avaliação

Apesar do incentivo,
destinado aos alunos e outros
elementos da comunidade,
com a construção de um
mecanismo para depósito das
rolhas, não se atingiram os
200kg de rolhas a que nos
tínhamos proposto aquando
da planificação da atividade. 
Foram entregues 120Kg de
rolhas.

A sensibilização dos alunos e outros membros da comunidade
escolar para a recolha e reciclagem de rolhas; a colaboração de
elementos da comunidade; a possibilidade de recolher rolhas de
cortiça que iriam parar ao lixo e assim serão convertidas noutros
materiais. 

Maior dinamismo das turmas na recolha das rolhas

Média das respostas dadas no ponto 3 - 
Desenvolvimento da atividade

Média das respostas dadas no ponto 4 - Contribuição 
da atividade para o desenvolvimento de 

aprendizagens/competências Conselho Pedagógico
17/11/2021

Campanha de 
recolha de rolhas de 
cortiça - Green Cork 

Escolas/IPSS 
2021/2022 “Reciclar 

para reflorestar” 

E2 OC6 – Fomentar a 
educação para a 

cidadania, a educação 
para a saúde e a 

educação ambiental, 
assentes na 

participação social e 
comunitária ativa e 

responsável 

X

Adesão dos Destinatários

O valor angariado pela Quercus pela entrega das rolhas de cortiça
para reciclagem reverte a favor da plantação de árvores
autóctones através de iniciativas apoiadas pelo projeto Floresta
Comum.

Quantidade (em Kg) de rolhas recolhidas

In
qu

ér
ito

Média das respostas dadas no ponto 2 - Apresentação

Alunos, 
docentes, AO, e 

restante 
comunidade 

educativa

Participação na campanha de recolha
de rolhas de cortiça do projeto Green
Cork, dinamizada pela Quercus e
Continente. 
O objetivo é incentivar a comunidade
a desenvolver atividades de
promoção da cortiça e da recolha das
rolhas para reciclagem. O valor
angariado pela Quercus, através da
entrega das rolhas, reverte a favor da
plantação de árvores autóctones,
através de iniciativas apoiadas pelo
projeto Floresta Comum.  

Ao longo do ano Caixas de cartão Sim

EMRC

Paróquia de S. 
Paio de Antas;

Junta de 
Freguesia de S. 
Paio de Antas;
Associação Rio 

Neiva;
Docentes

X

≥4 4,6

Conselho Pedagógico
17/11/2021

  A atividade decorreu nos dias 
11 e 12 de junho, de acordo
com o planificado; contou com 
a presença de 59 alunos do 3º
ciclo. Consideramos que os
objetivos propostos foram
atingidos. Salienta-se a
colaboração das colegas Rita
Violante, Elisa Neiva, Amélia
Neiva, Paula Forte, Maria
Couto, Inês Fonseca, sem as
quais não seria possível
realizar esta atividade.

A organização das atividades e a dinamização das mesmas; os
espaços onde decorreram as atividades; a motivação dos alunos.

Consideramos que a atividade decorreu da melhor forma, não
havendo sugestões de melhoria a referir.

Média das respostas dadas no ponto 3 - 
Desenvolvimento da atividade ≥4 4,67

Média das respostas dadas no ponto 4 - Contribuição 
da atividade para o desenvolvimento de 

aprendizagens/competências
≥4 4,48

Adesão dos Destinatários

Muito divertido e boa comida; fizemos vários desportos e
aprendemos muito; os bons momentos passados com os amigos e
a canoagem; a preocupação das organizadoras para que tudo
corresse da melhor forma; fazer novos laços de amizade e as
atividades foram muito motivadoras; muito bem organizado e
bastante atrativo.

Mais liberdade no rio, mais atividades; Cumprir melhor os horários
e os locais serem mais próximos; o barulho de noite; mais cadeiras
para os alunos nas refeições

Alunos do 3º 
ciclo inscritos em 

EMRC

Os alunos do 3º ciclo inscritos em
EMRC poderão participar num
encontro, a realizar na freguesia de S.
Paio de Antas, que decorrerá durante
1 ou 2 dias (dependendo da
pandemia). 
- Serão formados grupos compostos
por alunos de todos os anos do 3º ciclo
para a realização de atividades
ludico/desportivas com enfoque em
questões ambientais e em conteúdos
lecionados ao longo do ano; 
- Prática de canoagem com a
colaboração do departamento de
canoagem da Associação Rio Neiva;

11/06/22

Canoas (da 
responsabilidade 

da Rio Neiva)
Sim

Percentagem de alunos satisfeitos com as atividades 
realizadas no encontro

Conselho Pedagógico
17/11/2021

Clube É-Te=Igual
CeD

FEUP - 
Faculdade de 
Ciências da 

Universidade do 
Porto

In
qu

ér
ito

Média das respostas dadas no ponto 2 - Apresentação

Visita de estudo dos 
alunos do 9.º ano ao 

Porto: Museu 
Ferreira da Silva, 

Parque da Cidade, 
Museu de 

Holocausto, Jardim 
Botânico e Galeria da 

Biodiversidade.

E2 OC2 – Melhorar o 
desenvolvimento e as 

aprendizagens 
significativas

X X

Professores das 
áreas disciplinares 
de Físico-Química, 
Ciências Naturais, 

Geografia, História, 
EMRC e CeD

Encarregados de 
Educação

Alunos do 9º ano

A visita possibilita observar e
contactar com conteúdos trabalhados
nas aulas, consolida conhecimentos e
enriquece as aprendizagens nas
vertentes social, cultural, religiosa,
económica. Museu do Holocausto
enquadra-se nos DH, Dig. Humana e
sociedades multiculturais. No Lab.
Ferreira da Silva é possível fazer 1
viagem aos primórdios da Ciência
Moderna. No Jardim Botânico/Galeria
da Biodiversidade cruza-se biologia e
história natural com experiências que
celebram a diversidade da vida.

08/03/22

 Autocarro; 
Entradas no 

Jardim Botãnico 
(museu e galeria) 
e no Laboratório 

Ferreira da Silva                    
                (10,23€)      

Sim

Encontro de alunos 
de EMRC 

E2 OC5 – Manter um 
clima de Escola 

assente no respeito 
pelo outro

X

E2 OC6 – Fomentar a 
educação para a 

cidadania, a educação 
para a saúde e a 

educação ambiental, 
assentes na 

participação social e 
comunitária ativa e 

responsável 

Adesão dos Destinatários

Outro

E3 OC2 – Melhorar a 
qualidade de sucesso

X

In
qu

ér
ito

Média das respostas dadas no ponto 2 - Apresentação

≥4

Visita de estudo dos 
alunos de 8.º ano à 
Casa da Música, ao 
Jardim Botânico e à 

Galeria de 
biodiversidade, Porto

Alunos do 8.º 
ano

A visita permite aos alunos aprender
de forma diferente. Na Casa da
Música explorarão os seus recantos,
aventurando-se pelo espetacular
edifício e conhecendo as suas várias
particularidades e funcionalidades. Na
galeria da Biodiversidade vão
encontrar um espaço onde se cruza
arte, multimédia, biologia e história
natural, com exemplares e
experiências sensoriais que celebram
a diversidade da vida. Depois, no
Jardim Botânico, irão encontrar uma
grande variedade de espécies
vegetais, em jardins temáticos, de
acordo com diferentes ecossistemas.

15/03/22

Autocarro; 
Entradas na Casa 

da Música; 
Jardim Botãnico 

(museu e galeria)                  
                (11,67€)

Sim

Professores das 
áreas disciplinares 
de Físico-Química 

e de Ciências 
Naturais.

Encarregados de 
educação

O plano da visita foi cumprido. 
No Museu do Holocausto,
apesar de não estar previsto,
tivemos visita guiada, facto
que enriqueceu a mesma,
contudo também fez com que
o tempo previsto para visita
não se cumprisse. A visita
estava prevista para 30
minutos, contudo durou cerca
de 1 hora. 

O comportamento dos alunos foi excelente; Cumprimento da
planificação da visita; Os guias dos locais visitados foram
excelentes; Visita ao museu do holocausto foi guiada, apesar de
não estar previsto, o que enriqueceu ainda mais a aprendizagem
A disponibilidade, simpatia e profissionalismo do Sr. Dalmo,
motorista da empresa Ovnitur. A visita revelou-se muito
enriquecedora e complementou as aprendizagens na sala de aula.

Nada a registar

Média das respostas dadas no ponto 3 - 
Desenvolvimento da atividade ≥4 4,32

Média das respostas dadas no ponto 4 - Contribuição 
da atividade para o desenvolvimento de 

aprendizagens/competências
≥4 4,42

Outro

4,35

Será uma atividade a manter
no próximo ano letivo, uma
vez que foi considerado
bastante positivo para
aprofundar as aprendizagens
dos discentes

O bom comportamento e interesse demonstrados pelos alunos ao
longo da visita; Contacto com a realidade, o que promoveu
aprendizagens mais significativas; Cumprimento da planificação
da visita; Interação com os guias dos locais visitados.

Em termos gerais os alunos gostaram muito da visita, alegando
que foi uma forma divertida e interessante de aprender, num
ambiente exterior à escola. 

Os alunos lamentaram não explorar de uma forma mais exaustiva
os jardins do Jardim Botânico, devido à falta de tempo.

4,59

E2 OC2 – Melhorar o 
desenvolvimento e as 

aprendizagens 
significativas

X X

E3 OC2 – Melhorar a 
qualidade de sucesso

X

Adesão dos Destinatários

"Aprender de uma forma mais interessante e aprender coisas
novas.", "Aprendemos coisas novas de uma forma que nos
interessa mais e divertimo-nos", "Gostei de sair da escola e de
aprender em locais diferentes.", "Gostei de ir no autocarro e no
parque."

"Podíamos ter feito mais atividades interativas e ter mais
paragens ao longo do caminho.", "Andamos muito e no jardim
botanico podíamos ir a mais jardins."

Conselho Pedagógico
17/11/2021

In
qu

ér
ito

Média das respostas dadas no ponto 2 - Apresentação

≥4 Nada a registar.

Média das respostas dadas no ponto 3 - 
Desenvolvimento da atividade ≥4 4,16

Média das respostas dadas no ponto 4 - Contribuição 
da atividade para o desenvolvimento de 

aprendizagens/competências
≥4 4,25



Eixo/Objetivo 
Central

OE
1

OE
2

OE
3

OE
4

OE
5

OE
6

Dinamizadores
Parcerias/  

Colaboradores
Destinatários Descrição sumária Calendarização Recursos EECE Indicadores de sucesso Resultados Aspetos Positivos Aspetos a melhorar Observações

Dinamizadores Dinamizadores

Destinatários Destinatários

90%
Em linha 

com o 
esperado

Os alunos referem que: "Para resolvermos os problemas não 
precisamos nenhum conhecimento prévio, apenas algum 

pensamento lógico. Depois da prova, temos acesso a soluções 
explicadas dentro da área da Informática."

1.º ciclo: média de 61,1 
pontos em 180

2.º ciclo: média de 55,9 
pontos em 180

3.º ciclo: média de 60,3 
pontos em 180

Abaixo do 
esperado

Dinamizadores Dinamizadores

Destinatários Destinatários

70%
Acima do 
esperado

Dinamizadores Dinamizadores

Destinatários Destinatários

4
Acima do 
esperado

Dinamizadores Dinamizadores

Destinatários Destinatários

nível 4 

Atividades
Planificação da Atividade

Aprovação
Avaliação da Atividade

Indicadores de avaliação

Adesão dos Destinatários

Os alunos salientaram como mais positivo o seguinte: conhecer e
utilizar novas ferramentas digitais (Smartdraw, Canva, Padlet); o
trabalho de pares, o facto de se ter realizado na biblioteca, durante
a aula de História e ter um guião de orientação do trabalho.

Os alunos salientaram o facto de alguns não terem conseguido
cumprir os prazos.

Qualidade dos trabalhos realizados 

E2 OC3 – Promover 
competências digitais

X X

In
qu

ér
ito

Média das respostas dadas no ponto 2 - Apresentação

≥4 4,2

Esta atividade estava prevista
para ser desenvolvida com os
alunos do 8.ºano, no entanto ,
devido a incompatibilidade de
horários das turmas com o
horário da coordenadora da
biblioteca, decidiu-se realizar
com as turmas do 7.º anos.

Esta atividade permitiu aos alunos aprender a utilizar novas
ferramentas digitais para o uso do desenvolvimento das suas
capacidades e para seriar, ordenar e comparar
factos/acontecimentos de modo a proporcionar a compreensão
das noções de evolução temporal. Os alunos demonstraram
bastante interesse por este tipo de aprendizagem. Também é de
salientar como positivo, o trabalho de articulação com a biblioteca
escolar. 

Mais rigor no cumprimento dos prazos de entrega. Alguns alunos
atrasaram-se na entrega dos trabalhos, principalmente devido ao
facto de estarem a trabalhar pela 1.ª vez com novas ferramentas
digitais. 

Média das respostas dadas no ponto 3 - 
Desenvolvimento da atividade ≥4 4,09

Média das respostas dadas no ponto 4 - Contribuição 
da atividade para o desenvolvimento de 

aprendizagens/competências
≥4 4,13Conselho Pedagógico

19/01/2022

Construção de frisos 
cronológicos para 
aprender História

E2 OC2 – Melhorar o 
desenvolvimento e as 

aprendizagens 
significativas

X

Área disciplinar de 
História  e 

Biblioteca Escolar 

Alunos de 7.º 
ano 

Construção de um friso cronológico
sobre um grande tema da programa
da disciplina de História, usando as
ferramentas digitais, no âmbito da
literacia da informação do referencial
Aprender com a biblioteca escolar. 

2.º P 

Recursos online, 
livros e outra 

documentação 
existente na 
biblioteca, 

programa para a 
construção de 

frisos 

Sim

A motivação para os alunos consolidarem os conhecimentos
transmitidos na aula e explorarem a curiosidade através de um
trabalho de pesquisa orientada; A exposição apresentou trabalhos
originais e, globalmente, muito bons.

Média das respostas dadas no ponto 3 - 
Desenvolvimento da atividade

Média das respostas dadas no ponto 4 - Contribuição 
da atividade para o desenvolvimento de 

aprendizagens/competências

Adesão dos Destinatários

A quase totalidade dos alunos revelou responsabilidade, empenho
e curiosidade; as aprendizagens adquiridas e o desenvolvimento
da criatividade e sentido estético; a autoavaliação realizada aos
trabalhos que foi muito boa.

Conseguir que todos os alunos elaborem o trabalho que lhe foi
atribuído.

