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1. INTRODUÇÃO

O Plano Anual de Atividades (PAA) foi elaborado tendo como referência a atual legislação, nomeadamente o Decreto-lei nº 55, de 6 de
julho de 2018, o qual preconiza “Uma escola inclusiva, promotora de melhores aprendizagens para todos os alunos e a operacionalização do
perfil de competências que se pretende que os mesmos desenvolvam, para o exercício de uma cidadania ativa e informada ao longo da vida.”
O objetivo de potenciar ao máximo o nosso Agrupamento como uma instituição de ensino e educação e como espaço promotor da
inclusão e integração, implica a focalização de sinergias e o envolvimento de toda a comunidade educativa, incentivando a transversalidade da
sua ação, a promoção do trabalho cooperativo e partilha entre os intervenientes, capazes de estimular as capacidades de progresso e melhoria
contínua trabalho do do agrupamento.
Em conformidade, trata-se de um instrumento referencial da planificação das atividades escolares que pretende contribuir para a missão
da escola, concretizando objetivos e ações nela consignadas, em articulação com as todas as áreas de intervenção e níveis de ensino. O presente
PAA está organizado por eixos de ação, de acordo com o Projeto Educativo vigente. As atividades apresentam-se por ordem cronológica,
abrangendo as atividades propostas pelos diferentes Departamentos Curriculares, Clubes, Projetos, Biblioteca Escolar, Educação Especial e
Serviços de Psicologia e Orientação, aprovadas em Conselho Pedagógico.
Enquanto instrumento dinâmico, o Plano Anual de Atividades será avaliado periodicamente e, sempre que necessário, proceder-se-á à sua
reformulação.

2. CARACTERIZAÇÃO DO AGRUPAMENTO

PESSOAL DOCENTE E NÃO DOCENTE DO AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE TONDELA
CÂNDIDO DE FIGUEIREDO

PESSOAL NÃO DOCENTE

PESSOAL DOCENTE
Educadores de Infância

20
Chefe de Serv. Administração Escolar

Docentes do 1º ciclo

36 + 2 Inglês 1º ciclo

Docentes do 2º ciclo

36

Docentes do 3º Ciclo e Ens. Secundário

37

Docentes da Ed. Especial

13

Docentes Técnicos Especiais

3

Psicóloga

1
Total de Docentes

1

38

148

Assistentes Técnicos

Escola Sede

7

Escola Sec. Molelos

2

Escola EB Prof. Mota Pinto
Encarregado de Pessoal

Assistentes Operacionais

1

1
Escola Sede .

21

Escola Sec. Molelos

15

Escola EB Prof. Mota Pinto
1º Ciclo e J. Infância
Contratados pelo Município

Total Pessoal Não Docente

10
7
27

91

ALUNOS DO AGRUPAMENTO 2019/2020

Jardins de Infância

1º CICLO
Turm
A

Local

B
C

Tondela

D
D

Adiça
Adi/Out

E

1º ano 2º ano 3º ano 4º ano
22
25
27
24
27
26

24
23

14
2

8
4

5
2

4
1

40

Canas

13

10

15

8

46

F

Lobão

1

6

1

3

11

G

Molelos

14

16

13

11

54

H
I

S.M.O.
Tonda

5
4

2
10

5
6

7
6

19
26

J

Lageosa

8

10

12

10

40

107

141

139

121

2º Ciclo

1/4 D 18
Adiça 2/3 D 13

272

25
25

TOTAL 1ºCEB

24

TOTAL

508
3º Ciclo

1234D 10
1-E
14
Canas

2/4 E
3-E

18
15

Lobão 1234 F 11

SMO 1/3 H
SMO 2/4 H
Tonda 1/4 I
Tonda 2/3 I

A - Adiça

10

B -Alvarim
C -Botulho

15

D -Canas

25

E -Lobão

13

O-Lageosa

13

P-Parada

6

Mole
3/4G
los
2-G

F -Molelos

17

Lageosa 2/3 J

22

G -Sabugosa

8

H -S. Miguel
I -Tonda

7
10

13

Secundário

24

7º A

23

8º A

24

9º A

19

10º A

17

B
C

22

22

B

25

B

23

B

21

11º A

21

26

B
C

21

C

26

C

24

C

19

D

21

D

20

Laj D

12

D

22

Laj D

16

E

27

E

21

Laj E

20

Laj F

9

F

21

Laj G

11

TOTAL

132

140

113

75

274
272

Total:1397

246

17

6º A

12ºA

15
TOTAL

Profissional
1º CPTAT

15

2º PTAR3

11

12ºPTAR2

18

98

24

TOTAL

24

27

86

25

9 Tondela J 25
LMN
21
24

18

5º A

TOTAL

19

Lageosa 1/4 J

Mole
los
1-G

Turmas

10
9

44

53

PLANO ANUAL DE ATIVIDADES
3. ATIVIDADES A REALIZAR AO LONGO DO 1 º PERÍODO
EIXO DA AÇÃO 1: CULTURA ORGANIZACIONAL
Atividades/projetos

Projeto Educativo
Domínio

RECEÇÃO AOS
ALUNOS / PAIS E
ENCARREGADOS DE
EDUCAÇÃO
-Apresentação
de
um
PowerPoint
com
as
informações relativas ao
arranque do ano letivo.
-Apresentação e distribuição
de desdobrável informativo.

Relação
Escola/Família e
Comunidade

Calendarização

Dinamizadores
/ Parcerias

Público-Alvo

Objetivos
-Fomentar uma cultura de participação e
inovação pedagógica;
-Estimular
a
participação
dos
pais/encarregados de educação nas diversas
atividades escolares;
-Envolver a comunidade educativa nos
processos formativos dos alunos, reforçando
parcerias e protocolos.
-Informar os Encarregados de Educação
(Projeto
Educativo;
Competências
Essenciais, Metas curriculares; Estatuto do
aluno e Regulamento interno; PAE,…).
-Facilitar a integração dos alunos que vão
frequentar pela 1ª vez as EB1.
-Permitir o encontro de toda a comunidade
escolar.

13 de
setembro

Docentes
Assistentes
operacionais

Alunos
Pais/Encarregados
de educação

Receção aos alunos.

Relação
Escola/Família e
Comunidade

-Desenvolver atividades que promovam as
relações interpessoais e sociais dos alunos

Início do ano
letivo

Associação de
Pais

Pais, alunos e
comunidade
escolar

Desporto
Escolar / Grupo
de Educação
Física

Alunos do 5º ano
ao 12º ano

Dia Europeu do Desporto
Escolar

Relação
Escola/Família e
Comunidade

- Fomentar uma cultura de participação e
inovação pedagógica

27 de
setembro
(Lajeosa e
Molelos)
7 de outubro
(Esc. Sede)

Dia da saúde mental

- Articulação e
Flexibilidade
Curricular
- Práticas
Pedagógicas e
Medidas
Promotoras de
Sucesso Educativo

- Reforçar dinâmicas de ação pedagógicas e
didáticas
inovadoras,
centradas
na
diversidade dos alunos.
- Desenvolver atividades que promovam a
melhoria das atitudes cívicas dos alunos e as
suas relações interpessoais e sociais;

10 de
outubro

Identidade e
imagem
Desporto Escolar: Corta
Mato – fase escola

Dia Universal dos
Direitos da
Criança/Dia do
Pijama (20 novembro)

Relação
Escola/Família e
Comunidade

Comunicação/Infor
mação

Persistir no desenvolvimento de uma visão
estratégica para afirmar o sentido de
pertença e de identificação da comunidade
com o Agrupamento
Promover
o
intercâmbio
entre
escolas/instituições de carácter educativo,
recreativo e cultural
- Envolver a comunidade educativa no
processo
Formativo das crianças.
- Reforçar parceiros.

Grupo de
Filosofia, SPO e
PES

Alunos do 5º ao
12º

30 de
outubro ou 6
de novembro

Desporto
Escolar / Grupo
de Educação
Física

Alunos do 1º ciclo
(nascidos a partir
de 2009) ao Ensino
Secundário

18 a 22 de
novembro

Professores
e
CPCJ

Crianças
e
Comunidade

Comemoração do
Dia da Filosofia

Plantação de Árvores

Comemoração do Dia
Internacional dos Direitos
Humanos

- Organização/
Planeamento
Curricular
- Articulação e
Flexibilidade
Curricular
- Práticas
Pedagógicas e
Medidas
Promotoras de
Sucesso Educativo
-Relação
Escola/Família e
Comunidade
- Práticas
Pedagógicas e
Medidas
Promotoras de
Sucesso Educativo

- Promover o planeamento e a articulação
curricular entre ciclos e áreas disciplinares;
- Apostar na dinamização do trabalho de
projeto e no desenvolvimento de
experiências de comunicação e expressão
- Reforçar dinâmicas de ação pedagógicas e
didáticas
inovadoras,
centradas
na
diversidade dos alunos.
- Desenvolver atividades que promovam a
melhoria das atitudes cívicas dos alunos e as
suas relações interpessoais e sociais;
- Reforçar dinâmicas de ação pedagógicas e
didáticas
inovadoras,
centradas
na
diversidade dos alunos.
- Desenvolver atividades que promovam a
melhoria das atitudes cívicas dos alunos e as
suas relações interpessoais e sociais;