Alunos do8.º ano

Elaboração de trabalhos sobre países
europeus. Será fornecido um guião
com orientações sobre os fenómenos
naturais e humanos que devem
constar nos trabalhos.

janeiro de 2022 Papel/ cartolina sim

Grau de satisfação dos alunos 

Aprovada em reunião de
Deparatemnto de CHS -
setembro de 2021

In
qu

ér
ito

Média das respostas dadas no ponto 2 - Apresentação

Média das respostas dadas no ponto 2 - Apresentação

Adesão dos Destinatários

Outro

E2 OC2 – Melhorar o 
desenvolvimento e as 

aprendizagens 
significativas

X

In
qu

ér
ito

Média das respostas dadas no ponto 2 - Apresentação

Bebras - Castor 
Informático 

O Desafio de 
Pensamento 

Computacional

Aprovada na reunião de
Departamento de CHS -
setembro de 2021

Docentes de 
Geografia

Exposição de 
lapbooks sobre 

países da Europa.

E3 OC2 – Melhorar a 
qualidade de sucesso

X X

Desenvolvimento das capacidades de pesquisa; a qualidade dos
trabalhos; permitiu desenvolver a criatividade e o aproveitamento
de materias reciclados. Média das respostas dadas no ponto 3 - 

Desenvolvimento da atividade

Média das respostas dadas no ponto 4 - Contribuição 
da atividade para o desenvolvimento de 

aprendizagens/competências

Outro (Notas obtidas no desafio)

Desenvolvimento do pensamento computacional, participação
num concurso internacional. 

Contribuiu para melhorar os conhecimentos relativos à orientação;
a colaboração dos Encarregados de educação; perimitiu
desenvolver as destrezas manuais.

Exposição de Rosas 
dos vento.

E3 OC2 – Melhorar a 
qualidade de sucesso

X X

Docentes de HGP 
do 5.º ano e 

Docentes do 7.º 
ano de Geografia 

(DCHS)

Encarregados de 
educação 

alunos do 5.º e 
7.º anos 

Elaboração de Rosa de ventos em
diversos materias, como
complemento às aprendizagens e de
motivação para a reciclagem, as quais
serão expostas no átrio da escola sede
em janeiro. 

janeiro de 2022 Materiais diversos Sim

Aprovado em reunião de
área disciplinar de
7/09/2021

In
qu

ér
ito

E3 OC3 – 
Proporcionar um 

ensino de inclusão, 
equidade e excelência

X

O desenvolviemnto do pensamento computacional em Oferta
Complementar aos 3.º e 4.º anos deve manter-se, uma vez que ao 
no 3.º ciclo os resultados obtidos foram bons, reflexo de lecionar o
pensamento computacional desde o 1.ºciclo. 

Média das respostas dadas no ponto 3 - 
Desenvolvimento da atividade

Média das respostas dadas no ponto 4 - Contribuição 
da atividade para o desenvolvimento de 

aprendizagens/competências

Adesão dos Destinatários

Os alunos referem que: "Queremos voltar a participar nos
próximos anos!"

Alunos do 2.º e 
3.º anos do 1.º 

ciclo;
Alunos do 2.º e 

3.ºs ciclos. 

O "Bebras - Castor Informático" é uma
iniciativa internacional destinada a
promover a Informática (Ciência de
Computadores) e o pensamento
computacional. Foi desenhado para
motivar alunos de todo o mundo e de
todas as idades mesmo que não
tenham experiência prévia.

15/11/2021  a    
19/11/2021

Computador com 
acesso à Internet 

e respetivos 
códigos por aluno;
Prova em papel. 

Não

E3 OC2 – Melhorar a 
qualidade de sucesso

X X

Área Disciplinar de 
Informática

Faculdade de 
Engenharia da 
univesidade do 



Eixo/Objetivo 
Central

OE
1

OE
2

OE
3

OE
4

OE
5

OE
6

Dinamizadores
Parcerias/  

Colaboradores
Destinatários Descrição sumária Calendarização Recursos EECE Indicadores de sucesso Resultados Aspetos Positivos Aspetos a melhorar Observações

Dinamizadores Dinamizadores

Destinatários Destinatários

60%
Acima do 
esperado

Dinamizadores Dinamizadores

Destinatários Destinatários

Dinamizadores Dinamizadores

Destinatários Destinatários

pelos menos 80% das 
crianças apresentem 

ganhos nos resultados  
pré-teste e pós-teste. 

Acima do 
esperado

Dinamizadores Dinamizadores

Destinatários Destinatários

Atividades
Planificação da Atividade

Aprovação
Avaliação da Atividade

Indicadores de avaliação

Adesão dos Destinatários

" Desenvolve o cálculo mental" ; " Aprendizagem e melhoria de
conhecimentos"; " Muito divertido" ;" Todos participaram"; "
Aprendi de forma mais motivadora" ; " Podemos puxar pela
cabeça e jogar em grupo"

" Mais tempo para treinarem"

Outro

E1 OC4 – Estabelecer 
parcerias com escolas 
e outras instituições 

nacionais/ europeias, 
no âmbito de 

programas nacionais/ 
europeus

X

In
qu

ér
ito

Média das respostas dadas no ponto 2 - Apresentação

≥4 4,23 Grande envolvimento demonstrado por parte dos alunos
participantes e bons resultados obtidos a nível mundial (
supertmatik cálculo mental) e ibérico ( quiz).

Gestão de tempo para seleção de alunos principalmente nos anos
finais de ciclo( 9º ano).

Média das respostas dadas no ponto 3 - 
Desenvolvimento da atividade ≥4 4,1

Média das respostas dadas no ponto 4 - Contribuição 
da atividade para o desenvolvimento de 

aprendizagens/competências
≥4 4,13Área disciplinar

09/09/2021
SuperTmatik - 

cálculo Mental/Quiz

E1 OC1 – Reforço da 
coesão e da 

identidade do 
Agrupamento

X

Área disciplinar de 
Matemática

EUDACTICA 
editores

Alunos do 1º, 2º 
e 3º ciclos

O supertmatik consiste num jogo de
cartas .

Supertmatik - Cálculo Mental é
destinado aos alunos do 1º ao 9º ano.
Os alunos têm que resolver
mentalmente expressões numéricas.
Trata – se de um concurso a nível

mundial.
A atividade supertmatik - QUIZ é

destinado aos alunos do 5º,6º 8º e 9º.
Trata – se de um concurso a nível
ibérico.

2º e 3º períodos

Jogos, 
computadores e 
68 euros para a 

inscrição nas 
finais 

internacionais

Sim

Serviço de 
Psicologia e 
Orientação

Educadoras de 
Infância do 

agrupamento

Promoção do 
Sucesso Educativo: 
avaliar e promover 
facilitadores para as 

aprendizagens 
académicas

E2 OC4 – Otimizar as 
práticas de avaliação 
e autorregulação no 
processo de ensino e 

de aprendizagem 

x x

E3 OC1 – Manter a 
taxa de sucesso

x x

Possibilidade de fornecer às educadoras informação acerca de
requisitos básicos para as aprendizagens escolares das crianças
que vão iniciar a escolaridade obrigatória (perfil individual e perfil
de grupo) no sentido integrar na sua planificaçáo pedagógica
atividades/tarefas promotoras dos mesmos e respondam às
necessidades de cada uma.

Melhor gestão do tempo e articulação com as educadoras
relativamente ao planeamento das suas atividades.

Média das respostas dadas no ponto 3 - 
Desenvolvimento da atividade

Média das respostas dadas no ponto 4 - Contribuição 
da atividade para o desenvolvimento de 

aprendizagens/competências

Adesão dos Destinatários

A constatação dos resultados do pré-teste para o pós-teste de
ganhos e uma evolução na aquisição das competências básicas
(pré-requisitos) para as aprendizagens académicas em todas as
crianças que foram sujeitas ao projeto. As educadoras de forma
integrada no seu projeto curricular de turma, desenvolveram
atividades promotoras destas aquisições ou seja atividades de
promoção de competências de leitura e escrita e numéricas. 

Nada a identificar.

Crianças do pré-
escolar que 
iniciam no 

próximo ano 
letivo a 

escolaridade 
obrigatória

São aplicados instrumentos de
avaliação a todas as crianças do
agrupamento que iniciam a sua
escolaridade obrigatória em dois
momentos (1º e 3º períodos) para
avaliar as suas competências (pré-
requisitos) para as aprendizagens
académicas. A literatura e
investigação científica apontam
requisitos básicos preditivos do
sucesso escolar. Com base nestes
requisitos fundamentais foram
selecionados os instrumentos de
avaliação a aplicar a cada uma das
crianças. Face aos resultados é
traçado um perfil de grupo e um perfil
individual e definidas tarefas
educativas e desenvolvimentais
promotoras da sua aquisição. No final 

1º e 3º períodos

Instrumentos de 
avaliação e folhas 
de resposta          e 

Psicólogas

Não

Evolução demonstrada na aquisição de competências 
comparando dados entre a 1ª e 2ª avaliação 

In
qu

ér
ito

Média das respostas dadas no ponto 2 - Apresentação

Expressão Dramática

E2 OC2 – Melhorar o 
desenvolvimento e as 

aprendizagens 
significativas

x x x

Educadora Social

Docentes, 
nomeadamente 
Fernanda Faria, 

Nelson Lima

Alunos do 7º ano

Esta atividade surgiu no ano transato
e continua no presente ano letivo, a
pedido de alunas que nela
participaram (7º A). Estamos a ensaiar 
a dramaturgia, por nós adaptada, do
autor CAIO FERNANDO ABREU,
denominada: "A Comunidade do Arco-
Íris". Esta atividade pretende
desenvolver competências de
comunicação, criatividade,
desenvoltura, iniciativa, entre outras,
através da predominância de
metodologias que permitem o
apaziguamento e a libertação do
corpo e da mente.  

Anual

Material 
informático; 
Material de 

desgaste: folhas, 
cópias, tinteiros, 
cartolinas, papel 
de cenário, cores 

(tinta, lápis e 
marcadores), 
cola, alguns 

materiais que 
sejam 

indispensáveis à 
criação de 
adereços e 

roupas.

Sim

Aprovado pela direção
02/12/2021

In
qu

ér
ito

Média das respostas dadas no ponto 2 - Apresentação

Adesão dos Destinatários

Outro

E2 OC5 – Manter um 
clima de Escola 

assente no respeito 
pelo outro

x

In
qu

ér
ito

Média das respostas dadas no ponto 2 - Apresentação

≥4

"Dia Com Ritmo"
Alunos 1º, 2º e 

3º ciclos

Numa época que deperta em nós
sensações variadas, na qual surge o
esplendor e a magia do Natal, realiza-
se a atividade denominada como um
"Dia Com Ritmo". Com o objetivo de
reunir sinergias e deixar florescer
ideias e movimentações espontâneas
eis que se juntam crianças e jovens
para, ao som do orgão , tocarem e
cantarem músicas (de Natal e muito
mais) para abrilhantar o dia de festa. 

17/12/21

Coluna, Pendrive, 
Orgão, 

Microfone, 
Cartolinas, 

Marcadores 

SimEducadora Social

Direção, 
Fernanda Sá, 
Paula Alves, 

Manuela 
Gonçalves, Sr. 
Carlos, Sr. Élio, 
Alunas 7º e 9º 

ano escolar

Nas sessões de expressão
dramática para além do
ensaio de uma peça teatral,
dinamizavam-se também
jogos teatrais. A peça teatral
estava prestes a ser
apresentada ao público
quando, devido a doença que
afetou a profissional que
preparava o grupo, ficou sem
ser representada para a
restante comunidade
educativa.

A motivação e interesse dos alunos, que neste ano letivo pediram
para que esta atividade continuasse. O entusiasmo demonstrado
por cada aluna quando progredia na sua representação e o espírito
divertido com que o grupo estava nesta atividade. O crescimento
pessoal e social que se verificava de dia para dia.

Conceguir conciliar horário para haver mais do que uma sessão por
semana e serem 2 profissionais a ensaiar o grupo para evitar a
falta de possibilidade de representação da peça à comunidade.Média das respostas dadas no ponto 3 - 

Desenvolvimento da atividade ≥4 4,7

Média das respostas dadas no ponto 4 - Contribuição 
da atividade para o desenvolvimento de 

aprendizagens/competências
≥4 4,6

Outro

A motivação, o interese, o empenho, o envolvimento, o entusiamo
e a satisfação dos alunos. 

Citando os(as) participantes: " Ajudou-nos a preparar para uma
das profissões que podemos escolher e seguir futuramente, a
concentrarmo-nos e a respeitar as personagens diferentes que na
vida real pode ser igual"; "Ajuda-nos a treinar para o futuro caso
queiramos seguir essa profissão, mas também é sempre bom sair
de nós e fazer uma personagem completamente diferente";
"Ensinamos lições às pessoas que veem o nosso teatro e é
divertido".

"Podia ser em mais dias"; "Apresentar a peça".

4,8

E2 OC2 – Melhorar o 
desenvolvimento e as 

aprendizagens 
significativas

x x

E2 OC5 – Manter um 
clima de Escola 

assente no respeito 
pelo outro

x

Média das respostas dadas no ponto 3 - 
Desenvolvimento da atividade

Média das respostas dadas no ponto 4 - Contribuição 
da atividade para o desenvolvimento de 

aprendizagens/competências

Adesão dos Destinatários

"Gostei muito de cantar", "Obrigada por me permitirem tocar
orgão na escola, foi o concretizar de um sonho", "Gostei de
colaborar numa atividade que trouxe alegria e dinamismo à
escola", "Foi muito divertido ver os meus colegas a tocar e a
cantar", "Foi agradável ouvir música e dançar".



Eixo/Objetivo 
Central

OE
1

OE
2

OE
3

OE
4

OE
5

OE
6

Dinamizadores
Parcerias/  

Colaboradores
Destinatários Descrição sumária Calendarização Recursos EECE Indicadores de sucesso Resultados Aspetos Positivos Aspetos a melhorar Observações

Dinamizadores Dinamizadores

Destinatários Destinatários

Participação, envolvência 
e motivação dos alunos.

Acima do 
esperado

Dinamizadores Dinamizadores

Destinatários Destinatários

30%
Abaixo do 
esperado

Dinamizadores Dinamizadores

Destinatários Destinatários

80%
Em linha 

com o 
esperado

Dinamizadores Dinamizadores

Destinatários Destinatários

Atividades
Planificação da Atividade

Aprovação
Avaliação da Atividade

Indicadores de avaliação

Adesão dos Destinatários

Empenho e motivação dos alunos árbitros que consideraram que:
aprenderam novas regras e que a sessão foi muita motivadora.