- Organização/
Planeamento
Curricular
- Articulação e
Flexibilidade
Curricular
- Práticas
Pedagógicas e
Medidas
Promotoras de
Sucesso Educativo

- Apostar na dinamização do trabalho de
projeto e no desenvolvimento de
experiências de comunicação e expressão
- Reforçar dinâmicas de ação pedagógicas e
didáticas
inovadoras,
centradas
na
diversidade dos alunos.
- Desenvolver atividades que promovam a
melhoria das atitudes cívicas dos alunos e as
suas relações interpessoais e sociais;

23 de
novembro

dezembro

10 de
dezembro

Grupo de
Filosofia

Docentes e
alunos do 1º
ciclo e préescolar
-Autarquia
Associação de
Pais
Lousitânia

Grupo de
Filosofia

Comunidade
Escolar

Comunidade
Escolar

Comunidade
Escolar

Festa de Natal

Campanha de
Solidariedade “Cabaz de
Natal”

Relação
Escola/Família e
Comunidade

Relação
Escola/Família e
comunidade

Construção de Presépios
com materiais reciclados

Relação
Escola/Família e
comunidade

Campanha para a
Assistência Médica
Internacional (AMI)

Relação
Escola/Família e
comunidade

Desenvolver atividades que promovam as
relações interpessoais e sociais dos alunos

Final do 1º
Período

Associação de
Pais

Estimular
a
participação
dos
pais/encarregados de educação nas diversas
atividades escolares.
Fomentar uma cultura de participação e
inovação pedagógica
Estimular
a
participação
dos
pais/encarregados de educação nas diversas
atividades escolares.
Fomentar uma cultura de participação e
inovação pedagógica

Final do 1º
Período
(novembro e
Dezembro)

Grupo de
EMRC

Final do 1º
Período
(novembro e
dezembro)

Grupo EMRC

Instituições do
concelho de
Tondela, 2º Ciclo

1º e 3º
períodos

Grupo EMRC

Alunos do 6º ano

Fomentar uma cultura de participação e
inovação pedagógica

Pais, alunos e
comunidade
escolar
Alunos do 2º, 3º
ciclos, secundário
e restante
Comunidade
escolar

EIXO DA AÇÃO 2: ORGANIZAÇÃO E GESTÃO CURRICULAR

Atividades/projetos

Projeto Educativo
Domínio

Decreto-lei n.º54/2018, de 6
de julho: Adaptações
curriculares não
significativas

SIMULACRO DE
EVACUAÇÃO
(em
situações
emergência)

de

SÃO MARTINHO/
MAGUSTO
-Execução de trabalhos
alusivos ao tema.
- Decoração dos espaços da
Escola.
- Realização do Magusto.

Liderança e Gestão

Liderança e Gestão

Práticas
Pedagógicas e
Medidas
Promotoras de
Sucesso Educativo

Calendarização

Dinamizadores
/ Parcerias

Público-Alvo

Objetivos
- Melhorar a capacitação organizacional,
como ferramenta estratégica, promovendo a
liderança, a formação e a flexibilidade
curricular;
- Incentivar a realização de projetos
curriculares adequados à diversidade dos
alunos/turma.
- Melhorar a capacitação organizacional,
como ferramenta estratégica, promovendo a
liderança, a formação e a flexibilidade
curricular;
-Promover a corresponsabilização dos
assistentes
operacionais
no
serviço
educativo;
-Sensibilizar a comunidade escolar para uma
cultura de segurança, em caso de
emergência.
-Desenvolver atividades que promovam a
melhoria das atitudes cívicas dos alunos e as
suas relações interpessoais e sociais;
-Assegurar respostas educativas que
adequem o processo de ensino e
aprendizagem a todos os alunos;
-Valorizar e preservar as tradições e a
cultura popular.

Interrupção
de Natal

EMAEI/Grupo
de Educação
Especial/
Dr.º José Lopes

Todos os
professores

Alunos

15 de
novembro

11 ou 15 de
novembro

Docentes
Assistentes
Operacionais

Docentes
Articulação com
profs. das AEC
/ Educadoras
Assistentes
operacionais

Alunos do
1ºCEB/JI e/ou
Comunidade
Educativa

CAMPANHA DE
SOLIDARIEDADE
(transdisciplinaridade
com Cidadania e
desenvolvimento)
Execução de trabalhos
alusivos ao tema (a definir
por cada professor)
Recolha de bens
alimentares

Exposição de trabalhos dos
alunos de final de período
(1) (celebrações natalícias

Exposição de trabalhos no
âmbito da articulação
curricular com CD e BE.

-Relação
Escola/Família e
Comunidade
-Práticas
Pedagógicas e
Medidas
Promotoras de
Sucesso Educativo

Práticas
pedagógicas e
medidas promotoras
do sucesso
educativo

Articulação e
Flexibilidade
Curricular

-Promover
o
intercâmbio
entre
escolas/instituições de carácter educativo,
recreativo e cultural;
-Envolver a comunidade educativa nos
processos formativos dos alunos, reforçando
parcerias e protocolos.
-Desenvolver atividades que promovam a
melhoria das atitudes cívicas dos alunos e as
suas relações interpessoais e sociais;
-Desenvolver atividades que promovam a
melhoria cívica dos alunos;
-Fomentar uma cultura de valores solidários;
-Promover uma maior humanização da
escola;
-Fomentar os valores da solidariedade, da
amizade e da entreajuda na comunidade
escolar;
Fortalecer a ligação do agrupamento com a
comunidade.
Contribuir para a formação e o
desenvolvimento integral dos alunos.

Mês de
dezembro

9/17 de
dezembro

Promover o sucesso escolar e a qualidade
das aprendizagens.
Reforçar dinâmicas de ação pedagógicas e
didáticas inovadoras, centradas na
diversidade dos alunos.

dezembro

2º ano turmas
A/B/C

Alunos
Comunidade
Educativa

Grupo
ALUNOS
disciplinar de
Artes
e (comunidade
Tecnologias 2º escolar)
Ciclo
Grupo
disciplinar de
Artes
e
Tecnologias 3º
Ciclo

ALUNOS
(comunidade
escolar)

EIXO DA AÇÃO 3: EXCELÊNCIA DAS APRENDIZAGENS
Atividades/projetos

Comemoração do Dia
Mundial do Turismo

BEM - ESTAR ANIMAL
Palestras com entidades
parceiras
Exposição de trabalhos
Visualização e debate de
filmes alusivos ao tema
Músicas …

Projeto Educativo
Domínio

Objetivos

Práticas pedagógicas
e medidas
promotoras do
sucesso educativo

- Desenvolver atividades que promovam a
melhoria das atitudes cívicas dos alunos e
as suas relações interpessoais e sociais
- Assegurar respostas educativas que
adequem o processo de ensino e
aprendizagem a todos os alunos;
-Envolver a comunidade educativa nos
processos
formativos
dos
alunos,
reforçando parcerias e protocolos (Câmara
Municipal de Tondela)
-Desenvolver atividades que promovam a
melhoria das atitudes cívicas dos alunos e
as suas relações interpessoais e sociais;
-Incitar direitos e deveres do animal;
-Potenciar para a adoção de animais;
-Consciencializar os alunos sobre o
abandono e maus tratos aos animais;

Relação
Escola/Família e
Comunidade
Práticas
Pedagógicas e
Medidas Promotoras
de Sucesso
Educativo

Calendarização

27 de
setembro

Mês de
outubro

Dinamizadore
s / Parcerias

Público-Alvo

Profissional de
Turismo

Todos os
professores do
1º CEB
Câmara
municipal de
Tondela

Alunos

Comemoração do
“Día de la Hispanidad”

Participação no V Encontro
do
Projeto Erasmus + PANTA
REI, em Oleiros (Corunha),
Espanha

Práticas
Pedagógicas e
Medidas Promotoras
do Sucesso Escolar

Práticas
Pedagógicas e
Medidas Promotoras
do Sucesso Escolar

-Conhecer e divulgar os países
hispanohablantes;
-Conhecer e valorizar a diversidade e a
riqueza linguística e cultural do mundo
hispânico.
Desenvolver
o
sentido
da
responsabilidade, de cooperação e
autonomia dos alunos.
- Promover cenários de aprendizagem
inovadores em contexto de sala de aula
- Desenvolver atividades que promovam a
melhoria das atitudes cívicas dos alunos e
as suas relações interpessoais e sociais;
- Conhecer e valorizar a diversidade e a
riqueza cultural do país parceiro;
- Desenvolver as competências dos alunos
na Língua Inglesa;
- Desenvolver trabalho no âmbito do
projeto;
-Desenvolver
o
sentido
da
responsabilidade, de cooperação e
autonomia dos alunos.