Nada a acrescentar

Outro

In
qu

ér
ito

Média das respostas dadas no ponto 2 - Apresentação

≥4 5

Realizaram esta formação
dois alunos árbitros por
escola. No caso concreto da
AE Fragoso, esteve presente
um aluno do grupo/equipa de
Infantil B e outro do
grupo/equipa de Iniciados.

O convívio, o relacionamento e a formação dos os alunos árbitros
de todas as escolas envolvidas no Futsal do DE da CLDE.

Realizar a formação em grupos mais reduzidos e se possível por
concelhos.

Média das respostas dadas no ponto 3 - 
Desenvolvimento da atividade ≥4 4,75

Média das respostas dadas no ponto 4 - Contribuição 
da atividade para o desenvolvimento de 

aprendizagens/competências
≥4 4,67Conselho Pedagógico

16/02/2022

Formação de 
Juízes/Árbitros de 

Futsal Nível II - 
Desporto Escolar

E1 OC8 – Contribuir 
para o 

desenvolvimento 
comunitário

x

CLDE - Braga

Prof. 
Resposnável 

pelo 
Grupo/equipa de 

Futsal do DE

Alunos 
aprovados na 
Formação do 

Nível I realizada 
no âmbito 

escolar

Atividade obrigatório e incluída no
Projeto do Desporto Escolar:
-Criar uma bolsa de alunos/árbitros na
área da arbitragem do futsal, no
âmbito do desporto escolar
uniformizando as temáticas a
abordar e o seu nível de
aprofundamento, de acordo com o
Nível II de formação.
-Promover o conhecimento da carreira
de árbitro de futsal e a oportunidade
de adquirir competências na área da
arbitragem do futsal.

16/03/22 Transporte Não

Prof. responsável 
pelo Grupo/Equipa 

de Futsal do DE
Coord. DE

Formação de 
Juízes/Árbitros de 

Futsal Nível I - 
Desporto Escolar

E1 OC8 – Contribuir 
para o 

desenvolvimento 
comunitário

x

E1 OC8 – Contribuir 
para o 

desenvolvimento 
comunitário

x

Conselho Pedagógico
06/10/2021

Repensar os meios de
divulgação e comunicação da
formação junto dos alunos

A participação da quase totalidade dos alunos/atletas inscritos no
Futsal como praticantes

Selecionar os alunos para a formação segundo critérios de
motivação e interesse pela formação (e como futuros
juízes/árbitros)Média das respostas dadas no ponto 3 - 

Desenvolvimento da atividade

Média das respostas dadas no ponto 4 - Contribuição 
da atividade para o desenvolvimento de 

aprendizagens/competências

Adesão dos Destinatários

Segundo os alunos (atletas Fustal), esta formação apesar de
destinada aos alunos árbitros serve de forma significativa também
para eles adquirem conhecimentos especificos da arbitragem e o
conhecer melhor o papel dos árbitros

Convidar árbitros da área envolvente para enriquecer esta
formação

Alunos inscritos 
na Modalidade 

de Futsal Nível 2 
do DE

Atividade obrigatório e incluída no
Projeto do Desporto Escolar:
-Criar uma bolsa de alunos/árbitros na
área da arbitragem do futsal, no
âmbito do desporto escolar
uniformizando as temáticas a
abordar e o seu nível de
aprofundamento, de acordo com o
Nível I de formação.
-Promover o conhecimento da carreira
de árbitro de futsal e a oportunidade
de adquirir competências na área da
arbitragem do futsal.

14/12/21

PC, Internet; 
Plataforma de 

formação DE da 
DGE 

Não

Outro

Conselho Pedagógico
17/11/2021 

In
qu

ér
ito

Média das respostas dadas no ponto 2 - Apresentação

Tertúlia: "Hora dos 
afetos e da 

brincadeira" - 2ª 
edição online

E1 OC8 – Contribuir 
para o 

desenvolvimento 
comunitário

X

Educadora Social e 
Coordenadora 1º 

ciclo

Professores 
Titulares de 

turma

Pais e EE de 
Alunos do 1º 
ciclo do AVEF

No dia 15 de maio comemora-se o Dia
Internacional da Família. Esta
atividade pretende através da
celebração desta importante data,
promover o estreitar da relação escola-
família. Constituindo a família a fonte
inicial de aprendizagem na vida da
criança, à escola cabe a função de
complementar essas aprendizagens.
Com o intuito de facilitar o apreender
de novos saberes e do consequente
conhecimento da criança é essencial o
interesse, a participação e o
envolvimento das famílias neste
processo.

mai/22

Computador, 
internet, 

impressora, 
tinteiros, cartazes

Sim

Conselho Pedagógico
16/02/2022

In
qu

ér
ito

Média das respostas dadas no ponto 2 - Apresentação

Adesão dos Destinatários

outro

E1 OC1 – Reforço da 
coesão e da 

identidade do 
Agrupamento

X

In
qu

ér
ito

Média das respostas dadas no ponto 2 - Apresentação

Workshop "A Brincar 
e a Rir o Bullying 
Vamos Prevenir"

4 turmas do 1º e 
2º ciclos da 

escola EB1 de 
Fragoso

Desenvolvimento de 4 dinâmicas, com 
a duração entre 1h15m e 1h30m, com
4 turmas do 1º e 2º ciclos. Estes
workshops têm por base a prevenção
primária do bullying escolar e contarão 
com o jogo didático e o trabalho da
autora do mesmo. O jogo será
adquirido pela escola e deverá ser
utilizado posteriormente pelos alunos
e professores. 

10/05/22 Jogo didático Sim

Autora do jogo 
didático - Dra. 

Cátia Vaz, 
Educadora Social

Professores das 
turmas 

Esta atividade realizou-se pelo 
segundo ano consecutivo.
Após o sucesso ocorrido no
ano anterior, quer ao nível do
número de participantes, quer
no que respeita à apreciação
geral dos mesmos,
surpreendeu-nos o número de
participantes ter diminuído
muito neste ano letivo.

Estabelecimento de valiosas relações de sinergias com pais e EE;
Realização de dinâmicas recheadas de significado e de
simbolismo;  Promoção de oportunidades de todos os participantes 
partilharem a celebração desta data com a escola, tendo sido uma
importante troca de saberes, opiniões e experiências.

Aumento do número de participantes.

Média das respostas dadas no ponto 3 - 
Desenvolvimento da atividade

Média das respostas dadas no ponto 4 - Contribuição 
da atividade para o desenvolvimento de 

aprendizagens/competências

Outro

Fluidez e facilidade na comunicação e na preparação das
dinâmicas do jogo.

Os participantes afirmaram ter gostado muito das diferentes
dinâmicas e terem passado uma hora agradável. Manifestaram-
se entusiasmados com os momentos que lhes foram
proporcionados.

E2 OC5 – Manter um 
clima de Escola 

assente no respeito 
pelo outro

X

Diminuir o número dos alunos por grupo para que todos pudessem
jogar, devido a haver um limite máximo de participantes no jogo.

Média das respostas dadas no ponto 3 - 
Desenvolvimento da atividade

Média das respostas dadas no ponto 4 - Contribuição 
da atividade para o desenvolvimento de 

aprendizagens/competências

Adesão dos Destinatários

O interesse e motivação dos alunos; a aprendizagem de uma
temática tão atual, de uma forma lúdica e repleta de movimento.
A manifestação por parte de um elevado número de alunos( Cerca
de 72, num universo de 75) do quão divertido tinha sido o
workshop.



Eixo/Objetivo 
Central

OE
1

OE
2

OE
3

OE
4

OE
5

OE
6

Dinamizadores
Parcerias/  

Colaboradores
Destinatários Descrição sumária Calendarização Recursos EECE Indicadores de sucesso Resultados Aspetos Positivos Aspetos a melhorar Observações

Dinamizadores Dinamizadores

Destinatários Destinatários

60 participantes
Em linha 

com o 
esperado

Dinamizadores Dinamizadores

Destinatários Destinatários

Participação, envolvência 
e motivação dos alunos

Acima do 
esperado

Dinamizadores Dinamizadores

Destinatários Destinatários

Dinamizadores Dinamizadores

Destinatários Destinatários

4
Em linha 

com o 
esperado

5
Acima do 
esperado

Atividades
Planificação da Atividade

Aprovação
Avaliação da Atividade

Indicadores de avaliação

In
qu

ér
ito

Média das respostas dadas no ponto 2 - Apresentação Obtenção de elevado número
de votos nas árvores
apresentadas pelas unidades
educativas do AVEF e do 1.º
prémio à árvore executada
pelo 1.ºC de Fragoso. 
Oportunidade de dar uma
imagem positiva do trabalho
desenvolvido no AVEF a nível
da educação e formação de
cidadãos interventivos, críticos 
e conscientes das suas
responsabilidades e do seu
papel na sociedade.

Empenho e motivação das educadoras, docentes do 1.º ciclo e
auxiliares de ação educativa que acompanharam os alunos nas
unidades educativas envolvidas.

Execução e seleção de uma árvore de Natal para concurso em
todas as unidades educativas.

Média das respostas dadas no ponto 3 - 
Desenvolvimento da atividade

Média das respostas dadas no ponto 4 - Contribuição 
da atividade para o desenvolvimento de 

aprendizagens/competências Conselho Pedagógico
17/11/2022

Concurso "Natal Sem 
Resíduos"

E1 OC4 – Estabelecer 
parcerias com escolas 
e outras instituições 

nacionais/ europeias, 
no âmbito de 

programas nacionais/ 
europeus

X

PAPES +   Depart. 
1.ºC + Depart. Pré-

Escolar

DECOJovem + 
Junta de 

Freguesia de 
Fragoso

Alunos do Pré-
escolar e 1.ºC 

(todas as 
unidades 

educativas)

Os alunos devem usar a criatividade e, 
com uma grande variedade de
embalagens, construir uma árvore de
Natal original, com os respetivos
enfeites natalícios, que desperte a
atenção de todos. As melhores
árvores irão integrar este Concurso.

1.ºP

Cola, modelo de 
madeira, 

marcadores, 
embalagens 

usadas, papel de 
cenário

Sim

Adesão dos Destinatários

Adoção boas práticas a nível ambiental.

Obtenção do 1.º lugar a Nível Nacional

E2 OC6 – Fomentar a 
educação para a 

cidadania, a educação 
para a saúde e a 

educação ambiental, 
assentes na 

participação social e 
comunitária ativa e 

responsável 

PAPES +   CN
Equipa de Saúde 

Escolar

Sessão de 
esclarecimento 
sobre métodos 
contracetivos

E2 OC2 – Melhorar o 
desenvolvimento e as 

aprendizagens 
significativas

X

E2 OC6 – Fomentar a 
educação para a 

cidadania, a educação 
para a saúde e a 

educação ambiental, 
assentes na 

participação social e 
comunitária ativa e 

responsável 

X

X

≥4 4,55

Pelo Diretor no dia
20/10/2021 a convite do
Presidente da Juntda
Freguesia de Fragoso

Participação e interesse demonstrado pelos alunos.
Desmistificação de algumas conceções alternativas dos alunos
sobre o tema. Aquisição de aprendizagens significativas para a
vida dos alunos.

Nada a registar.

Média das respostas dadas no ponto 3 - 
Desenvolvimento da atividade ≥4 4,42

Média das respostas dadas no ponto 4 - Contribuição 
da atividade para o desenvolvimento de 

aprendizagens/competências
≥4 4,43

Adesão dos Destinatários

Transcrições: "Ajudou me a perceber melhor alguns temas."
"Aprender de uma forma mais aprofundada e de um tema mais
diferente ." "Foi interessante e importante para o nosso futuro."
"Ficamos informados e podemos esclarecer as nossas dúvidas."
Uma forma nova de aprender e mais motivadora."

"Haver mais vezes, e ser em grupos pequenos para que possamos
falar sem medo e vergonha." "...deveriam estabelecer mais
ligação connosco talvez um jogo..."

Alunos do 9.º 
Ano

Pretende-se contribuir para o
esclarecimento dos alunos, para que
desenvolvam atitudes e
comportamentos conducentes a uma
melhoria dos relacionamentos afetivo-
sexuais; para a redução de possíveis
ocorrências negativas decorrentes dos
comportamentos sexuais - como a
gravidez precoce e as IST, assim como
para o desenvolvimento de
competências que facilitem tomadas
de decisão conscientes e responsáveis
na área da educação sexual, com vista
a uma vida saudável em sociedade.

28/ 03/2022   
30/03/2022     

31/03/2022

Projetor e 
computador

Sim

Outro

Conselho Pedagógico
16/02/2022

In
qu

ér
ito

Média das respostas dadas no ponto 2 - Apresentação

Dia com...Óquei 
clube de Barcelos

E1 OC3 – Reforçar as 
parcerias e protocolos 

com a comunidade
x

Area disciplinar de 
Educação 

Física/Desporto 
Escolar

Junta Freguesia 
de Fragoso; 

Oquei Clube de 
Barcelos

Alunos do 1º, 2º 
e 3º Ciclos

Pretende-se dar a conhecer aos
alunos, clubes e modalidades,
existentes na comunidade envolvente, 
de forma a incentivar  e contribuir para 
o processo formativo e orientação
desportiva dos alunos;
Proporcionar aos alunos condições de
convívio, com atletas profissionais;

03/11/21 Sala dos alunos Sim

Reunião Área Disciplinar
de EF no dia 00/09/2021

In
qu

ér
ito

Média das respostas dadas no ponto 2 - Apresentação

Adesão dos Destinatários

Outro

E2 OC6 – Fomentar a 
educação para a 

cidadania, a educação 
para a saúde e a 

educação ambiental, 
assentes na 

participação social e 
comunitária ativa e 

responsável 

x

In
qu

ér
ito

Média das respostas dadas no ponto 2 - Apresentação

Dia Europeu do 
Desporto na Escola

Toda a 
comunidade 

Educativa

O Dia Europeu do Desporto na Escola
está integrado na Semana Europeia
do Desporto, que se realiza na última
semana de setembro. Esta iniciativa
iniciou-se em 2015 e teve como
objetivo promover o desporto e a
atividade física em toda a Europa,
através da realização de um conjunto
alargado de atividades dirigidas a toda 
a população, independentemente da
idade ou do nível de preparação física.

24/09/21

Divulgação na 
pág WEB do 

Agrupamento; 
Recinto 

Desportivo

Sim

Area disciplinar de 
Educação 

Física/Desporto 
Escolar

Proposta de 
atividade 

apresentada e 
divulgada pela 

DGE/DE

O "Dia com ..." pretende ao
longo do ano e, sempre que
seja possível, criar um
espaço/momentos de
convívio e proximidade entre
os nossos alunos e atletas e
/ou instituições relacionados
com a prática desportiva. 