- Promover cenários de aprendizagem
inovadores fora do contexto de sala de
aula;
- Desenvolver atividades que promovam a
melhoria cívica dos alunos;

Comunidade
Escolar

14 de outubro

7 a 11 de
outubro

Equipa
dinamizadora
do Projeto
Erasmus+

Docentes e 5
alunas envolvidas
no projeto

Exposição dinâmica
“Palavras à mesa” Comemoração do Dia da
Alimentação

Jogos “Palavras à mesa”
Comemoração do Dia da
Alimentação

Comemoração do Dia da
Diabetes
Ação de sensibilização
dinamizada pelos médicos
internos da ACS Lafões

Diabetes
Ação de sensibilização
dinamizada pelas enfermeiras
da UCC Tondela

Práticas pedagógicas
e medidas
promotoras do
sucesso educativo

Práticas pedagógicas
e medidas
promotoras do
sucesso educativo

Práticas pedagógicas
e medidas
promotoras do
sucesso educativo

Práticas pedagógicas
e medidas
promotoras do
sucesso educativo
Relação
Escola/Família e
comunidade

- Assinalar a efeméride através da
pesquisa de informação, conceção,
planeamento, preparação e avaliação de
atividade.
Proporcionar
a
aquisição
de
conhecimentos e desenvolvimento de
competências nos alunos.
- Assinalar a efeméride através da
pesquisa de informação, conceção,
planeamento, preparação e avaliação de
atividade.
Proporcionar
a
aquisição
de
conhecimentos e desenvolvimento de
competências nos alunos.
-Fomentar uma cultura de participação e
inovação pedagógica;
-Envolver a comunidade educativa nos
processos
formativos
dos
alunos,
reforçando parcerias e protocolos;
-Sensibilizar os alunos para hábitos
alimentares saudáveis e prática regular de
exercício físico;
-Assegurar respostas educativas que
adequem o processo de ensino e
aprendizagem a todos os alunos.
-Fomentar uma cultura de participação e
inovação pedagógica;
-Estimular
a
participação
dos
pais/encarregados de educação nas
diversas atividades escolares;
-Envolver a comunidade educativa nos
processos
formativos
dos
alunos,
reforçando parcerias e protocolos.

14 a 21 de
outubro

Carla Filipe,
Filomena
Bebiano, CAA

Comunidade
escolar

10ºPTAT e
11ºPTAT
Carla Filipe
10ºPTAT
21 de outubro
Professores
1ºCEB
Molelos

Alunos da Escola
Básica de Molelos

ACS Lafões
PES
11 e 12 de
outubro

2 de dezembro
e outra data a
definir

Alunos do 6º ano

UCC Tondela
PES

Pessoal Docente e
Não Docente
Pais dos alunos
com diabetes

DIA DA
ALIMENTAÇÃO
Execução de trabalhos
alusivos à festividade.

Comemoração do Dia da
Alimentação

Comemoração do Dia da
Alimentação

Práticas
Pedagógicas e
Medidas Promotoras
de Sucesso
Educativo

Práticas pedagógicas
e medidas
promotoras do
sucesso educativo

Práticas pedagógicas
e medidas
promotoras do
sucesso educativo

-Promover cenários de aprendizagem
inovadores em contexto de sala de aula;
-Desenvolver atividades pedagógicas que
promovam a educação ambiental e a
educação para a saúde;
-Assegurar respostas educativas que
adequem o processo de ensino e
aprendizagem a todos os alunos;
-Reconhecer a importância da água na
nossa alimentação.
-Sensibilizar os alunos para hábitos
alimentares saudáveis.
-Interiorizar regras e hábitos de higiene
alimentares saudáveis.
-Sensibilizar e envolver a família nesta
problemática.
- Desenvolver atividades que promovam a
melhoria das atitudes cívicas dos alunos e
as suas relações interpessoais e sociais
- Assegurar respostas educativas que
adequem o processo de ensino e
aprendizagem a todos os alunos;
- Sensibilizar os alunos para hábitos
alimentares saudáveis;
-Desenvolver atividades pedagógicas que
promovam a educação para a saúde.

Autarquia
Docentes

outubro

Articulação
com profs. das
AEC /
Educadoras

Alunos do 1º
CEB/JI

Assistentes
operacionais
PES

16 de outubro

Semana de
14 a 18 de
outubro

Profissional de
Turismo

Docentes de
Ciências
Naturais
PES

Alunos do 2.º
Ciclo

Visita de estudo ao Museu
Terras de Besteiros

Comemoração do
Halloween/
Christmas

Concurso “Literacia 3Di –
Desafio pelo Conhecimento”

Visita de estudo do
Clube Europeu

Dia Internacional da
Pessoa com Deficiência

Práticas pedagógicas
e medidas
promotoras do
sucesso educativo
Práticas pedagógicas
e medidas
promotoras do
sucesso educativo
Práticas pedagógicas
e medidas
promotoras do
sucesso educativo
Práticas pedagógicas
e medidas
promotoras do
sucesso educativo

Práticas pedagógicas
e medidas
promotoras do
sucesso educativo

- Desenvolver atividades que promovam a
melhoria das atitudes cívicas dos alunos e
as suas relações interpessoais e sociais
- Assegurar respostas educativas que
adequem o processo de ensino e
aprendizagem a todos os alunos;
- Desenvolver atividades que promovam a
melhoria das atitudes cívicas dos alunos e
as suas relações interpessoais e sociais
- Promover cenários de aprendizagem
inovadores em contexto de sala de aula.

15 a 18 de
outubro

31 de outubro
dezembro

Grupo
disciplinar de
HGP

Grupo
disciplinar de
Inglês do 1º
CEB e 2ºCEB

Alunos do 5º ano

Todos os alunos
dos 1º e 2º ciclos
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- Promover cenários de aprendizagem
inovadores fora do contexto de sala de
aula.
- Desenvolver atividades que promovam a
melhoria das atitudes cívicas dos alunos e
as suas relações interpessoais e sociais
- Promover cenários de aprendizagem
inovadores fora do contexto de sala de
aula.
- Assinalar a efeméride através da
pesquisa de informação, conceção,
planeamento, preparação e avaliação de
atividade.
Proporcionar
a
aquisição
de
conhecimentos e desenvolvimento de
competências nos alunos.

18 e 19
novembro
(provas de
escola)

20 de
novembro

Alunos dos 5º, 6º,
7º e 8º anos

Equipa
dinamizadora

Elisa Coelho,
Carla Filipe
3 de dezembro

Alunos inscritos

Alunos
10ºPTAT
11ºPTAT

do
E

Visita de estudo Viseu

Práticas pedagógicas
e medidas
promotoras do
sucesso educativo

Acantonamento Mira

Práticas pedagógicas
e medidas
promotoras de
sucesso educativo

Formação de Juízes /
árbitros

Práticas pedagógicas
e medidas
promotoras do
sucesso educativo

XXXVIII Olimpíadas da
Matemática

Práticas
Pedagógicas e
Medidas Promotoras
de Sucesso
Educativo

- Participar nos eventos “5ºfestival
literário tinto no branco”, “Vinhos de
Inverno” e “Viseu natal”

Desenvolver atividades que promovam a
melhoria cívica dos alunos.

- Desenvolver atividades que promovam a
melhoria das atitudes cívicas dos alunos e
as suas relações interpessoais e sociais
- Desenvolver atividades que promovam a
melhoria cívica dos alunos
Fomentar uma cultura de participação e
inovação pedagógica
- Promover o planeamento e a articulação
curricular
entre
ciclos
e
áreas
disciplinares;
- Reforçar dinâmicas de ação pedagógicas
e didáticas inovadoras, centradas na
diversidade dos alunos.

6 de dezembro

1º Período
06 a 07
dezembro

Área técnica

10ºPTAT
11ºPTAT

Grupo EMRC

1º período

Desporto
Escolar /
Grupo de
Educação
Física

1ª eliminatória
6 de novembro

Grupo de
Matemática 3º
CEB e
secundário

Alunos
matriculados a
EMRC do 10º ano

Alunos inscritos no
Desporto Escolar

Alunos do 3º ciclo
e Secundário

Comemoração do Dia
Mundial do Não Fumador
Ação de sensibilização
dinamizada pela Dra Sandra
Almeida

Comemoração do Dia
Internacional pela Eliminação
da Violência Contra a Mulher

Comportamentos Civis e
Criminais

Práticas
Pedagógicas e
Medidas Promotoras
de Sucesso
Educativo

Práticas
Pedagógicas e
Medidas Promotoras
de Sucesso
Educativo

Práticas
Pedagógicas e
Medidas Promotoras
de Sucesso
Educativo

-Desenvolver atividades que promovam a
melhoria das atitudes cívicas dos alunos e
as suas relações interpessoais e sociais;
-Desenvolver atividades pedagógicas que
promovam a educação para a saúde;
-Promover cenários de aprendizagem
inovadores em contexto de sala de aula;
-Assegurar respostas educativas que
adequem o processo de ensino e
aprendizagem a todos os alunos.
- Promover cenários de aprendizagem
inovadores fora do contexto de sala de
aula;
- Desenvolver atividades que promovam a
melhoria das atitudes cívicas dos alunos e
as suas relações interpessoais e sociais.

-Desenvolver atividades que promovam a
melhoria das atitudes cívicas dos alunos e
as suas relações interpessoais e sociais;
-Promover cenários de aprendizagem
inovadores em contexto de sala de aula;
-Assegurar respostas educativas que
adequem o processo de ensino e
aprendizagem a todos os alunos.

Semana de 18
a 22 de
novembro

Câmara
Municipal de
Tondela

Alunos do 6º ano

PES

25 de
novembro

2 de dezembro

Docentes de
Cidadania e
Desenvolvime
nto
Área de
Cidadania
PES
Cidadania e
Desenvolvime
nto
PES
Escola
Segura/GNR

Alunos do 6.ºE e F
9ºA, B e C

Alunos do 11º ano

“Concerto de Natal
para os Idosos”

-Relação
Escola/Família e
Comunidade.
-Comunicação e
informação.

Relação

Natal-Tempo de
Amor e Paz

Escola/Família/Com
unidade

ENCERRAMENTO DO
1º PERÍODO NATAL
Execução
de
trabalhos
alusivos à Época Natalícia.
Decoração dos espaços da
Escola.
Realização do Almoço de
Natal e/ou Festa de Natal.

Práticas
Pedagógicas e
Medidas Promotoras
de Sucesso
Educativo

-Fomentar uma cultura de participação e
inovação
pedagógica;
envolver
a
comunidade educativa nos processos
formativos dos alunos, reforçando
parcerias e protocolos;
-Promover
o
intercâmbio
entre
escola/instituições de carater educativo,
recreativo e cultural.
- Promover atitudes responsáveis no
âmbito da
Cidadania e Desenvolvimento Pessoal e
Social.
- Desenvolver atividades pedagógicas que
promovam a educação ambiental.
Desenvolver atividades que promovam a
melhoria das atitudes cívicas dos alunos e
as suas relações interpessoais e sociais;
Promover cenários de aprendizagem
inovadores em contexto de sala de aula;
Realizar projetos pedagógicos que
desenvolvam a proficiência da leitura e
escrita, na língua materna;
Assegurar respostas educativas que
adequem o processo de ensino e
aprendizagem a todos os alunos;
Valorizar tradições e costumes locais.

12 de
dezembro

Mês de
dezembro

Grupo Coral e
Instrumental;
Grupo de
Educação
Musical.

Idosos e
funcionários do
Lar da
Misericórdia.

Professores
e
Autarquia

Crianças

Docentes
17 de
dezembro

Articulação
com profs. das
AEC /
Educadoras
Alunos
Assistentes
operacionais

Alunos e/ou
Comunidade
Educativa

4. ATIVIDADES A REALIZAR AO LONGO DO 2 º PERÍODO
EIXO DA AÇÃO 1: CULTURA ORGANIZACIONAL
Atividades/projetos

Projeto Educativo
Domínio

DIA DE REIS/ JANEIRAS
Execução
de
trabalhos
alusivos aos Reis.
Decoração dos espaços da
Escola.
Apresentação de canções
para os colegas da Escola
e/ou Comunidade Educativa.

Relação
Escola/Família e
Comunidade
Práticas
Pedagógicas e
Medidas
Promotoras de
Sucesso Educativo

Calendarização

Dinamizadores
/ Parcerias

Público-Alvo

Objetivos
Fomentar uma cultura de participação e
inovação pedagógica;
Estimular
a
participação
dos
pais/encarregados de educação nas diversas
atividades escolares;
Envolver a comunidade educativa nos
processos formativos dos alunos, reforçando
parcerias e protocolos.
Desenvolver atividades que promovam a
melhoria das atitudes cívicas dos alunos e as
suas relações interpessoais e sociais;
Promover cenários de aprendizagem
inovadores em contexto de sala de aula;
Assegurar
respostas
educativas
que
adequem o processo de ensino e
aprendizagem a todos os alunos;

Docentes

6 ou 7 de
janeiro

Articulação com
profs. das AEC
/ Educadoras
Assistentes
operacionais

Alunos
Comunidade
Educativa

CARNAVAL
Execução
de
trabalhos
alusivos à efeméride.
Decoração dos espaços da
Escola.
Realização de desfile e/ou
baile de carnaval

Relação
Escola/Família e
Comunidade
Práticas
Pedagógicas e
Medidas
Promotoras de
Sucesso Educativo

-Fomentar uma cultura de participação e
inovação pedagógica;
-Estimular
a
participação
dos
pais/encarregados de educação nas diversas
atividades escolares;
-Envolver a comunidade educativa nos
processos formativos dos alunos, reforçando
parcerias e protocolos.
-Desenvolver atividades que promovam a
melhoria das atitudes cívicas dos alunos e as
suas relações interpessoais e sociais;
-Promover cenários de aprendizagem
inovadores em contexto de sala de aula;
-Assegurar respostas educativas que
adequem o processo de ensino e
aprendizagem a todos os alunos;

Docentes

21 de
fevereiro

Articulação com
profs. das AEC
/ Educadoras

Comunidade
Educativa

Alunos
Assistentes
operacionais

Concurso de máscaras

Relação
Escola/Família e
Comunidade

Desenvolver atividades que promovam as
relações interpessoais e sociais dos alunos

Semana
anterior ao
Carnaval

Associação de
Pais

Pais, alunos e
comunidade
escolar

Caça aos ovos

Relação
Escola/Família e
Comunidade

Desenvolver atividades que promovam as
relações interpessoais e sociais dos alunos

Final do 2º
Período

Associação de
Pais

Pais, alunos e
comunidade
escolar

EIXO DA AÇÃO 2: ORGANIZAÇÃO E GESTÃO CURRICULAR
Atividades/projetos

Projeto Educativo
Domínio

SIMULACRO DE
EVACUAÇÃO
(em
situações
emergência)

Mês dos afetos/
Campanha Laço
azul

de

Liderança e Gestão

Formação
pessoal e social,
Convivência
democrática e
cidadania

Calendarização

Dinamizadores
/ Parcerias

Público-Alvo

Objetivos
-Melhorar a capacitação organizacional,
como ferramenta estratégica, promovendo a
liderança, a formação e a flexibilidade
curricular;
-Promover a corresponsabilização dos
assistentes
operacionais
no
serviço
educativo;
-Sensibilizar a comunidade escolar para uma
cultura de segurança, em caso de
emergência.
-Envolver a comunidade educativa no
processo formativo das crianças.
-Promover atividades de articulação entre os
vários níveis de ensino
-Promover afetos e atitudes solidárias entre
pares.
- Proceder à despistagem e sinais de maus
tratos a crianças.

Docentes
Data a
definir em
março

Assistentes
Operacionais

Alunos

Entidades
parceiras

Abril

Docentes de
todos os níveis
de ensino
Autarquia
CPCJ
PES

Alunos/
Pais e
Comunidade

EIXO DA AÇÃO 3: EXCELÊNCIA DAS APRENDIZAGENS
Atividades/projetos

Projeto Educativo
Domínio

Ida ao Teatro – ACERT
«Volta à História e
Geografia de Portugal,
em Uma Hora e Tal».

Comemoração de
“Navidad/ Día de
Reyes”

Dia do Braille

Práticas
pedagógicas e
medidas promotoras
de sucesso
educativo

Práticas
Pedagógicas e
Medidas
Promotoras do
Sucesso Escolar

Práticas
pedagógicas e
medidas promotoras
do sucesso
educativo

Calendarização

Dinamizadores
/ Parcerias

Público-Alvo

Objetivos
Desenvolver atividades que promovam a
melhoria das atividades físicas dos alunos e
as relações interpessoais e sociais.

Início do 2º
período

Desenvolver atividades que promovam a
melhoria cívica dos alunos.
-Promover a interculturalidade
e o plurilinguismo;
-Desenvolver a competência cultural e
intercultural;
Desenvolver
o
sentido
da
responsabilidade,
de
cooperação
e
autonomia dos alunos.
- Desenvolver atividades que promovam a
melhoria das atitudes cívicas dos alunos e as
suas relações interpessoais e sociais
- Promover cenários de aprendizagem
inovadores em contexto de sala de aula
- Assinalar a efeméride através da pesquisa
de informação, conceção, planeamento,
preparação e avaliação de atividade.
- Proporcionar a aquisição de
conhecimentos e desenvolvimento de
competências nos alunos.

6 de janeiro

Grupos
disciplinares
de HGP e
HIST

Grupo
disciplinar de
Espanhol

Alunos do 2º
ciclo e 7º ano

Comunidade
Escolar

10ºPTAT
6 de janeiro

11ºPTAT

Comunidade
educativa

Desporto Escolar: Corta
Mato – fase CLDE

Mega sprinter Mega Salto
- fase escola

Violência no Namoro
Ação de sensibilização
dinamizada pela Dra. Susana
Lucas

Práticas
pedagógicas e
medidas promotoras
do sucesso
educativo
Práticas
pedagógicas e
medidas promotoras
do sucesso
educativo

Práticas
pedagógicas e
medidas promotoras
do sucesso
educativo

III International School
Cartoon Festival

Praticas
Pedagógicas
e Medidas
Promotoras do
Sucesso Educativo

La Chandeleur

Práticas
pedagógicas e
medidas promotoras
do sucesso
educativo

- Desenvolver atividades que promovam a
melhoria das atitudes cívicas dos alunos e as
suas relações interpessoais e sociais
- Desenvolver atividades que promovam a
melhoria cívica dos alunos
- Desenvolver atividades que promovam a
melhoria das atitudes cívicas dos alunos e as
suas relações interpessoais e sociais
- Desenvolver atividades que promovam a
melhoria cívica dos alunos
-Desenvolver atividades pedagógicas que
promovam a educação para a saúde;
-Envolver a comunidade educativa nos
processos formativos dos alunos, reforçando
parcerias e protocolos;
-Desenvolver atividades que promovam a
melhoria das atitudes cívicas dos alunos e as
suas relações interpessoais e sociais;
-Promover atividades de enriquecimento
Curricular e Extra Curriculares.
-Desenvolver atividades que promovam a
melhoria cívica dos alunos.