A alegria e proximidade no convívio entre alunos e atletas. Incluir uma demonstração prática.

Média das respostas dadas no ponto 3 - 
Desenvolvimento da atividade

Média das respostas dadas no ponto 4 - Contribuição 
da atividade para o desenvolvimento de 

aprendizagens/competências

Outro

Este ano letivo foi focado a
comemoração deste dia para
os alunos que estão
interessados em frequentar o
projeto do Desporto Escolar

Alegria e empenho demonstrado pelos alunos participantes

A alegria e envolvência demonstrada pelos alunos (principalmente
dos alunos do 1º e 2º ciclos). O feed-back positivo de
encarregados de educação.

Mais tempo para convivio e prática desportiva

E1 OC1 – Reforço da 
coesão e da 

identidade do 
Agrupamento

x

E2 OC6 – Fomentar a 
educação para a 

cidadania, a educação 
para a saúde e a 

educação ambiental, 
assentes na 

participação social e 
comunitária ativa e 

responsável 

x

A forma e o meio de passar a informação à comunidade educativa 

Média das respostas dadas no ponto 3 - 
Desenvolvimento da atividade

Média das respostas dadas no ponto 4 - Contribuição 
da atividade para o desenvolvimento de 

aprendizagens/competências

Adesão dos Destinatários

Os alunos envolvidos no dia Europeu do Desporto Escolar
demonstraram alegria e satisfação pela realização desta atividade
e incentivaram os responsáveis pela mesma para continuar este
projetono futuro

Reforçar a mensagem para aumentar o número de participantes
nesta atividade e por conseguinte passar a mensagem para a
prática desportiva 



Eixo/Objetivo 
Central

OE
1

OE
2

OE
3

OE
4

OE
5

OE
6

Dinamizadores
Parcerias/  

Colaboradores
Destinatários Descrição sumária Calendarização Recursos EECE Indicadores de sucesso Resultados Aspetos Positivos Aspetos a melhorar Observações

Dinamizadores Dinamizadores

Destinatários Destinatários

Dinamizadores Dinamizadores

Destinatários Destinatários

Dinamizadores Dinamizadores

Destinatários Destinatários

4
Em linha 

com o 
esperado

Dinamizadores Dinamizadores

Destinatários Destinatários

Atividades
Planificação da Atividade

Aprovação
Avaliação da Atividade

Indicadores de avaliação

Adesão dos Destinatários

No inquérito realizado aos alunos foram citados repetidamente os
seguintes aspetos: (1) Atividade divertida, onde desenvolvemos a
criatividade e a autonomia; (2) Uma boa experiência, aprendemos
de forma divertida; (3) Divertimos-nos e aprendemos muito; (4)
Aprendemos sobre Picasso e suas técnicas de pintura; (5)
Festejamos o Carnaval com criatividade; (6) Gostamos das aulas
práticas.

No inquérito realizado aos alunos salientam-se os seguintes
aspetos: (1) Desorganização dos alunos em sala de aula e alguns
tiveram dificuldades em terminar o trabalho; (2) Falta de iniciativa,
não depender tanto dos professores e ajudar os colegas com
dúvidas; (3) Melhorar o comportamento e ter mais concentração
e responsabilidade; (4) Os professores podiam motivar mais os
alunos e expor todos os trabalhos pois foram realizados com
dedicação.

Outro

E3 OC2 – Melhorar a 
qualidade de sucesso

X X

In
qu

ér
ito

Média das respostas dadas no ponto 2 - Apresentação

≥4 4,5 Os alunos desenvolveram a autonomia e a criatividade de forma
apelativa, realizando trabalhos práticos. As aprendizagens
realizadas, tanto técnicas como artístiticas decorreram de forma
interativa com dinâmicas experiênciais e de forma partilhada. Os
trabalhos realizados, na sua generalidade, primaram pela
qualidade técnica e artística considerando-se, na sua maioria,
bastante satisfatórios. Salienta-se a reutilização / reciclagem de
materiais na construção das máscaras, desenvolvendo nos alunos
consciència ambiental.

Dificuldades na organização dos alunos e materiais em aulas
práticas, são muitos alunos a requererem apoio e na maioria das
vezes está apenas um professor na sala, o que dificulta o controlo
e o apoio a todos que o solicitam, talvez com professor
quadjuvante em todas as aulas, nestas disciplinas (EV e ET),
facilitaria o decurso dos trabalhos e motivaria para serem
exploradas mais experiências práticas em sala de aula. Outro
aspeto a melhorar é saber estar em sala de aula, numa atividade
prática, regras que têm que ser trabalhadas. 

Média das respostas dadas no ponto 3 - 
Desenvolvimento da atividade ≥4 4,41

Média das respostas dadas no ponto 4 - Contribuição 
da atividade para o desenvolvimento de 

aprendizagens/competências ≥4 4,3Conselho Pedagogico
19/01/2022

 Carnaval: As 
máscaras

E2 OC2 – Melhorar o 
desenvolvimento e as 

aprendizagens 
significativas

x x x

Áreas disciplinares 
de ET e EV

Alunos do 2.º e 
3.º ciclos.

Pesquisa sobre a origem e a história
das diferentes máscaras e sobre o
carnaval. A máscara africana como
inspiração na Obra de Pablo Picasso e
na criação do cubismo. Utilizando a
investigação realizada, os alunos vão
construir máscaras com inspiração em
vários temas. Os trabalhos serão
expostos na escola, numa exposição
aberta à comunidade Educativa e
também numa exposição virtual
divulgada na página do agrupamento
e Blogue da BE.                              

Exposição:                     
      25/02/2022      
a        04/03/2022

Cartão, cola, 
guaches e 
cartolinas.

Não

Média das respostas dadas no ponto 2 - Apresentação

PAPES Empresa Ausonia

Programa educativo 
para adolescentes:

Acerca de Ti

E2 OC5 – Manter um 
clima de Escola 

assente no respeito 
pelo outro

X

E2 OC6 – Fomentar a 
educação para a 

cidadania, a educação 
para a saúde e a 

educação ambiental, 
assentes na 

participação social e 
comunitária ativa e 

responsável 

X

E2 OC6 – Fomentar a 
educação para a 

cidadania, a educação 
para a saúde e a 

educação ambiental, 
assentes na 

participação social e 
comunitária ativa e 

responsável 

X

In
qu

ér
ito

Média das respostas dadas no ponto 2 - Apresentação

≥4 4,4

Articulação com o PRESSE e
estabelecimento de parcerias
com outras entidades.

Interesse, atenção e curiosidade demostrados pelos alunos.
Exploração de recursos educativos deste Programa, em contexto
de sala de aula. Oferta de produtos de higiene feminina às
raparigas e de guias a alunos de ambos os sexos. 

Necessidade de mais tempo dedicado aos destinatários.

Média das respostas dadas no ponto 3 - 
Desenvolvimento da atividade

Média das respostas dadas no ponto 4 - Contribuição 
da atividade para o desenvolvimento de 

aprendizagens/competências

Adesão dos Destinatários

Oportunidade dos alunos colocarem as suas dúvidas, à
coordenadora da Equipa do PAPES, especificamente questões
relacionadas com as alterações pubertárias.

A maioria dos alunos gostaria que se realizassem mais sessões.

Alunos dos  
6.º e 7.º anos

Serão explorados os recursos
educativos presentes nos kits, assim
como, no sítio online deste Programa.
Posteriormente, serão distribuídas
amostras de produtos de higiene
feminina às raparigas e guias a alunos
de ambos os sexos.

2.ºP e 3.ºP
Recursos do 

Programa
Sim

Entrevista

Conselho Pedagógico
16/02/2022

In
qu

ér
ito

Ação de 
sensibilização sobre 

Nutrição e 
Comportamentos 

Alimentares 
Saudáveis

E2 OC5 – Manter um 
clima de Escola 

assente no respeito 
pelo outro

X

PAPES e DT

Casa da 
Juventude, 

Câmara 
Municipal de 

Barcelos

Alunos de 
turmas a definir

Cientes do impacto profundo que os
hábitos alimentares incorretos têm na
saúde, acarretando uma maior
propensão ao desenvolvimento de
doenças e que alguns alunos já
evidenciam sinais de obesidade, irá
dinamizar-se uma ação ou mais
sessões de acordo com as
necessidades e/ou solicitações,
alusiva ao impacto da alimentação na
saúde, de modo a incitar à adoção de
estilos de vida saudáveis,
nomeadamente a nível alimentar.

2.ºP e 3.ºP
Projetor e 

computador
Sim

Conselho Pedagógico
16/02/2022

In
qu

ér
ito

Média das respostas dadas no ponto 2 - Apresentação

≥4

Workshop em 
Suporte Básico de 

Vida

E2 OC2 – Melhorar o 
desenvolvimento e as 

aprendizagens 
significativas

X

E2 OC6 – Fomentar a 
educação para a 

cidadania, a educação 
para a saúde e a 

educação ambiental, 
assentes na 

participação social e 
comunitária ativa e 

responsável 

X

PAPES +   CN

Cruz Vermelha 
Portuguesa  

(Delegação de 
Aldreu)

Sinergias estabelecidas com a
da Casa da Juventude de
Barcelos.

Sensibilização dos alunos quanto ao impacto da alimentação na
saúde. Desenvolvimento de ações de promoção de estilos de vida
saudáveis. Oportunidade dos alunos colocarem as suas dúvidas e
adquirirem conhecimentos junto de uma profissional com
formação especializada. Disponibilidade da nutricionista da Casa
da Juventude de Barcelos.

Média das respostas dadas no ponto 3 - 
Desenvolvimento da atividade ≥4 4,28

Média das respostas dadas no ponto 4 - Contribuição 
da atividade para o desenvolvimento de 

aprendizagens/competências
≥4 4,13

Outro

4,39 Participação e interesse demonstrado pelos alunos. Aquisição de
aprendizagens muito significativas para os alunos.

Adesão dos Destinatários

Gostaram das explicações e das atividades/demonstrações que a
Enfermeira promoveu. Transcrições: "Atividade interessante,
dinâmica e divertida." "Aprendemos coisas que vão ser
importantes para a nossa vida e que podem salvar vidas."

Adesão dos Destinatários

Os alunos referiram: "Aprendi com o nutricionista a ter uma
alimentação saudável e comer frutas e legumes." "Podíamos
perguntar o que quiséssemos e participar bastante. ""Fiquei a
saber a quantidade de açucares que os ingredientes tem e quais
eram os saudáveis ou não." "Ajudou-me na minha alimentação.
"Foi enriquecedor e divertido. "Atividade foi bastante importante e 
contribuiu para as minhas aprendizagens."Outro

Em algumas turmas nem todos os alunos tiveram tempo de
executar as manobras pelo que no próximo ano haverá
necessidade de dedicar mais tempo para a realização das sessões,
conforme tinha sido inicialmente proposto por elementos da CVP e
do PAPES.

Média das respostas dadas no ponto 3 - 
Desenvolvimento da atividade ≥4 4,29

Média das respostas dadas no ponto 4 - Contribuição 
da atividade para o desenvolvimento de 

aprendizagens/competências
≥4 4,4

"A senhora enfermeira deveria ter focado mais na prática do que
na teoria." Em algumas turmas nem todos os alunos tiveram
tempo de executar as manobras. 

Alunos do 9.º 
Ano

Esta formação tem por objetivos:
sensibilizar/informar os alunos para a
importância da sua atuação em caso
de emergência médica e desenvolver-
lhes competências que lhes permitam
efetuar uma correta avaliação da
vítima; compreender a cadeia de
sobrevivência e o mecanismo de PCR;
conhecer o algoritmo de SBV; executar 
corretamente a PLS; realizar
manobras de desobstrução da via
aérea. 
Os conteúdos integram o programa
curricular, do 9.º ano, da disciplina de
C.N.

3.ºP

Tapetes de 
ginástica, modelo, 

projetor e 
computador

Sim



Eixo/Objetivo 
Central

OE
1

OE
2

OE
3

OE
4

OE
5

OE
6

Dinamizadores
Parcerias/  

Colaboradores
Destinatários Descrição sumária Calendarização Recursos EECE Indicadores de sucesso Resultados Aspetos Positivos Aspetos a melhorar Observações

Dinamizadores Dinamizadores

Destinatários Destinatários

95%
Em linha 

com o 
esperado

Avaliada como Muito 
positiva.

Em linha 
com o 

esperado

Dinamizadores Dinamizadores

Destinatários Destinatários

Dinamizadores Dinamizadores

Destinatários Destinatários

6 propostas
Abaixo do 
esperado

Dinamizadores Dinamizadores

Destinatários Destinatários

90%
Acima do 
esperado

Atividades
Planificação da Atividade

Aprovação
Avaliação da Atividade

Indicadores de avaliação

Avaliação da ação ACD-AEF 02/2021-2022  em inquérito 
próprio emanado pelo Centro de Formação.

In
qu

ér
ito

Média das respostas dadas no ponto 2 - Apresentação
- Conhecer o instrumento de partilha de informação sobre o
desempenho dos alunos
e a forma de o aplicar;
- Agilizar a recolha e organização da informação do desempenho
dos alunos

Pouco tempo para exercicio prático e expericiar os resultados finais
(funcionalidades)

Média das respostas dadas no ponto 3 - 
Desenvolvimento da atividade

Diretores de 
Turma e 

Professores 
Titulares de 

Turma.

Apresentação do programa para
"Recolha, análise e divulgação aos
Encarregados de Educação, da
informação intercalar". A formação
incide na aplicação prática do
programa e suas funcionalidades,
relevando-se o interesse dos dados
tratados, para o conselho de turma e
dos dados recolhidos para divulgação
junto dos encarregados de educação,
promovendo o envolvimento dos
mesmos no acompanhamento e
valorização do percurso escolar dos
seus educandos.  

20de outubro de 
2021 

Sala de 
Infromática, 

Computadores 
com o programa 

instalado 
(previamente 

enviado); 
Projetor, 

Fotocópias

Não

Coordenadora dos 
Diretores de 

Turma, Emília 
Amorim, José 
Manuel Reis e 

Isabel Rodrigues

Prof. Liliana 
Rodrigues

X

Formação para 
docentes Diretores 

de Turma " 
“Programa de 

recolha, análise e 
divulgação da 

informação 
intercalar"

E1 OC7 – Formação 
docente e não 

docente
X

E3 OC1 – Manter a 
taxa de sucesso

Média das respostas dadas no ponto 4 - Contribuição 
da atividade para o desenvolvimento de 

aprendizagens/competências

Adesão dos Destinatários

Conhecer este recurso, como aplicar e suas funcionalidades. Pouco tempo para experimentar todas as funcionalidades.

Conselho Pedagógico
16/10/2021

Projeto Parlamento 
dos Jovens

E2 OC1 – Flexibilidade 
Curricular com vista à 

melhoria das 
aprendizagens

X X

Prof. José Manuel 
Araújo e Octávio 

Tomás

Direção do 
Agrupamento; 
Associação de 
Pais; Juntas de 

Freguesia; 
Município

Alunos dos 2º e 
3º Ciclos

O Projeto Parlamento do Jovens
procura contribuir para a formação
cívica dos alunos, ajudando-os a
construírem-se como cidadãos cada
vez mais atentos e responsáveis.
Procura igualmente ajudar os alunos a
contactar e a perceber mecanismos
básicos do funcionamento de uma
democracia representativa. O Projeto
desenvolve-se em dois momentos: ao
nível da escola e, posteriormente, a
nível distrital.

1º e 2º períodos Professores Sim

In
qu

ér
ito

Média das respostas dadas no ponto 2 - Apresentação

≥4

Aprovado pela direção
17/09/2021

4,6 O projeto permitiu o envolvimento dos alunos na temática em
discussão. Participaram alunos de várias turmas e anos de
escolaridade, a campanha eleitoral foi dinâmica e participativa.

Aumentar o nível de participação de elementos
externos/exteriores à escola.

Média das respostas dadas no ponto 3 - 
Desenvolvimento da atividade ≥3 4,1

Média das respostas dadas no ponto 4 - Contribuição 
da atividade para o desenvolvimento de 

aprendizagens/competências
≥4 4,67

E2 OC2 – Melhorar o 
desenvolvimento e as 

aprendizagens 
significativas

X X

Adesão dos Destinatários

A experiência da participação na fase distrital do projeto (2ª fase);
"Podermos revelar as nossas opiniões para quem está acima de
nós, além de poder-mos polas em prática"; "foi bom poder dar a
nossa opinião e acho que tambem foi bom o debate entre listas".  

Diminuir a abstenção na votação das propostas; "Infelizmente não
podemos estar todos presentes, alguns tiveram que estar via
web"; "eu não pude estar presente e houve mais gente por isso
acho que foi um ponto negativo, embora isso não seja da
responsabilidade dos "superiores" .

Outro

Orçamento 
Participativo

E1 OC8 – Contribuir 
para o 

desenvolvimento 
comunitário

x x x

Prof. José Manuel 
Araújo e Octávio 

Tomás

Orçamento 
Participativos 

das Escolas 2021

Alunos do 3º 
Ciclo

O Orçamento Participativo é um
projeto de âmbito nacional. Os
estudantes do 3.º ciclo do ensino
básico (e do ensino secundário) são
chamados a decidir o que querem
melhorar na sua escola. Para isso,
precisam de ter uma ideia, reunir
apoio e, claro, conseguir os votos dos
colegas! Trata-se de um processo
democrático.
Neste ano letivo, os alunos devem

apresentar propostas que relevem
para a Inclusão e Bem-estar, com
ações específicas que fomentem a
inclusão de todos

De Janeiro a 
Dezembro de 

2022. Sendo que 
a proposta 

vencedora tem 
de ser conhecida 
até março 2022

Modelo de 
apresentação de 
propostas; Pág. 
Web. Cartazes, 

Mesa de Votos e 
Boletins de voto

Sim

In
qu

ér
ito

Média das respostas dadas no ponto 2 - Apresentação

Pelo Diretor em Fev. 2022
e Conselho Pedagógico

16/02/2022

A importância do Projeto. No entanto os alunos não aderiram de
uma forma responsável e empenhada ao mesmo

Procurar formas de levar os alunos a preceberem a dinâmica do
projeto e envolver de uma forma mais dinâmica a Assembleia de
DelegadosMédia das respostas dadas no ponto 3 - 

Desenvolvimento da atividade

Média das respostas dadas no ponto 4 - Contribuição 
da atividade para o desenvolvimento de 

aprendizagens/competências
E2 OC6 – Fomentar a 

educação para a 
cidadania, a educação 

para a saúde e a 
educação ambiental, 

assentes na 
participação social e 
comunitária ativa e 

responsável 

x

Adesão dos Destinatários

A satisfação e alegria verificada pelos alunos da proposta
vencedora aquando da chegada da mesa de matraquilos
(proposta vencedora) à escola. O espaço onde foi colocado a mesa 
de matraquilhos tem proporcionado momentos de grande procura,
lazer e  prazer a todos os alunos (do 1º ciclo ao 9º ano). 

Alguns alunos depois de verem a mesa de matraquilhos e
verificarem que afinal se conseguiu alguma coisa, alegaram
arrependimento em não terem participado e votado. Neste
sentido, teremos que desenvolver forma de aumentar a
participação e diminuir a abstenção na votação.

Apresentação de propostas

"Dia com Academia 
do Ciclista"

E1 OC4 – Estabelecer 
parcerias com escolas 
e outras instituições 

nacionais/ europeias, 
no âmbito de 

programas nacionais/ 
europeus

X

Área disciplinar de 
Educação Física

Federação 
Portuguesa de 
Ciclismo "Trial 
Bike Portugal"

Alunos do 1º e 
2º Ciclo

Demonstração/exibição de Trial Bike e
gincana de bicicletas.

22/02/22

Ostáculos, 
bicicletas, 
capacetes, 

toucas, cones 
sinalizadores, 

coluna de som.

Não

In
qu

ér
ito

Média das respostas dadas no ponto 2 - Apresentação

Pelo Diretor em Fev. 2022
Conselho Pedagógico

16/02/2022

O entusiasmo por parte dos alunos, quer na demonstração de
"Trial", quer na prática "Gincana de bicicletas". Dinâmica criada
entre os alunos e atletas.

Atividade alargada ao 3º ciclo

Média das respostas dadas no ponto 3 - 
Desenvolvimento da atividade

Média das respostas dadas no ponto 4 - Contribuição 
da atividade para o desenvolvimento de 

aprendizagens/competências

E1 OC6 – Otimização 
dos circuitos de 
informação e 

comunicação interna 
e externa

X

Adesão dos Destinatários

Os alunos referiram: "gostei de ver as manobras de trial; foi muito
radical; adorei a oferta; a gincana foi mesmo espetacular.........."

Que se repitam mais atividades do género.

Outro



Eixo/Objetivo 
Central

OE
1

OE
2

OE
3

OE
4

OE
5

OE
6

Dinamizadores
Parcerias/  

Colaboradores
Destinatários Descrição sumária Calendarização Recursos EECE Indicadores de sucesso Resultados Aspetos Positivos Aspetos a melhorar Observações

Dinamizadores Dinamizadores

Destinatários Destinatários

3º ciclo - 1 equipa por 
turma. 2º ciclo - 10 alunos 

por turma.

Dinamizadores Dinamizadores

Destinatários Destinatários

2º Ciclo 10 alunos por 
turma. 3º Ciclo 1 equipa 

por turma.

Acima do 
esperado

Dinamizadores Dinamizadores

Destinatários Destinatários

75%
Em linha 

com o 
esperado

Sr. Luís Pinheiro (Lírio do 
Neiva)

Em linha 
com o 

esperado

Dinamizadores Dinamizadores

Destinatários Destinatários

80%
Em linha 

com o 
esperado

Atividades
Planificação da Atividade

Aprovação
Avaliação da Atividade

Indicadores de avaliação

Manhã Desportiva I

E2 OC6 – Fomentar a 
educação para a 

cidadania, a educação 
para a saúde e a 

educação ambiental, 
assentes na 

participação social e 
comunitária ativa e 

responsável 

X

Área Disciplinar de 
Educação Física

Alunos do 2º e 
3º Ciclo

Realização de uma competição de
Atletismo (Corridas) para o 2º Ciclo e
um torneio de Basquetebol para o 3º
Ciclo.

17/12/21

Fichas de 
inscrição, bolas, 

campos, 
marcadores, 

fichas de jogo, 
apitos, pista de 

velocidade.

Sim

In
qu

ér
ito

Média das respostas dadas no ponto 2 - Apresentação

Conselho Pedagógico
17/11/2021

Atividade cancelada em
virtude da pandemia (COVID -
19)

Média das respostas dadas no ponto 3 - 
Desenvolvimento da atividade

Média das respostas dadas no ponto 4 - Contribuição 
da atividade para o desenvolvimento de 

aprendizagens/competências

E2 OC5 – Manter um 
clima de Escola 

assente no respeito 
pelo outro

X

Adesão dos Destinatários

Outro

Manhã Desportiva II

E2 OC6 – Fomentar a 
educação para a 

cidadania, a educação 
para a saúde e a 

educação ambiental, 
assentes na 

participação social e 
comunitária ativa e 

responsável 

X

Área Disciplinar de 
Educação Física

Alunos do 2º e 
3º Ciclo

Realização de uma competição de
Atletismo (Saltos) para o 2º Ciclo e um
torneio de Corfebol para o 3º Ciclo.

08/04/22

Fichas de 
inscrição, bolas, 

campos, 
marcadores, 

fichas de jogo, 
apitos, caixa de 

areia, rodo.

Sim

In
qu

ér
ito

Média das respostas dadas no ponto 2 - Apresentação

Conselho Pedagógico
16/03/2022

A atividade proporcionou aos alunosa aplicação dos
conhecimentos adquiridos nas aulas de educação física, decorreu
num clima de sã camaradagem e entusiasmo sem esquecer o
espírito competitivo.

Incentivar a participação dos alunos do 9º ano, que não quiseram
participar.

Média das respostas dadas no ponto 3 - 
Desenvolvimento da atividade

Média das respostas dadas no ponto 4 - Contribuição 
da atividade para o desenvolvimento de 

aprendizagens/competências

E2 OC5 – Manter um 
clima de Escola 

assente no respeito 
pelo outro

X

Adesão dos Destinatários

Os alunos referiram: " foi fixe; gostei muito, para a próxima só
participo se for a mesma atividade, top......."

Outro

A Escola não é uma 
ilha 

E1 OC3 – Reforçar as 
parcerias e protocolos 

com a comunidade
x

JI e 1C de Durrães

Centro Social de 
Durrães; Grupo 
Lírio do Neiva; 

Junta de 
Freguesia de 

Durrães; Grupo 
de Teatro Lírio 

do Neiva 

Alunos do JI, 1C 
e Comunidade 

Educativa

Participação em atividades sugeridas
pelas associações da comunidade
educativa e vice versa. Participação
na cosntrução do presépio 2021,
escrita de aforismos relacionados com
a primavera e dia do pai, atividades
sobre o dia da liberdade, atividades
sobre o coração, atividades dos santos
populares, construção de fatos de
carnaval articulados com o CSD,
participação em teatro em articulação
com o grupo de teatro, teatro
patrocinado pela autarquia (JF)

Ao longo do ano 
letivo.

cartazes, barro, 
pacotes de leite, 

sacos de 
serapilheira, paus 

de espetada, 
papel crepe, 

cartolinas, colas, 
garrafões, troncos 

de madeira,  
placas roofmate, 

insufláveis, 

Sim

In
qu

ér
ito

Média das respostas dadas no ponto 2 - Apresentação

Conselho Pedagógico
16/03/2022

A dinâmica de participação do JI/EB nas atividades que foram
sendo sugeridas pelas instituiçoes de Durrães ou que partiram da
Escola e puderam ser publicitadas à comunidade educativa.
Salientamos a participação na eleboração do presépio e
colaboração para o livro "Durrães, Natal com vida", atividades no
âmbito do encantos: aforismos de primavera com declamação dos
alunos, aforismos de Liberdade com distribuição de cravos,
confeção de corações que foram oferecidos às mães e decoração
de sardinhas que foram oferecidas na atividade de junho. Sempre 

Uma planificação mais atempada das atividades de modo a
permitir realizar atividades mais elaboradas, como declamações,
pequenos teatros, cartazes...Média das respostas dadas no ponto 3 - 

Desenvolvimento da atividade

Média das respostas dadas no ponto 4 - Contribuição 
da atividade para o desenvolvimento de 

aprendizagens/competências

E1 OC8 – Contribuir 
para o 

desenvolvimento 
comunitário

x

Adesão dos Destinatários

Encantos-Associação Cultural Lírio do Neiva, tem vindo a
desenvolver iniciativas inspirando-se em efemérides ou datas
importantes dos diversos meses do ano. Desde fevereiro de 2022
que a escola EB1 de Durrães, tem dado o seu contributo para estas
diversas iniciativas culturais, participado com grande entusiasmo
nas diversas temáticas desenvolvidas pelo Encantos. Os meninos
de escola têm participado de modo a criar um laço de cooperação
e desenvolvimento de saberes pedagógicos, nos diversos temas
abordados desde março até hoje.

Entrevistas individuais

Painel "Profissões do 
Futuro - 

Competências do 
Século XXI"

E1 OC3 – Reforçar as 
parcerias e protocolos 

com a comunidade
X X X

SPO
Equipa CLDS 4G 

Open B
Alunos do 9.º 

Ano 

Da ciência de dados à programação, o
objetivo da sessão é permitir que os
alunos das três turmas do 9.º ano,
conheçam melhor as profissões do
futuro, os melhores cursos para chegar 
a elas e as competências que precisa
de ter. Dos empregos do mundo
“físico” às profissões digitais, em que
as máquinas se aproximam cada vez
mais de nós, a intenção é ajudar os
alunos na definição do percurso
formativo e profissional futuro. 

15 de março
Psicólogas e 

Professores/as
Sim

In
qu

ér
ito

Média das respostas dadas no ponto 2 - Apresentação

≥3

Aprovado pela direção

4,4 Contacto próximo com o público mais jovem; a partilha de histórias
de vida e percursos profissionais; a promoção de conhecimentos
sobre o mercado de trabalho atual e futuro. 

A duração da comunicação; o desenvolvimento mais aprofundado
da temática. 

Média das respostas dadas no ponto 3 - 
Desenvolvimento da atividade ≥3 4,24

Média das respostas dadas no ponto 4 - Contribuição 
da atividade para o desenvolvimento de 

aprendizagens/competências
≥3 4,17

E2 OC2 – Melhorar o 
desenvolvimento e as 

aprendizagens 
significativas

X X X

Adesão dos Destinatários

Facilitar a tomada de decisão relativamente ao percurso formativo
futuro; oportunidade de esclarecer dúvidas e aprender mais;
ganhar uma noção mais real do funcionamento do mercado de
trabalho; a presença de um testemunho de um profissional de
engenharia informática. 