-Fomentar uma cultura de participação e
inovação pedagógica;

janeiro
(dia a
definir)

CLDE VISEU

Alunos apurados
no Corta Mato
Escolar, por
escola.

3 a 7 de
Fevereiro

Desporto
Escolar / Grupo
de Educação
Física

Alunos do 5º ano
ao 12º anos

PES

10 a 14 de
fevereiro

Cidadania e
Desenvolviment
o

Alunos do 10ºano

C. Hospitalar
Tondela-Viseu

6 fevereiro

Ricardo Ferreira
Clube de Artes

3 fevereiro

Grupo
disciplinar de
Francês

Toda a
Comunidade
Educativa

Alunos e
comunidade
educativa

Visita a Viseu (no âmbito
de PAP)

Mega sprinter - fase CLDE

Visita a Taizé

Visita a Santiago de
Compostela

Cinanima Junior
Cinema de Animação

Conta-nos uma história

Práticas
pedagógicas e
medidas promotoras
do sucesso
educativo

- Proporcionar o contacto dos alunos com
potenciais entidades empregadoras;
- Aprofundar conhecimentos sobre a
atividade turística, a oferta e a procura.
- Aplicar conhecimentos adquiridos ao
longo do curso.

27 de
fevereiro

Práticas
pedagógicas e
medidas promotoras
do sucesso
educativo

- Desenvolver atividades que promovam a
melhoria das atitudes cívicas dos alunos e as
suas relações interpessoais e sociais
- Desenvolver atividades que promovam a
melhoria cívica dos alunos

março
(dia a
definir)

Práticas
pedagógicas e
medidas promotoras
de sucesso
educativo
Práticas
pedagógicas e
medidas promotoras
de sucesso
educativo
Praticas
Pedagógicas
e Medidas
Promotoras do
Sucesso Educativo
Praticas
Pedagógicas
e Medidas
Promotoras do
Sucesso Educativo

-Desenvolver atividades que promovam
melhoria das atividades físicas dos alunos
as relações interpessoais e sociais.
-Desenvolver atividades que promovam
melhoria cívica dos alunos.
-Desenvolver atividades que promovam
melhoria das atividades físicas dos alunos
as relações interpessoais e sociais.
-Desenvolver atividades que promovam
melhoria cívica dos alunos.
-Promover atividades de Enriquecimento
Curricular e Extra Curriculares.
-Desenvolver atividades que promovam a
melhoria cívica dos alunos.

a
e
a
a
e
a

-Promover atividades de Enriquecimento
Curricular e Extra Curriculares
.-Desenvolver atividades que promovam a
melhoria cívica dos alunos.

22 de
fevereiro a
01 de março

27 e 28
março

Março Abril

12º Cptar

10º Cptat
11º Cptat

Mega sprinter
CLDE VISEU

Alunos apurados,
por escola.

Grupo EMRC

Grupo EMRC

Ricardo Ferreira
Clube de Artes

Alunos
matriculados a
EMRC do 11º e
12º ano

Alunos
matriculados a
EMRC do 9º ano

Alunos do 1º ciclo

Ricardo Ferreira
Clube de Artes
Abril /Maio

Alunos do 1º ciclo

XXXVIII Olimpíadas da
Matemática

Praticas
Pedagógicas
e Medidas
Promotoras do
Sucesso Educativo

Canguru Matemático

Práticas
Pedagógicas
e Medidas
Promotoras do
Sucesso Educativo

Atividades Matemáticas
no Concelho

Reflorestação do
Caramulo

Comemoração do dia do
Pi
(Concurso de ilustração)

- Articulação e
Flexibilidade
Curricular
- Práticas
Pedagógicas e
Medidas
Promotoras de
Sucesso Educativo
Flexibilidade
Curricular e
Cidadania
-Conhecimento
do mundo social,
físicoe natural

Práticas
Pedagógicas e
Medidas
Promotoras de
Sucesso Educativo

-Reforçar dinâmicas de ação pedagógicas e
didáticas
inovadoras,
centradas
na
diversidade dos alunos.
-Fomentar uma cultura de participação e
inovação pedagógica
-Fomentar uma cultura de participação e
inovação pedagógica
-Reforçar dinâmicas de ação pedagógicas e
didáticas
inovadoras,
centradas
na
diversidade dos alunos.
-Fomentar uma cultura de participação e
inovação pedagógica
- Promover o planeamento e a articulação
curricular entre ciclos e áreas disciplinares;
- Apostar na dinamização do trabalho de
projeto e no desenvolvimento de
experiências de comunicação e expressão
- Reforçar dinâmicas de ação pedagógicas e
didáticas
inovadoras,
centradas
na
diversidade dos alunos.
-Desenvolver atividades pedagógicas que
promovam a educação ambiental.
-Desenvolver trabalho de parceria entre
escola/
pais/autarquia e comunidade em geral.
-Fomentar uma cultura de participação e
inovação pedagógica.
-Reforçar dinâmicas de ação pedagógicas e
didáticas
inovadoras,
centradas
na
diversidade dos alunos.
-Promover atividades de Enriquecimento
Curricular e Extra Curriculares.

2ª
eliminatória
8 janeiro

Grupo de
Matemática 3º
ciclo/secundário

março

Grupo de
Matemática 3º
ciclo/secundário

2º Período

março

14 de março

Grupo de
Matemática 3º
ciclo/secundário

Autarquia
Docentes do
Pré-escolar
Pais

Grupo de
Matemática 3º
ciclo/secundário

Alunos do 3º ciclo
e Secundário

Alunos do 3º ciclo
e Secundário

Alunos do 3º ciclo

Crianças/
Comunidade

Alunos do 3º ciclo

Como tornar a leitura
mais fácil e mais
divertida (Reading
With Ease and Fun –
REF2) em articulação
com o projeto da BE O som dos Livros

SEMANA DA
LEITURA
Participação na Festa do
Livro
e
da
leitura
(articulação com BE e
Biblioteca Municipal).
Participação
da
Comunidade Educativa na
leitura de livros na escola.
Possível participação em
atividades realizadas em
articulação com outros
ciclos/ níveis de ensino.

Relação
Escola/Família e
Comunidade
Articulação e
Flexibilidade
Curricular
Práticas
Pedagógicas e
Medidas
Promotoras de
Sucesso Educativo

-Fomentar uma cultura de participação e
inovação pedagógica;
-Estimular
a
participação
dos
pais/encarregados de educação nas diversas
atividades escolares;
-Promover
o
intercâmbio
entre
escolas/instituições de carácter educativo,
recreativo e cultural;
-Reforçar dinâmicas de ação pedagógicas e
didáticas
inovadoras,
centradas
na
diversidade dos alunos.
-Realizar
projetos
pedagógicos
que
desenvolvam a proficiência da leitura e
escrita, na língua materna;
-Assegurar respostas educativas que
adequem o processo de ensino e
aprendizagem a todos os alunos;

9 a 13 de
março

Docentes
Colaboração
com a BECRE

Alunos

Assistentes
operacionais

Comunidade
Educativa

Articulação com
as profs. das
AEC

Comemoração “Día da
Sant Jordí/ Día del
Libro”

La chasse aux œufs de
Pâques

VISITA DE ESTUDO
(Atividades a definir na
devida época)

Práticas
Pedagógicas e
Medidas
Promotoras do
Sucesso Escolar

Práticas
Pedagógicas e
Medidas
Promotoras do
Sucesso Escolar

Práticas
Pedagógicas e
Medidas
Promotoras de
Sucesso Educativo

-Sensibilizar para a importância da leitura;
-Fomentar o gosto pela leitura;
- Conhecer autores espanhóis;
Promover a interculturalidade
e o plurilinguismo;
- Desenvolver o sentido da
responsabilidade, de cooperação e
autonomia dos alunos.
- Desenvolver atividades que promovam a
melhoria das atitudes cívicas dos alunos e as
suas relações interpessoais e sociais
-Fomentar uma cultura de participação e
inovação pedagógica;


-Desenvolver atividades que promovam a
melhoria das atitudes cívicas dos alunos e as
suas relações interpessoais e sociais;
-Promover cenários de aprendizagem
inovadores em contexto de sala de aula;
-Desenvolver atividades que promovam a
melhoria cívica dos alunos;
-Realizar
projetos
pedagógicos
que
desenvolvam a proficiência da leitura e
escrita, na língua materna;
-Desenvolver atividades pedagógicas que
promovam a educação ambiental e a
educação para a saúde;
-Assegurar respostas educativas que
adequem o processo de ensino e
aprendizagem a todos os alunos;

2 de abril

abril

Data a
definir
(final do 2º
período)

Grupo
disciplinar de
Espanhol em
articulação com
a BE

Grupo
disciplinar de
Francês

Docentes
Assistentes
Operacionais
Outros

Comunidade
Escolar

Alunos
Comunidade
Educativa

Todas as EB do
Agrupamento

5. ATIVIDADES A REALIZAR AO LONGO DO 3 º PERÍODO
EIXO DA AÇÃO 1: CULTURA ORGANIZACIONAL
Atividades/projetos

Projeto Educativo
Domínio

Feirinha

“Atuação para os colegas,
na Escola”

Relação
Escola/Família e
Comunidade

-Comunicação e
informação.