A realização da atividade num outro horário, de modo a não colidir
com as aulas contempladas; diversidade de informação/dicas;
dinamização. 

Outro



Eixo/Objetivo 
Central

OE
1

OE
2

OE
3

OE
4

OE
5

OE
6

Dinamizadores
Parcerias/  

Colaboradores
Destinatários Descrição sumária Calendarização Recursos EECE Indicadores de sucesso Resultados Aspetos Positivos Aspetos a melhorar Observações

Dinamizadores Dinamizadores

Destinatários Destinatários

80%
Em linha 

com o 
esperado

Dinamizadores Dinamizadores

Destinatários Destinatários

80%
Em linha 

com o 
esperado

Dinamizadores Dinamizadores

Destinatários Destinatários

15%
Acima do 
esperado

Dinamizadores Dinamizadores

Destinatários Destinatários

Atividades
Planificação da Atividade

Aprovação
Avaliação da Atividade

Indicadores de avaliação

Visita de Estudo 
"ESM ao Vivo"

E1 OC3 – Reforçar as 
parcerias e protocolos 

com a comunidade
x

SPO
Escola 

Secundária de 
Monserrate

Alunos do 9º 
ano de 

escolaridade

Participação em atividades/tarefas
relacionadas com diferentes
conteúdos de cursos científicos e
profissionais relativos ao ensino
secundário, numa perspetiva
exploratória. Conhecimento do setting
e envolvência escolar.

30 de março

Psicólogas e 
Diretores de 

turma Autocarro 
cedido pela 
escola de 

Monserrate/autar
quia de Viana do 

Castelo

Sim

In
qu

ér
ito

Média das respostas dadas no ponto 2 - Apresentação

≥4

Conselho Pedagógoco
16/03/2022

4 O excelente acolhimento e a boa organização da escola
proporcionou a oportunidade aos alunos do 9º ano, em processo
de desenvolvimento vocacional, de conhecer contextos de
aprendizagem ao nível do seu prosseguimento de estudos quer a
nível científico quer a nível profissional, proporcionando-lhes a
participação em atividades/ tarefas relacionadas com diferentes
disciplinas e conteúdos relativos ao ensino secundário, numa
perspetiva exploratória. Contribuiu para uma maior perceção do
trabalho/competências esperadas neste contexto educativo.

Mais tempo de duração da visita. 

Média das respostas dadas no ponto 3 - 
Desenvolvimento da atividade ≥4 4

Média das respostas dadas no ponto 4 - Contribuição 
da atividade para o desenvolvimento de 

aprendizagens/competências ≥4 4

E2 OC2 – Melhorar o 
desenvolvimento e as 

aprendizagens 
significativas

x

Adesão dos Destinatários

Amabilidade e simpatia das pessoas (alunos guia e professores).
Possibilidade de conhecer as diferentes áreas de formação,
atividades e capacidades profissionais .Ajuda para tomarmos
decisões na nossa escolha do curso. 

Termos mais tempo para conhecer e experimentar atividades.

Outro

Visita à Escola Santa 
Maria Maior 

“Semana na Maior”

E1 OC3 – Reforçar as 
parcerias e protocolos 

com a comunidade
x

SPO

Escola 
Secundária 

Santa Maria 
Maior

Alunos do 9º ano

Participação em atividades/tarefas
relacionadas com diferentes
conteúdos de cursos científicos e
profissionais relativos ao ensino
secundário, numa perspetiva
exploratória. Conhecimento do setting
e envolvência escolar.

6 de abril de 2022

Psicólogas e 
Diretoras/es de 

Turma. Autocarro 
cedido pela ES 

mMaria 
Maior/Autarquia 

de Viana do 
Castelo

Sim

In
qu

ér
ito

Média das respostas dadas no ponto 2 - Apresentação

≥4

Conselho Pedagógoco
16/03/2022

4 O acolhimento cuidado e a organização da escola proporcionou a
oportunidade aos alunos de conhecer contextos de aprendizagem
ao nível do seu prosseguimento de estudos quer a nível científico
quer a nível profissional, proporcionando-lhes a participação em
atividades/ tarefas relacionadas com diferentes disciplinas e
conteúdos relativos ao ensino secundário. Contribuiu para uma
maior perceção do trabalho/competências esperadas
relativamente aos diferentes cursos.

Mais tempo de visita. 

Média das respostas dadas no ponto 3 - 
Desenvolvimento da atividade ≥4 4

Média das respostas dadas no ponto 4 - Contribuição 
da atividade para o desenvolvimento de 

aprendizagens/competências ≥4 4

E2 OC2 – Melhorar o 
desenvolvimento e as 

aprendizagens 
significativas

x

Adesão dos Destinatários

Simpatia e disponibilidade para nos transmitirem as informações
mais relevantes; apresentação clara dos cursos existentes;
oportunidade de participarmos em experiências e explorarmos de
forma ativa materiais .

Necessidade de permanecer por mais tempo, de forma a absorver
mais informação. 

Outro

Desenvolvimento 
Vocacional – 

Percursos 
Formativos após o 

9º ano de 
escolaridade

E3 OC2 – Melhorar a 
qualidade de sucesso

X X

SPO

Pais/Encarregad
os de Educação 
dos alunos do 

9.º ano 

Fornecer aos pais/encarregados de
educação, informação acerca do
desenvolvimento vocacional dos seus
educandos e empowerment no seu
papel educativo na promoção do
desenvolvimento dos filhos, bem
como fornecer informação acerca dos
diferentes percursos e ofertas
formativas para o ano letivo 2022/23

25 de maio Psicólogas Sim

In
qu

ér
ito

Média das respostas dadas no ponto 2 - Apresentação

Conselho Pedagógico
16/03/2022

A sessão foi devidamente preparada e permitiu de forma
interativa dar conhecimento do processo de orientação dos seus
educandos e os resultados da exploração vocacional evidenciando
os percursos formativos. A calendarização da sessão ter sido
programada otimizando a vinda dos pais/EE à escola para
levantamento junto da DT das fichas informativas dos seus
educandos, garantindo uma maior adesão. 

Nada a referir

Média das respostas dadas no ponto 3 - 
Desenvolvimento da atividade

Média das respostas dadas no ponto 4 - Contribuição 
da atividade para o desenvolvimento de 

aprendizagens/competências

E2 OC2 – Melhorar o 
desenvolvimento e as 

aprendizagens 
significativas

X

Adesão dos Destinatários

Oportunidade de os pais/EE partilharem as suas dúvidas e
obterem esclarecimentos adicionais sobre as possibilidades acerca  
do percurso formativo dos seus educandos no ensino secundário.
Disponibilização de folhetos informativos sobre as ofertas
formativas das escolas e conteúdos curriculares dos diferentes
cursos do ensino regular e profissional.

Atitude mais proativa e participativa dos pais de um modo geral,
no seu papel de suporte parental relativamente ao processo de
desenvolvimento vocacional dos seus educandos.

Outro

Semana da Água e 
da Floresta

E2 OC6 – Fomentar a 
educação para a 

cidadania, a educação 
para a saúde e a 

educação ambiental, 
assentes na 

participação social e 
comunitária ativa e 

responsável 

X

Área disciplinar de 
ciências naturais

Docentes do 1º 
ciclo,  Professora 

Elisa Cruz e 
Susana Vila Chã 

(FQ) e 
professora 

Fernanda Sá 
(EM)

Comunidade 
escolar

Dia da Floresta- plantação de árvores
na escola por alunos do 9º ano;
Semana da água- elaboração de
gotinhas com regras sobre a
preservação da água (1ºe2ºc);
elaboração de vídeos sobre a
importância e gestão da água (3ºc);
elaboração de letra para música sobre
água (6ºB) e apresentação da mesma
à comunidade escolar; pesquisa sobre
a "Seca em Portugal"(6ºano).
Atividades, com 1º ciclo, sobre o ciclo
da água e no âmbito do projeto
"Ciências Experimentais no 1º c
recuperar, experimentando."

Semana de 21 a 
25 de março : 21 
de março - Dia da 
Floresta ; 22 de 
março - Dia da 

Água e restante 
semana.

cartolinas azuis, 
material de 
laboratório, 

equipamento 
audiovisual da 

escola

Sim

In
qu

ér
ito

Média das respostas dadas no ponto 2 - Apresentação

≥4

DepartamentoCEN
26/01/2022

4,4

A dinamizar em todos os anos
letivosVerificou-se um grande envolvimento dos alunos em todas as

atividades; Foi feito um trabalho de articulação entre os 3 ciclos;
Diversidade de trabalhos: vídeos, música, trabalhos manuais,
pesquisa e a realização de experiêncais que permitiram visualizar
as diferentes fases do ciclo da água.

Implementar outras atividades ainda mais criativas e que
continuem a incluir a participação dos 3 ciclos.

Média das respostas dadas no ponto 3 - 
Desenvolvimento da atividade ≥4 4,33

Média das respostas dadas no ponto 4 - Contribuição 
da atividade para o desenvolvimento de 

aprendizagens/competências
≥4 4,26

E2 OC2 – Melhorar o 
desenvolvimento e as 

aprendizagens 
significativas

X

Adesão dos Destinatários

"Fez-nos aprender de uma forma mais divertida e motivadora"; "
Vou ensinar a minha família a poupar água"; "Foi bom cantar a
música, foi muito fixe"; "Consciencializou as pessoas da falta da
água no país e como a poupar"; "Deixamos o nosso marco na
escola, aula de campo interessante." 

"As atividades serem mais motivadoras e os alunos mais
empenhados"

Outro



Eixo/Objetivo 
Central

OE
1

OE
2

OE
3

OE
4

OE
5

OE
6

Dinamizadores
Parcerias/  

Colaboradores
Destinatários Descrição sumária Calendarização Recursos EECE Indicadores de sucesso Resultados Aspetos Positivos Aspetos a melhorar Observações

Dinamizadores Dinamizadores

Destinatários Destinatários

80,20%
Em linha 

com o 
esperado

Dinamizadores Dinamizadores

Destinatários Destinatários

Atribuição de grau 3

ou superior por 75%

das crianças

Acima do 
esperado

Dinamizadores Dinamizadores

Destinatários Destinatários

Dinamizadores Dinamizadores

Destinatários Destinatários

nível 4
Acima do 
esperado

Atividades
Planificação da Atividade

Aprovação
Avaliação da Atividade

Indicadores de avaliação

Dia da Proteção de 
Dados

E3 OC2 – Melhorar a 
qualidade de sucesso

X X

Área Disciplinar de 
Informática

Alunos 2.º e 3.º 
ciclos

Com a crescente evolução tecnológica
e consequente utilização das
ferramentas digitais, nomeadamente
nos últimos 2 anos, em que houve um
aumento exponencial do teletrabalho
e do E@D (Ensino a Distância), é
importantes estarmos todos
conscientes dos perigos da exposição
dos nossos dados pessoais na Internet. 

28 de janeiro de 
2022

Equipamento 
com acesso à 

Internet
Não

In
qu

ér
ito

Média das respostas dadas no ponto 2 - Apresentação

Aprovado em reunião de
área disciplinar de
12/01/2022

Os alunos que responderam ao questionário estão conscientes dos
perigos da exposição dos dados pessoais.

Maior divulgação aos alunos. 

Média das respostas dadas no ponto 3 - 
Desenvolvimento da atividade

Média das respostas dadas no ponto 4 - Contribuição 
da atividade para o desenvolvimento de 

aprendizagens/competências

Adesão dos Destinatários

Aumentar a consciência dos alunos, relativamente à importância
da privacidade e  proteção dos dados pessoais.

Outro (média obtida no questionário)

Visita de estudo das 
crianças da EPE às 

Lagoa de Bertiandos - 
 Ponte de Lima

E2 OC2 – Melhorar o 
desenvolvimento e as 

aprendizagens 
significativas

Departamento de 
Educação Pré-

Escolar

Encarregados de 
educação

Alunos da 
Educação Pré-

escolar

Visita com objetivo da criança
contactar e observar a natureza e a
sua biodiversidade, contactando assim 
com conteúdos trabalhados na sala.
Além disso permite o convívio entre as 
crianças de todos os jardins de infância 
do Agrupamento.

09/06/22

100€ para 
entrada e 

Autocarro para 
deslocação 

Sim

In
qu

ér
ito

Média das respostas dadas no ponto 2 - Apresentação

Conselho Pedagógico
16/02/2022

O contacto com a natureza e seus elementos, incentivandoa
curiosidade e exploração da mesma; salientar a necessidade da
preservação ambiental.Média das respostas dadas no ponto 3 - 

Desenvolvimento da atividade

Média das respostas dadas no ponto 4 - Contribuição 
da atividade para o desenvolvimento de 

aprendizagens/competências

E1 OC3 – Reforçar as 
parcerias e protocolos 

com a comunidade
X X

Adesão dos Destinatários

O interesse, entusiasmo e alegria das crianças durante o percurso.
Foi avaliada pelas crianças com grau 4. Usaram expressões como
"Muito fixe" "Gostei muito" "Adorei" "è bom respirar ar puro"

Entrevista às crianças para avaliar o grau de satisfação 
com a atividade, sendo que: grau 1 - Não gostei; grau 2 - 

Gostei pouco; grau 3 -  Gostei; grau 4 - Gostei muito

Desfile Ecológico

E2 OC6 – Fomentar a 
educação para a 

cidadania, a educação 
para a saúde e a 

educação ambiental, 
assentes na 

participação social e 
comunitária ativa e 

responsável 

X

CeD
Alunos 

Câmara 
Municipal de 

Barcelos;
Docentes EVT; 
Coordenadora 
de projetos; 

encarregados(as) 
 de educação; 

docentes do pré-
escolar e 1º ciclo

Todas as turmas 
do agrupamento

Produzir três modelos por turma, em
tecido reciclado e outros materiais,
para fazer um Desfile de moda na
escola, no Dia da Criança. Serão
eleitos 10 modelos para representar o
Agrupamento no Desfile Ecológico
promovido pela Câmara M. de
Barcelos, no dia 3 de junho. No desfile
em Barcelos deverão estar
representados todos os ciclos e o pré-
escolar. Pretende-se incentivar à
reutilização de tecidos e outros
materiais para diminuir o impacto dos
resíduos no ambiente. 