Calendarização

Dinamizadores
/ Parcerias

Público-Alvo

Objetivos
- Desenvolver atividades que promovam as
relações interpessoais e sociais dos alunos

- Fomentar uma cultura de participação e
inovação
pedagógica;
envolver
a
comunidade educativa nos processos
formativos dos alunos, reforçando parcerias
e protocolos

Início de
maio

2 de junho;

Associação de
Pais

Grupo Coral e
Instrumental;
Grupo de
Educação
Musical.

Pais, alunos e
comunidade
escolar

Idosos e
funcionários do
Lar da
Misericórdia.

“Sarau Cultural”

Estas de encerramento do
ano letivo

Relação
Escola/Família e
Comunidade.
-Comunicação e
informação.

-Flexibilidade
Curricular
-Convivência
democrática e
cidadania

-Fomentar uma cultura de participação e
inovação
pedagógica;
envolver
a
comunidade educativa nos processos
formativos dos alunos, reforçando parcerias
e protocolos;
-Estimular
a
participação
dos
pais/encarregados de educação nas diversas
atividades escolares;
-Promover
o
intercâmbio
entre
escola/instituições de carater educativo,
recreativo e cultural.
-Implementar estratégias de marketing para
divulgação das boas práticas do AETCF.
-Desenvolver atividades pedagógicas que
promovam e incentivem a interação entre
escola, pais , autarquia e comunidade

9 de junho;

junho

Grupo Coral e
Instrumental;
Grupo de
Educação
Musical.

Autarquia
Docentes Pré
escolar
Pais

Pais/Enc.de
Educação/ alunos
/professores.

Crianças
Pais
Autarquia

EIXO DA AÇÃO 2: ORGANIZAÇÃO E GESTÃO CURRICULAR

Atividades/projetos

MENTES BRILHANTES

DIA DA CRIANÇA
Execução de trabalhos
alusivos à efeméride.
Decoração dos espaços da
Escola.
Realização de atividades
lúdicas.

Projeto Educativo
Domínio

Objetivos

Práticas
Pedagógicas e
Medidas
Promotoras de
Sucesso Educativo

-Incentivar à participação de iniciativas
nacionais
-Potenciar raciocínios
-Melhorar as competências matemáticas dos
alunos
-Fomentar o gosto pela disciplina.

Articulação e
Flexibilidade
Curricular

Calendarização

29 de maio

-Reforçar
dinâmicas
de
ação
pedagógicas e didáticas inovadoras,
centradas na diversidade dos alunos.
-Desenvolver nas crianças o interesse
1 de junho
pelos seus direitos e deveres.
-Consciencializar os alunos para a
existência de países onde os direitos das
crianças são permanentemente violados.
-Promover um relacionamento positivo
entre as crianças.
-Articular com projeto de cidadania e
desenvolvimento

Dinamizadores
/ Parcerias

Coordenadora
do 1º CEB
Docentes

Docentes
Assistentes
Operacionais
Articulação com
as profs. das
AEC
Outros

Público-Alvo

4.º ano

Alunos da EB do
Agrupamento

EIXO DA AÇÃO 3: EXCELÊNCIA DAS APRENDIZAGENS
Atividades/projetos

Projeto Educativo
Domínio

Comemoração “Día da
Sant Jordí/ Día del
Libro”

Participação no VI
Encontro
do Projeto Erasmus
+ PANTA REI, em
Grosseto,
Itália

Práticas
Pedagógicas e
Medidas
Promotoras do
Sucesso Escolar

Práticas
Pedagógicas e
Medidas
Promotoras do
Sucesso Escolar

Calendarização

Dinamizadores
/ Parcerias

Público-Alvo

Objetivos
-Sensibilizar para a importância da leitura;
-Fomentar o gosto pela leitura;
-Conhecer autores espanhóis;
-Promover a interculturalidade
e o plurilinguismo;
Desenvolver
o
sentido
da
responsabilidade,
de
cooperação
e
autonomia dos alunos.
-Desenvolver atividades que promovam a
melhoria das atitudes cívicas dos alunos e as
suas relações interpessoais e sociais
- Desenvolver atividades que promovam a
melhoria das atitudes cívicas dos alunos e as
suas relações interpessoais e sociais;
Conhecer e valorizar a diversidade e a
riqueza cultural do país parceiro;
- Finalizar os trabalhos ao nível do projeto;
- Desenvolver as competências dos alunos
na Língua Inglesa;
Desenvolver
o
sentido
da
responsabilidade,
de
cooperação
e
autonomia dos alunos.

- Promover cenários de aprendizagem
inovadores fora do contexto de sala de
aula;
- Desenvolver atividades que promovam a
melhoria cívica dos alunos;

23de abril

24 a 29 de
abril

Grupo
disciplinar de
Espanhol em
articulação com
a BE

Equipa
dinamizadora
do Projeto
Erasmus+

Comunidade
Escolar

Docentes e 4/5
alunos envolvidos
no projeto

Atividade de Final do Ano
("Orientação")

Encontro Interescolar
dos alunos de Educação
Moral e Religiosa
Católica

XXXVIII Olimpíadas da
Matemática

Atividades Matemáticas
no Concelho

Práticas
pedagógicas e
medidas promotoras
do sucesso
educativo
Práticas
pedagógicas e
medidas promotoras
de sucesso
educativo
Práticas
Pedagógicas e
Medidas
Promotoras de
Sucesso Educativo
Articulação e
Flexibilidade
Curricular
Práticas
Pedagógicas e
Medidas
Promotoras de
Sucesso Educativo

- Desenvolver atividades que promovam a
melhoria das atitudes cívicas dos alunos e as
suas relações interpessoais e sociais
-Desenvolver atividades que promovam a
melhoria cívica dos alunos

9 de junho

Educação Física
- Lajeosa

-Desenvolver atividades que promovam a
melhoria das atividades físicas dos alunos e
as relações interpessoais e sociais.
-Desenvolver atividades que promovam a
melhoria cívica dos alunos.

Final do 3º
Período

Grupo EMRC

-Reforçar dinâmicas de ação pedagógicas e
didáticas
inovadoras,
centradas
na
diversidade dos alunos.
-Fomentar uma cultura de participação e
inovação pedagógica.

Final
26 a 29
março

Grupo de
Matemática 3º
ciclo/secundário

Alunos do 3º ciclo
e Secundário

3º Período

Grupo de
Matemática 3º
ciclo/secundário

Alunos do 3º ciclo

-Fomentar uma cultura de participação e
inovação pedagógica
-Promover o planeamento e a articulação
curricular entre ciclos e áreas disciplinares;
-Apostar na dinamização do trabalho de
projeto e no desenvolvimento de
experiências de comunicação e expressão
-Reforçar dinâmicas de ação pedagógicas e
didáticas
inovadoras,
centradas
na
diversidade dos alunos.

Alunos do 1º ao 8
anos

Alunos
matriculados a
EMRC dos 7ºs e
8ºs anos

VISITA DE ESTUDO
(Atividades a definir na
devida época)

Passeio escolar
( Lamego)

MENTES BRILHANTES

Práticas
Pedagógicas e
Medidas
Promotoras de
Sucesso Educativo

Flexibilidade
Curricular
-Cidadania
-Conhecimento do
mundo social, físico
e natural
-Práticas
pedagógicas e
medidas promotoras
do sucesso
educativo
Práticas
Pedagógicas e
Medidas
Promotoras de
Sucesso Educativo

-Desenvolver atividades que promovam a
melhoria das atitudes cívicas dos alunos e as
suas relações interpessoais e sociais;
-Promover cenários de aprendizagem
inovadores em contexto de sala de aula;
-Desenvolver atividades que promovam a
melhoria cívica dos alunos;
-Realizar
projetos
pedagógicos
que
desenvolvam a proficiência da leitura e
escrita, na língua materna;
-Desenvolver atividades pedagógicas que
promovam a educação ambiental e a
educação para a saúde;
-Assegurar respostas educativas que
adequem o processo de ensino e
aprendizagem a todos os alunos;
-Desenvolver atividades pedagógicas que
promovam a educação ambiental.
- Conhecer outras realidades
-Proporcionar às crianças ocasiões de bemestar e segurança
-Despertar a curiosidade e o espírito critico.

-Incentivar à participação de iniciativas
nacionais
-Potenciar raciocínios
-Melhorar as competências matemáticas dos
alunos
-Fomentar o gosto pela disciplina.

Data a
definir
(início do 3º
período)

maio

29 de maio

Docentes
Assistentes
Operacionais
Outros

Docentes Pré
escolar
Autarquia

Coordenadora
do 1º CEB
Docentes

Todas os alunos
das EB do
Agrupamento

Crianças

4.º ano

FESTA DE
ENCERRAMENTO DO
ANO
LETIVO/FINALISTAS

FINAL DO CONCURSO
NACIONAL DE
LEITURA

Atividade de Final do Ano
("Orientação")

Relação
Escola/Família e
Comunidade
Práticas
Pedagógicas e
Medidas
Promotoras de
Sucesso Educativo
Práticas
Pedagógicas e
Medidas
Promotoras de
Sucesso Educativo
Práticas
pedagógicas e
medidas promotoras
do sucesso
educativo

-Estimular
a
participação
dos
pais/encarregados de educação nas diversas
atividades escolares;
-Desenvolver atividades que promovam a
melhoria das atitudes cívicas dos alunos e as
suas relações interpessoais e sociais;
-Promover um relacionamento positivo
entre os alunos e a comunidade escolar.
-Realizar
projetos
pedagógicos
que
desenvolvam a proficiência da leitura e
escrita, na língua materna;

- Desenvolver atividades que promovam a
melhoria das atitudes cívicas dos alunos e as
suas relações interpessoais e sociais
- Desenvolver atividades que promovam a
melhoria cívica dos alunos

15 a 19 de
junho

Docentes
Assistentes
Operacionais
Alunos
Articulação com
as profs. das
AEC

Alunos da EB do
Agrupamento

6 de junho

Docentes

Alunos

9 de junho

Educação Física
- Lajeosa

Alunos do 1º ao 8
anos

Comunidade

Educativa

6. ATIVIDADES A CALENDARIZAR
EIXO DA AÇÃO 1: CULTURA ORGANIZACIONAL
Atividades/projetos

Caminhada

Projeto Educativo
Domínio

Objetivos

Relação
Escola/Família e
Comunidade

-Desenvolver atividades que promovam as
relações interpessoais e sociais dos alunos

Calendarização

Data a
definir

Dinamizadores
/ Parcerias

Associação de
Pais

Público-Alvo

Pais, alunos e
comunidade
escolar

EIXO DA AÇÃO 2: ORGANIZAÇÃO E GESTÃO CURRICULAR
Atividades/projetos

Projeto Educativo
Domínio

Organização/Plane
amento Curricular;
GRUPO CORAL

Articulação e
Flexibilidade
Curricular.

Calendarização

Dinamizadores
/ Parcerias

Público-Alvo

Objetivos
-Melhorar o desempenho em cada uma das
estruturas de orientação educativa do
Agrupamento de modo a desenvolver
metodologias diferenciadas e articuladas
com os saberes interesses e motivações dos
alunos.
-Promover o planeamento e a articulação
curricular entre ciclos e áreas disciplinares;
-Promover uma cultura de flexibilidade e
articulação curricular.

Data a
definir

Grupo Coral e
Instrumental;
Grupo de
Educação
Musical.

Comunidade
educativa

EIXO DA AÇÃO 3: EXCELÊNCIA DAS APRENDIZAGENS
Atividades/projetos

Projeto Educativo
Domínio

SUPORTE BÁSICO DE
VIDA- INEM

Relação
Escola/Família e
Comunidade

Ação de sensibilização
teórico/prática promovida
por Encarregados de
educação INEM e/ou
Bombeiros Voluntários

Práticas
Pedagógicas e
Medidas
Promotoras de
Sucesso Educativo

Calendarização

Dinamizadores
/ Parcerias

Público-Alvo

Objetivos
-Fomentar uma cultura de participação e
inovação pedagógica;
-Estimular
a
participação
dos
pais/encarregados de educação nas diversas
atividades escolares;
-Envolver a comunidade educativa nos
processos formativos dos alunos, reforçando
parcerias e protocolos.
-Desenvolver atividades que promovam a
melhoria das atitudes cívicas dos alunos e as
suas relações interpessoais e sociais;
-Promover cenários de aprendizagem
inovadores em contexto de sala de aula;
-Assegurar respostas educativas que
adequem o processo de ensino e
aprendizagem a todos os alunos.

Data a
definir

Docentes
Articulação com
profs. das AEC
/ Educadoras
Alunos
Assistentes
operacionais
INEM/
Encarregado de
educação
Bombeiros
voluntários

Alunos

SUPORTE BÁSICO DE
VIDA
Ação de sensibilização
teórico/prática dinamizada
pelo Enf. José Manuel

PRIMEIROS SOCORROS
Ação de sensibilização
dinamizada pelo Enf. José
Manuel

Práticas
Pedagógicas e
Medidas
Promotoras de
Sucesso Educativo

Práticas
Pedagógicas e
Medidas
Promotoras de
Sucesso Educativo

-Fomentar uma cultura de participação e
inovação pedagógica;
-Desenvolver atividades pedagógicas que
promovam a educação para a saúde;
-Envolver a comunidade educativa nos
processos formativos dos alunos, reforçando
parcerias e protocolos.
-Desenvolver atividades que promovam a
melhoria das atitudes cívicas dos alunos e as
suas relações interpessoais e sociais;
-Promover cenários de aprendizagem
inovadores em contexto de sala de aula;
-Assegurar respostas educativas que
adequem o processo de ensino e
aprendizagem a todos os alunos.
-Fomentar uma cultura de participação e
inovação pedagógica;
-Envolver a comunidade educativa nos
processos formativos dos alunos, reforçando
parcerias e protocolos.;
-Desenvolver atividades pedagógicas que
promovam a educação para a saúde;
-Desenvolver atividades que promovam a
melhoria das atitudes cívicas dos alunos e as
suas relações interpessoais e sociais;
-Promover cenários de aprendizagem
inovadores em contexto de sala de aula;
-Assegurar respostas educativas que
adequem o processo de ensino e
aprendizagem a todos os alunos.

Data a
definir

Docentes de
Ciências
Naturais

Alunos do 9.º Ano

PES

Data a
definir

Docentes de
Ciências
Naturais
Cidadania e
Desenvolviment
o

PES

Alunos do 6.º Ano

Violência em Meio Escolar

Encontro Interescolar
dos alunos de Educação
Moral e Religiosa
Católica

Saúde Oral

Práticas
pedagógicas e
medidas promotoras
de sucesso
educativo

Práticas
pedagógicas e
medidas promotoras
de sucesso
educativo

Práticas
pedagógicas e
medidas promotoras
de sucesso
educativo

-Fomentar uma cultura de participação e
inovação pedagógica;
-Envolver a comunidade educativa nos
processos formativos dos alunos, reforçando
parcerias e protocolos;
-Desenvolver atividades que promovam a
melhoria das atitudes cívicas dos alunos e as
suas relações interpessoais e sociais;
-Promover cenários de aprendizagem
inovadores em contexto de sala de aula;
-Assegurar respostas educativas que
adequem o processo de ensino e
aprendizagem a todos os alunos.
-Desenvolver atividades que promovam a
melhoria das atividades físicas dos alunos e
as relações interpessoais e sociais.
-Desenvolver atividades que promovam a
melhoria cívica dos alunos.
-Promover cenários de aprendizagem
inovadores em contexto de sala de aula;
-Desenvolver atividades pedagógicas que
promovam a educação para a saúde;
-Assegurar respostas educativas que
adequem o processo de ensino e
aprendizagem a todos os alunos;
-Reconhecer a importância da higiene oral;
-Sensibilizar os alunos para as doenças da
cavidade oral;
-Interiorizar regras e hábitos de higiene oral.

Data a
definir

Cidadania e
Desenvolviment
o

Alunos do
6º D, E e F

PES
Escola
Segura/GNR

Data a
definir
Final do 3º
Período

Grupo EMRC

Alunos
matriculados a
EMRC dos 7ºs e
8ºs anos

PES
Datas a
definir
2ºPeríodo

Farmácia da
Lajeosa

Alunos do Pré
Escolar ao 9.º ano
da Lajeosa

Tabaco
Ação de sensibilização
dinamizada pelo Dr. Pito
Abrantes

Consumo de Substâncias
Psicoativas
Ação de sensibilização
dinamizada pela Dra. Regina
Coimbra

Práticas
pedagógicas e
medidas promotoras
de sucesso
educativo

Práticas
pedagógicas e
medidas promotoras
de sucesso
educativo

-Desenvolver atividades pedagógicas que
promovam a educação para a saúde;
-Envolver a comunidade educativa nos
processos formativos dos alunos, reforçando
parcerias e protocolos;
-Desenvolver atividades que promovam a
melhoria das atitudes cívicas dos alunos e as
suas relações interpessoais e sociais;
-Promover cenários de aprendizagem
inovadores em contexto de sala de aula;
-Assegurar respostas educativas que
adequem o processo de ensino e
aprendizagem a todos os alunos.
-Desenvolver atividades pedagógicas que
promovam a educação para a saúde;
-Envolver a comunidade educativa nos
processos formativos dos alunos, reforçando
parcerias e protocolos;
-Desenvolver atividades que promovam a
melhoria das atitudes cívicas dos alunos e as
suas relações interpessoais e sociais;
-Promover cenários de aprendizagem
inovadores em contexto de sala de aula;
-Assegurar respostas educativas que
adequem o processo de ensino e
aprendizagem a todos os alunos.