1 de junho
3 de junho

Tecidos e outros 
materiais 
recicláveis

Sim

In
qu

ér
ito

Média das respostas dadas no ponto 2 - Apresentação

≥4

Conselho Pedagógico
16/03/2022

4,45

Foi uma atividade muito
interessante, que envolveu
alunos de todo o
agrupamento, professores,
assistentes operacionais e
técnicos, encarregados de
educação e o presidente da
junta de freguesia.  

O entusiasmo dos alunos durante todo o processo de idealização
dos fatos; as aprendizagens realizadas ao nível da reutilização de
materiais; a articulação entre diferentes áreas disciplinares.

Usar os meios tecnológicos para a votação do jurí para evitar tanta
demora na seleção dos vencedores. 

Média das respostas dadas no ponto 3 - 
Desenvolvimento da atividade ≥4 4,38

Média das respostas dadas no ponto 4 - Contribuição 
da atividade para o desenvolvimento de 

aprendizagens/competências
≥4 4,28

Adesão dos Destinatários

Abordagem profunda do tema; aprender de uma forma mais
divertida e ser (uma atividade) de toda a escola; (atividade)
original e divertida; atividade muito interessante e relevante
criatividade e empenho dos alunos; aprender mais com a
reutilização e com os erros; foi algo inovador e diferente.

Ter cadeiras para todo o público; mais gente a participar por
turmas; mais colaboração da turma; muita demora na seleção dos
vencedores; não ser no Dia da Criança; 

Outro

Campeonato da 
Ciência e da Escrita 

Criativa

E1 OC4 – Estabelecer 
parcerias com escolas 
e outras instituições 

nacionais/ europeias, 
no âmbito de 

programas nacionais/ 
europeus

X

Português, Ciências 
Naturais, E.T, 

Biblioteca

Rede de 
Bibliotecas 

Escolares, Clube 
Ciência Viva; 

Pinguim 
Educação

Turmas A e B do 
5.ºano e turma 

A do 6.º ano

Este concurso consiste na leitura de
um livro da coleção Clube dos
Cientistas, proposta pelo PNL. Após a
leitura, os alunos escolhem um
momento da história em que as
personagens se deparam com um
problema para resolver. Os
participantes terão de propor uma
nova solução, escrevendo um texto
que deve incluir a descrição de uma
experiência, usando o protocolo
experimental, tal como consta no final
de cada livro (no Caderno de
Experiências).

Entrega dos 
trabalhos até 31 

de março   
Divulgação das 

turmas 
vencedoras 5 de 

maio  

Livros da coleção 
Clube dos 

Cientistas; verba 
para aquisição de 

livros 
(200€),papel 

colorido; cordão, 
material de 

desgaste; iman, 
limalhas, fios de 

crochê ... 

Sim

In
qu

ér
ito

Média das respostas dadas no ponto 2 - Apresentação

≥4

Aprovado pela direção

4,5 - Promoção da leitura e escrita; --articulação entre áreas de
conhecimento; - articulação entre a disciplina de português , o
clube Ciência Viva e a BE.- Resultado / qualidade dos textos
produzidos; -Obtenção do 3ºprémio no concurso (a nível nacional
na turma 5ºA); Prémios obtidos( diploma, troféu, livro a cada
aluno; livros para a BE;brindes a cada aluno; videoconferência com 
a autora da coleção e a editora)

Continuar a participar neste tipo de projetos. 

Média das respostas dadas no ponto 3 - 
Desenvolvimento da atividade ≥4 4,29

Média das respostas dadas no ponto 4 - Contribuição 
da atividade para o desenvolvimento de 

aprendizagens/competências
≥4 4,26

E2 OC1 – Flexibilidade 
Curricular com vista à 

melhoria das 
aprendizagens

X X

Adesão dos Destinatários

Os alunos referiram que adoraram a atividade, que foi motivadora
e interessante; melhorou as aprendizagens, aprenderam coisas
nova e contribui para melhorar a produção textual e na escrita. 

Nada a salientar. Referem que gostariam de mais atividades deste
género. 

Qualidade dos trabalhos realizados 



Eixo/Objetivo 
Central

OE
1

OE
2

OE
3

OE
4

OE
5

OE
6

Dinamizadores
Parcerias/  

Colaboradores
Destinatários Descrição sumária Calendarização Recursos EECE Indicadores de sucesso Resultados Aspetos Positivos Aspetos a melhorar Observações

Dinamizadores Dinamizadores

Destinatários Destinatários

50%
Em linha 

com o 
esperado

Dinamizadores Dinamizadores

Destinatários Destinatários

100%
Em linha 

com o 
esperado

Dinamizadores Dinamizadores

Destinatários Destinatários

Dinamizadores Dinamizadores

Destinatários Destinatários

40%
Acima do 
esperado

Atividades
Planificação da Atividade

Aprovação
Avaliação da Atividade

Indicadores de avaliação

Exposição "As 
embarçações e os 

instrumentos 
náuticos"

E3 OC2 – Melhorar a 
qualidade de sucesso

X X

Docente de 
História (DCHS)

Encarregados de 
educação

Alunos do 8º C

Elaboração de embarcações e
instrumentos náuticos em diversos
materiais, como complemento às
aprendizagens sobre Os
Desscobrimentos, os quais serão
expostos no átrio da escola sede no
início do segundo período.

Início do 2º 
período

Materiais diversos Sim

In
qu

ér
ito

Média das respostas dadas no ponto 2 - Apresentação

Aprovada em reuniâo de
Departamento de CHS -
setembro de 2021

Devolvimento das capacidades de pesquisa e de criatividade.

Média das respostas dadas no ponto 3 - 
Desenvolvimento da atividade

Média das respostas dadas no ponto 4 - Contribuição 
da atividade para o desenvolvimento de 

aprendizagens/competências

E2 OC2 – Melhorar o 
desenvolvimento e as 

aprendizagens 
significativas

X

Adesão dos Destinatários

Melhoria dos conhecimentos referentes aos Descobrimentos;
desenvolvimento das capacidades de pesquisa e de criatividade;
colaboração dos  encarregados de educação.

Outro

Comemoração do 
Dia Mundial de 

Internet Segura - 
Seminário

E3 OC2 – Melhorar a 
qualidade de sucesso

x x

Área Disciplinar de 
Informática

Universidade do 
Minho - CECS

Todas as turmas 
do 3º ciclo

Seminário Intitulado ""Ser Jovem
Hoje! Desafios, Problemáticas e
Consequencias na Era das Redes
Sociais Digitais", dinamizado pelo
Professor Jorge Sequeiros (Grupo 550-
Informática) e pelo Doutor Pedro
Rodrigues Costa, Investigador da
UMINHO - CECS (Centro de Estudos de 
Comunicação e Sociedade)cujo
objetivo é abordar os seguintes temas:
-Segurança Digital Pré-Escolar;
-Jogos e Dependência Online;
-Privacidade na Internet nas Redes
Sociais;
-Sexting e Stalking;
Cibercrime
-Fake News;
-Gromming.

15 de Fevereiro

Equipamento 
com acesso à 

Internet e 
Projeção;

Sim

In
qu

ér
ito

Média das respostas dadas no ponto 2 - Apresentação

Departamento
26/01/2022

O interesse, concentração e motivação dos alunos; a forma clara e
precisa como foram organizados e apresentados o temas. 

Envolver a comunidade escolar (mais docentes, pessoal não
docente e Encarregados de Educação) em acções de controlo
parental sobre a utilização dos equipamentos tecnologicos de
comunicação em rede e respectivos perigos associados.

Média das respostas dadas no ponto 3 - 
Desenvolvimento da atividade

Média das respostas dadas no ponto 4 - Contribuição 
da atividade para o desenvolvimento de 

aprendizagens/competências

Adesão dos Destinatários

Os alunos referem que aprenderam novos conceitos sobre
Segurança Digital Pré-Escolar; Jogos e Dependência Online;
Privacidade na Internet nas Redes Sociais; Sexting e Stalking;
Cibercrime; Fake News e Gromming

Mais ações deste género;  trabalhar mais estes temas. 

Outro

Palestra com o 
Zoomarine

"Plástico nos 
Oceanos"

E1 OC4 – Estabelecer 
parcerias com escolas 
e outras instituições 

nacionais/ europeias, 
no âmbito de 

programas nacionais/ 
europeus

X

CeD Zoomarine
Alunos do 2º 
ciclo e 9º ano

Palestra online realizada pelo
Departamento Educacional do
Zoomarine com o tema "Plástico nos
Oceanos", no âmbito dos DAC -
"Separação de Resíduos na Escola".

10 e 11 de maio
Computador

Projetor
Sim

In
qu

ér
ito

Média das respostas dadas no ponto 2 - Apresentação

≥4

Conselho Pedagógico
16/03/2022

4,43 A possibilidade que os alunos tiveram de aprender mais sobre o
tema com os especialistas da área (viaoline), de forma mais
interativa. maior sensibilização para o problema dos plásticos nos
oceanos. 

Realização de sessões com menor número de alunos. 

Média das respostas dadas no ponto 3 - 
Desenvolvimento da atividade ≥4 4,28

Média das respostas dadas no ponto 4 - Contribuição 
da atividade para o desenvolvimento de 

aprendizagens/competências
≥4 4,33

E2 OC6 – Fomentar a 
educação para a 

cidadania, a educação 
para a saúde e a 

educação ambiental, 
assentes na 

participação social e 
comunitária ativa e 

responsável 

X X

Adesão dos Destinatários

Aprender de forma mais dinâmica; O contacto e aprendizagem
com especialistas; A informação e a criatividade; aprendizagem e
conhecimento do tema; muito divertida e esclarecedora

Mais tempo; O barulho; algumas dificuldades na videochamada;
melhor comportamento dos alunos; 
(Há vários alunos que referiram que não tinham nada a melhorar.) 

Outro

Tertúlia: O sono do 
adolescente

E1 OC3 – Reforçar as 
parcerias e protocolos 

com a comunidade
X

Educadora Social 
Psicóloga Escolar 

Representantes 
de Pais do 3.º 

Ciclo

A prevalência de problemas de sono
na adolescência é bastante
significativa. As suas consequências
interferem no bem-estar e no
desenvolvimento saudável dos
jovens. Em estudos recentes, há
evidências do aumento de queixas
psicossomáticas e comportamentos
de risco dos adolescentes. A reflexão
sobre as consequências da má
qualidade do sono e a intervenção
terapêutica pautam esta partilha entre 
pais.

10 de março 
Computador, chá, 

biscoitos.
Sim

In
qu

ér
ito

Média das respostas dadas no ponto 2 - Apresentação

≥4

Aprovada pela direção

4

Os inquéritos que usamos
para avaliar esta atividade
corresponde exatamente ao
conteúdo do inquérito digital.
Contudo, aqui optamos pelo
inquérito em formato papel
por desconhecermos se a
totalidade dos pais e EE teria
acesso ao inquérito online.
Deste modo, garantimos que
todos os EE preenchessem o
mesmo.

Partilha das rotinas diárias dos filhos; interação positiva entre os
pais; exposição de estratégias e dicas de sucesso já
implementadas pelos encarregados de educação. Média das respostas dadas no ponto 3 - 

Desenvolvimento da atividade ≥4 4

Média das respostas dadas no ponto 4 - Contribuição 
da atividade para o desenvolvimento de 

aprendizagens/competências
≥4 4

E3 OC1 – Manter a 
taxa de sucesso

X

Adesão dos Destinatários

Existência deste tipo de encontro; a discussão de problemáticas
inerentes ao desenvolvimento global dos jovens; o reforço de
princípios facilitadores de boas práticas educativas. 

Convidar mais pais a estar presentes em futuras tertúlias. 

Outro



Eixo/Objetivo 
Central

OE
1

OE
2

OE
3

OE
4

OE
5

OE
6

Dinamizadores
Parcerias/  

Colaboradores
Destinatários Descrição sumária Calendarização Recursos EECE Indicadores de sucesso Resultados Aspetos Positivos Aspetos a melhorar Observações

Dinamizadores Dinamizadores

Destinatários Destinatários

10%
Em linha 

com o 
esperado

4
Em linha 

com o 
esperado

Dinamizadores Dinamizadores

Destinatários Destinatários

100%
Em linha 

com o 
esperado

Dinamizadores Dinamizadores

Destinatários Destinatários

Dinamizadores Dinamizadores

Destinatários Destinatários

100%
Em linha 

com o 
esperado

Atividades
Planificação da Atividade

Aprovação
Avaliação da Atividade

Indicadores de avaliação

≥4

01/06/22

4,38 Proporcionar vivências diferentes das habituais. Conhecer outras
cidades. Conviver com outros alunos. Saber estar em contextos
diferentes.

Planear o horário de forma gerir melhor os locais a visitar.

Média das respostas dadas no ponto 3 - 
Desenvolvimento da atividade ≥4 4,19

Média das respostas dadas no ponto 4 - Contribuição 
da atividade para o desenvolvimento de 

aprendizagens/competências
≥4 4,17

E3 OC3 – 
Proporcionar um 

ensino de inclusão, 
equidade e excelência

X X

Adesão dos Destinatários

"Haver mais visitas. Comemos comida com alta gastronomia e
divertimos muito . gostei de conhecer a cidade de Coimbra e de
almoçar no restaurante diferente. Melhorou o nosso
conhecimento . Eu gostei muito de ver o jardim botânico de ver os
Portugal dos pequeninos . Comer num restaurante chique e
diferente e ver as casas pequeninas . ver os peixes . ver a
paixajem (paisagens). gostei de ver casas  peceno (pequenas)."

Não gostei muito do jardim botânico por causa do calor. As
professoras não ralharem muito. O autocarro deveria ter ar
condicionado. ver mais queisas (coisas) .

Visita de Estudo 
alunos com ACS e 
alunos do Clube da 

estufa a Coimbra

E2 OC2 – Melhorar o 
desenvolvimento e as 

aprendizagens 
significativas

X X

Professoras de 
portugues e 

matemática dos 
alunos com ACS e 

professoras do 
Clube da Estufa

alunos com ACS  
e alunos que 
frequentam o 

Clube de Estufa

Os alunos irão ao Portugal dos
Pequenitos e ao Jardim
Botanico/Estufa Fria.

14/06/22

Autocarro - 500€; 
entrada no 

Portugal dos 
pequenitos 8€ e 

13€

Sim

In
qu

ér
ito

Média das respostas dadas no ponto 2 - Apresentação

≥4

Aprovada pela Direção

5 Interesse dos enc. de educação presentes Conseguir maior adesão dos enc. de educação

Média das respostas dadas no ponto 3 - 
Desenvolvimento da atividade ≥4 5

Média das respostas dadas no ponto 4 - Contribuição 
da atividade para o desenvolvimento de 

aprendizagens/competências
≥4 5

Adesão dos Destinatários

Clareza do conteúdo.
Dinâmica e interactividade do formador.
Pontualidade e profissionalismo com que o Docente dominava o
assunto

Adesão dos encarregados de educação.
Promover mais iniciativas durante o ano letivo .

Outro

Supervisão Parental 
do Telemóvel

E1 OC7 – Formação 
docente e não 

docente
X

Equipa 
Desenvolvimento 

Digital/

Elemento de 
Monitorização 

da Formação do 
Agrupamento

Pais e EE dos 2.º 
e 3.º ciclos

Capacitar os pais/EE com ferramentas
que lhe spermitam supervisionar o uso 
do telemõvel dos seus
filhos/educandos.

4 de maio
Computador/ 
Ecrã gigante/ 

Internet
Sim

In
qu

ér
ito

Média das respostas dadas no ponto 2 - Apresentação

≥4

Aprovado em reunião de
Conselho Pedagógico de        
   04/05/2022

4,45 A sensibilização dos alunos para práticas de vida saudável, em prol
da saúde e do bem-estar, em detrimento do consumo de
substâncias nocivas(Tabagismo). Conhecimento e exploração do
património arquitetónico e natural da freguesia de Fragoso (Monte 
de S. João, Capela de S. João e Fonte da Virtude).

A atividade dever-se-ia realizar durante um dia letivo e não
apenas da parte de tarde.

Média das respostas dadas no ponto 3 - 
Desenvolvimento da atividade ≥4 4,36

Média das respostas dadas no ponto 4 - Contribuição 
da atividade para o desenvolvimento de 

aprendizagens/competências
≥4 4,12

Adesão dos Destinatários

Foi divertida e contribuiu para aprender de forma motivadora. Gostaríamos de ter mais tempo para explorar o local, conviver e
disfrutar do espaço.

Outro

Caminhada pedestre 
ao Monte de São 

João (Fragoso)

E2 OC6 – Fomentar a 
educação para a 

cidadania, a educação 
para a saúde e a 

educação ambiental, 
assentes na 

participação social e 
comunitária ativa e 

responsável 

X X

Conselho de turma 
6.ºA

Comunidade 
educativa

Alunos da turma 
6.ºA

Os alunos e professores, orientados
pelo docente de educação física,
experienciam hábitos de vida
saudável realizando uma caminhada
por um trilho até ao Monte de S.
João. Exploram o património natural e
investigam, previamente, o
património arquitetónico da zona
(enquadramento histórico da capela
de S. João e Fonte da Virtude /lenda
da rainha Santa Isabel).

14 de junho 
(período da tarde)

Sim

In
qu

ér
ito

Média das respostas dadas no ponto 2 - Apresentação

Aprovada pela Direção

O interesse, a concentração e a motivação manifestada pelos
participantes, a maneira clara e expressiva de como o Orador
apresentou o tema.Média das respostas dadas no ponto 3 - 

Desenvolvimento da atividade

Média das respostas dadas no ponto 4 - Contribuição 
da atividade para o desenvolvimento de 

aprendizagens/competências

E1 OC1 – Reforço da 
coesão e da 

identidade do 
Agrupamento

X

Adesão dos Destinatários

Temática de interesse, Orador prestigiado e conhecido pela grande 
parte dos participantes, a forma como o tema foi apresentado
cativou o interesse do público.

Maior adesão dos Encarregados de Educação.

Opinião transmitida pelos participantes

Webinar "Internet: 
as duas faces da 

moeda".

E1 OC3 – Reforçar as 
parcerias e protocolos 

com a comunidade
X

Educadora Social                
           Direção

Prof. Dr. Júlio 
Machado Vaz

EE, docentes, 
não docentes e 

outros membros 
da comunidade 

educativa

Numa época em que a internet
assume um papel tão preponderante
nas nossas vidas e assume uma
função bastante importante, é
essencial refletirmos sobre os efeitos
que a mesma pode ter em nós.

27/04/22
Pc, Impressora, 

fotocópias, 
tinteiros

Sim

In
qu

ér
ito

Média das respostas dadas no ponto 2 - Apresentação



Eixo/Objetivo 
Central

OE
1

OE
2

OE
3

OE
4

OE
5

OE
6

Dinamizadores
Parcerias/  

Colaboradores
Destinatários Descrição sumária Calendarização Recursos EECE Indicadores de sucesso Resultados Aspetos Positivos Aspetos a melhorar Observações

Dinamizadores Dinamizadores

Destinatários Destinatários

80%
Acima do 
esperado

Dinamizadores Dinamizadores

Destinatários Destinatários

Dinamizadores Dinamizadores

Destinatários Destinatários

17300/18000
Em linha 

com o 
esperado

Dinamizadores Dinamizadores
O fórum é uma forma dos alunos desenvolverem
competências de comunicação e argumentação para
apresentarem e defenderem os seus trabalhos. 
também como um momento de reflexão e discussão das
atividades realizadas e visa a melhoria sistemática das 

Liga Portuguesa

Contra o Cancro
Destinatários Destinatários

Atividades
Planificação da Atividade

Aprovação
Avaliação da Atividade

Indicadores de avaliação

01/06/22

4,8

Média das respostas dadas no ponto 3 - 
Desenvolvimento da atividade ≥4 4,7

Média das respostas dadas no ponto 4 - Contribuição 
da atividade para o desenvolvimento de 

aprendizagens/competências
≥4 4,67

E2 OC6 – Fomentar a 
educação para a 

cidadania, a educação 
para a saúde e a 

educação ambiental, 
assentes na 

participação social e 
comunitária ativa e 

responsável 

X

Adesão dos Destinatários

Opiniões dos alunos: Foi presencial e não online, foi bom
conhecermos outras atividades e projetos feitos por outros grupos
todos diferentes; Aprender com os outros grupos e realizar
atividades de uma forma diferente; Conhecer pessoas novas

À tarde nos workshops, os grupos podiam ser os JPS de cada
escola. Foi um pouco confuso por causa das salas e das atividades.

Outro

Fórum JPS

E1 OC3 – Reforçar as 
parcerias e protocolos 

com a comunidade
X

Clube Jovens 
Promotores de 

Saúde

Jovens 
Promotores de 

aúde

Participação dos JPS no forum anual
promovido pela LPCC onde os jovens
são convidados a apresentar o
trabalho realizado ao longo do ano
constituindo um momento de partilha
das experiências e atividades
desenvolvidas ao longo do ano letivo,
mas também tornar o fórum uma
experiência entusiasmante e
motivadora de convívio e lazer entre
os grupos.
 

01/07/22 Transporte Sim

In
qu

ér
ito

Média das respostas dadas no ponto 2 - Apresentação

Desafios Seguranet

Os temas sobre a segurança digital,
pela sua importância, devem ser
debatidos na comunidade educativa.
Ao longo do ano letivo são lançados 7
desafios sobre a temática da
Segurança Digital.

Ao longo do ano 
letivo

Computador com 
acesso à Internet

Não
In

qu
ér

ito

Média das respostas dadas no ponto 2 - Apresentação

≥4

Aprovado em reunião de
área disciplinar de
7/09/2021

Os alunos, ao responder aos desafios, demonstraram estar
conscientes para a temática da Segurança Digital.

Maior divulgação junto dos alunos para a criação do maior número
de equipas possível.

Média das respostas dadas no ponto 3 - 
Desenvolvimento da atividade

Média das respostas dadas no ponto 4 - Contribuição 
da atividade para o desenvolvimento de 

aprendizagens/competências

Adesão dos Destinatários

Os alunos referem que este desafio foi óptimo para testarem os
seus conhecimentos escolares sobre as atitudes e
comportamentos mais seguros a adoptar na utilização da Internet.

"Por vezes a internet falhou e tive de comecar de novo o meu
questionário"

Outro (pontuações obtidas)

E2 OC2 – Melhorar o 
desenvolvimento e as 

aprendizagens 
significativas

X X

Área Disciplinar de 
Informática

SeguraNet
Alunos dos 2.º e 

3.º ciclos

≥4 4,84 A esta atividade superou as expetativa. O livro vem
acompanhado com diversas atividades para exploração: música,
kahoot, guião de leitura, atividades de cidadania, artes visuais,
palavras cruzadas (junção de matemática e inglês), sopa de letras
(trabalhar as emoções e sentimentos), que são uma mais valia
quer para exploração em sala de aula quer para os alunos
explorararem autonomamente. 

Levar esta apresentação a todas as unidades educativas, pois são
foi possível abranger todos os alunos do 1.º ciclo. 

Média das respostas dadas no ponto 3 - 
Desenvolvimento da atividade ≥4 4,89

Média das respostas dadas no ponto 4 - Contribuição 
da atividade para o desenvolvimento de 

aprendizagens/competências
≥4 4,64

Adesão dos Destinatários

Os alunos referiram como positivo o seguinte:
“Foi muito interessante e divertido; ouvir a historia e dançar;
aprender que quando não conseguimos fazer uma coisa nunca
desistir; a historia foi muito fixe e aprendemos muito; quando nos
esforçamos, conseguimos o que queremos; divertido e motivador"

Apenas referem como ponto a melhorar que gostariam de fazer os
jogos que vêm associados ao livro.

Outro

Apresentação do 
livro "A menina que 

não sabia contar"

E3 OC2 – Melhorar a 
qualidade de sucesso

x

Bblioteca escolar e 
Departamento do 

1.º ciclo 

alunos do 1.º 
ciclo 

Apresentação da obra "A menina que
não sabia contar", pela autora,
Elisabete Pereira. Esta obra fomenta o
respeito pela diferença, a necessidade
de entreajuda para ultrapassar
dificuldades, quebrando barreiras para
atingir objetivos. Serão realizadas 3
sessões: 2 na escola sede (9:30 e
11:00) e uma em Durrães (14H00)

24 de junho
Projetor e 

computador, livros 
Sim

In
qu

ér
ito

Média das respostas dadas no ponto 2 - Apresentação

Aprovada em Direção em
29/04/2022.
Aprovado em reunião de
Conselho Pedagógico de        
   04/05/2022

As vivências proporcionadas aos alunos. É uma atividade em que
une e fortalece relações entre alunos, professores e Assistentes
Operacionais de uma forma lúdica e descontraída.

A gestão da informação entre Direção, Dts e família e procurar
meios de repensar o custo desta atividade essencialmente para as
familias com dois ou mais filhos.Média das respostas dadas no ponto 3 - 

Desenvolvimento da atividade

Média das respostas dadas no ponto 4 - Contribuição 
da atividade para o desenvolvimento de 

aprendizagens/competências

Adesão dos Destinatários

O passeio a Samil é uma atividade que deveria ter continuidade. É
um momento muito agradável onde podemos conviver, partilhar
histórias, brincar e desfrutar do espaço que é muito bonito. O
convívio, o almoço, as piscinas, os jogos, a praia, são momentos
que ficam guardados na nossa memória.

A hora do almoço deveria ser em grupos de forma a promover o
conviívio e partilha (muitos alunos foram para o McDonalds); Os
alunos que se portarem mal devem ser chamados à atenção, mas
não implicar toda a turma por mau comportamento de um só
aluno.

Outro

Passeio final de Ano - 
 Passeio a Samil 

E1 OC1 – Reforço da 
coesão e da 

identidade do 
Agrupamento

X

O Diretor e a sua 
equipa 

Diretores de 
Turma / 

professores do 
Agrupamento e 

Serviços 
Admnistrativos

Alunos do 1º, 2º 
e 3º Ciclo

O passeio a Samil visa proporcionar
aos alunos momentos de alegria,
coesão, partilhas econfraternização
entre alunos, professores e
funcionários. Pretende-se com esta
iniciativa dar por encerrado o ano
letivo de uma forma descontraída e
reforçar laços de amizade. 

17/06/22 Autocarros Não

In
qu

ér
ito

Média das respostas dadas no ponto 2 - Apresentação



Eixo 1 do Projeto Educativo Eixo 2 do Projeto Educativo Eixo 3 do Projeto Educativo Eixo 4 do Projeto Educativo
Liderança e Gestão Prestação de Serviço Educativo Resultados Académicos e Sociais Autoavaliação e Melhoria

Reforçar a coesão e identidade do Agrupamento

Promover nos alunos a cidadania democrática e
participativa na escola e na comunidade

Otimizar circuitos de informação interna e externa 

Envolver os pais e Enc. Educação nas atividades
desenvolvidas na escola

Reforçar as competências de não docentes e Enc.
Educação no âmbito da educação para a cidadania

Reforçar as competências dos docentes no âmbito
da CeD

Promover a aquisição de conhecimentos e
competências que contribuam para a construção de 
uma visão da cidadania assente em valores
(solidariedade, entreajuda, justiça social, respeito,),
e que projetem os alunos para a participação na
escola, na comunidade e noutros contextos
relevantes. 

Incentivar à preservação das instalações, material
didático e espaços da escola.

Fomentar a adoção de comportamentos assentes
na educação para a saúde e educação ambiental. 

Fomentar o desenvolvimento de práticas dinâmicas
e participativas que contribuam para a educação em
cidadania.

Incentivar os alunos a cumprir os seus deveres,
presentes no Regulamento Interno e Código de
Conduta

Promover a 
formação escolar como uma mais-valia na transição
para o mundo do trabalho

Promover atividades de articulação e partilha de
boas práticas, no âmbito da promoção das literacias.

Promover um ensino diferenciado de acordo com as
necessidades dos alunos e um ensino inclusivo

Promover práticas de autoavaliação e
autorregulação

Desenvolver práticas sistemáticas de monitorização
das atividades e medidas implementadas.

OBJETIVOS CENTRAIS DA ESTRATÉGIA DE EDUCAÇÃO PARA A CIDADANIA DE ACORDO COM OS EIXOS DO PROJETO EDUCATIVO



Identificação do Jardim de Infância Link 

Jardim de Infância de Durrães https://www.avef.pt/wp-content/uploads/2022/04/Planificacao-das-AAAF-Durraes.pdf

Jardim de Infância de Fragoso https://www.avef.pt/wp-content/uploads/2022/04/Planificacao-das-AAAF-Fragoso.pdf

Jardim de Infância de Aldreu https://www.avef.pt/wp-content/uploads/2022/04/Planificacao-das-AAAF_JI-Aldreu.pdf

Jardim de Infância de Palme https://www.avef.pt/wp-content/uploads/2022/04/Planificacao-das-AAAF_JI-Palme.pdf

Jardim de Infância de Balugães https://www.avef.pt/wp-content/uploads/2022/04/Planificacao-das-AAAF-JBalugaes.pdf