PES

Data a
definir

Câmara
Municipal de
Tondela
Alunos do 10ºano

PES
CRI
Data a
definir

Cidadania e
Desenvolviment
o

Alunos do Ensino
Secundário

Afetos
Ação de sensibilização
dinamizada pelo Enf. Helder
Lourenço

Tardes da Matemática

MENTES BRILHANTES
Fases eliminatórias nas
escolas

Práticas
pedagógicas e
medidas promotoras
de sucesso
educativo

Práticas
pedagógicas e
medidas promotoras
de sucesso
educativo
Práticas
Pedagógicas e
Medidas
Promotoras de
Sucesso Educativo

-Desenvolver atividades pedagógicas que
promovam a educação para a saúde;
-Envolver a comunidade educativa nos
processos formativos dos alunos, reforçando
parcerias e protocolos;
-Desenvolver atividades que promovam a
melhoria das atitudes cívicas dos alunos e as
suas relações interpessoais e sociais;
-Promover cenários de aprendizagem
inovadores em contexto de sala de aula;
-Assegurar respostas educativas que
adequem o processo de ensino e
aprendizagem a todos os alunos.
-Reforçar dinâmicas de ação pedagógicas e
didáticas
inovadoras,
centradas
na
diversidade dos alunos.
-Fomentar uma cultura de participação e
inovação pedagógica
-Incentivar à participação de iniciativas
nacionais
-Potenciar raciocínios
-Melhorar as competências matemáticas dos
alunos
-Fomentar o gosto pela disciplina.

PES

Data a
definir

Cidadania e
Desenvolviment
o

Alunos do
5º e 6º ano

Centro
Hospitalar
Tondela-Viseu

Data a
definir

Data a
definir

Grupo de
Matemática 3º
ciclo/secundário

Coordenadora
do 1º CEB
Docentes

Alunos do 3º ciclo
e Secundário

4.º ano

GRUPO CORAL

Som dos livros
Contos com arte&manha
Comemoração do Dia do
Autor Português
Som dos Livros
Concurso Nacional de
Leitura
Concurso “Receitas
diabólicas”

Dia da Poesia.

-Práticas
pedagógicas e
medidas promotoras
do sucesso
educativo;
-Resultados;
-Avaliação e
monotorização das
aprendizagens.

Práticas
Pedagógicas e
Medidas
Promotoras de
Sucesso Educativo
Práticas
Pedagógicas e
Medidas
Promotoras de
Sucesso Educativo
Práticas
Pedagógicas e
Medidas
Promotoras de
Sucesso Educativo

- Desenvolver atividades que promovam a
melhoria das atitudes cívicas dos alunos e as
suas relações interpessoais e sociais;
- Promover atividades de enriquecimento
curricular e extra curricular;
-Desenvolver o processo/aprendizagem
perspetivando a melhoria da qualidade das
aprendizagens e o sucesso de todos os
alunos;
-Melhorar os processos de avaliação das
aprendizagens.
-Reforçar dinâmicas de ação pedagógicas e
didáticas
inovadoras,
centradas
na
diversidade dos alunos.
-Fomentar uma cultura de participação e
inovação pedagógica
-Reforçar dinâmicas de ação pedagógicas e
didáticas
inovadoras,
centradas
na
diversidade dos alunos.
-Fomentar uma cultura de participação e
inovação pedagógica
-Reforçar dinâmicas de ação pedagógicas e
didáticas
inovadoras,
centradas
na
diversidade dos alunos.
-Fomentar uma cultura de participação e
inovação pedagógica

Grupo Coral e
Instrumental;
Grupo de
Educação
Musical.

Data a
definir

Data a
definir

Data a
definir

Docente de
Português em
articulação com
a Biblioteca
Escolar
Docente de
Português Poem
articulação com
a Biblioteca
Escolar
Docente de
Português
Alunos dos
Cursos
Profissionais

Comunidade
educativa

Comunidade
Educativa

Alunos

Grupo disciplinar
de Português
Comunidade
Educativa

Visita de estudo ao Hotel
Severino José

Apresentação do
"Programa Saúde em DiaCentro Municipal de
Marcha e Corrida de
Tondela"

Visita de estudo
“Parque dos Monges” e
“Campo Aventura”

Práticas
pedagógicas e
medidas promotoras
do sucesso
educativo

Práticas
pedagógicas e
medidas promotoras
do sucesso
educativo

Práticas
pedagógicas e
medidas promotoras
do sucesso
educativo

Práticas
pedagógicas e
Visita de estudo à BTL –
Bolsa dee Turismo de Lisboa medidas promotoras
do sucesso
e Pavilhão de Conhecimento
educativo

Visita de estudo Porto

Práticas
pedagógicas e
medidas promotoras
do sucesso
educativo

- Identificar os diferentes departamentos e
serviços de um hotel;
- Conhecer o funcionamento de um hotel.

- Dar a conhecer o Programa Saúde em Dia
do Município de Tondela promovendo o
encontro e dinamização de atividades
intergeracionais e estilos de vida saudáveis.
- Planear, preparar, acompanhar e dinamizar
eventos.
- Proporcionar a aquisição de
conhecimentos e desenvolvimento de
competências nos alunos.
- Proporcionar o contacto dos alunos com
potenciais entidades empregadoras;
- Aprofundar os conhecimentos sobre o
mercado de trabalho no âmbito da animação
turística.
- Proporcionar o contacto dos alunos com
potenciais entidades empregadoras;
- Aprofundar conhecimentos sobre a
atividade turística, a oferta e a procura.
- Aprofundar os conhecimentos sobre o
mercado de trabalho no âmbito da animação
turística.
- Aprofundar conhecimentos sobre o
turismo inclusivo;
- Conhecer boas práticas no âmbito do
turismo inclusivo.

1º período
Data a
definir

1º período
Data a
definir

2º período
Data a
definir

2º período
Data a
definir

2ªPeríodo
Data a
definir

Carla Filipe

Elisa Coelho,
Carla Filipe

10ºPTAT

Alunos
10ºPTAT
11ºPTAT

Área técnica
Comunidade
educativa

Área técnica

10ºPTAT
11ºPTAT

Área técnica
10ºPTAT
11ºPTAT

do
E

Desportos aquáticos em
canoa paddle e cayak

Pena Park Aventura

Prática de Surf

Visita de estudo São Pedro
do Sul
- Bioparque e Termas de
São Pedro do Sul
FIT – Feira Ibérica de
Turismo

Práticas
pedagógicas e
medidas promotoras
do sucesso
educativo
Práticas
pedagógicas e
medidas promotoras
do sucesso
educativo
Práticas
pedagógicas e
medidas promotoras
do sucesso
educativo
Práticas
pedagógicas e
medidas promotoras
do sucesso
educativo
Práticas
pedagógicas e
medidas promotoras
do sucesso
educativo

- Proporcionar experiências práticas de
atividades de animação turístico-desportiva
- Identificar um conjunto de procedimentos
e normas de segurança a aplicar na
condução de atividades de animação.
- Proporcionar experiências práticas de
atividades de animação turístico
- Identificar um conjunto de procedimentos
e normas de segurança a aplicar na
condução de atividades de animação.
- Proporcionar experiências práticas de
atividades de animação turístico-desportiva
- Identificar um conjunto de procedimentos
e normas de segurança a aplicar na
condução de atividades de animação.
- Proporcionar o contacto dos alunos com
potenciais entidades empregadoras;
- Aprofundar os conhecimentos sobre o
mercado de trabalho no âmbito da animação
turística.
- Proporcionar o contacto dos alunos com
potenciais entidades empregadoras;
- Aprofundar os conhecimentos sobre o
mercado de trabalho no âmbito da animação
turística.

2º período
Data a
definir

2º período
Data a
definir

2º período
Data a
definir

3ºperíodo
Data a
definir

3º período
Data a
definir

Área técnica
Educação Física

10ºPTAT
11ºPTAT

Área técnica
10ºPTAT
11ºPTAT
Área técnica
Educação Física

10ºPTAT
11ºPTAT

Área técnica
10ºPTAT
11ºPTAT

Área técnica

10ºPTAT

7. ATIVIDADES A REALIZAR AO LONGO DO ANO LETIVO
EIXO DA AÇÃO 1: CULTURA ORGANIZACIONAL

Atividades/projetos

Projeto Educativo
Domínio

PEEA
(Ida a museus, teatro,
cinema…)

Práticas
Pedagógicas e
Medidas
Promotoras de
Sucesso Educativo
Resultados

SEGURANÇA
RODOVIÁRIA

Práticas
Pedagógicas e
Medidas
Promotoras de
Sucesso Educativo

Calendarização

Dinamizadores
/ Parcerias

Público-Alvo

Objetivos
-Desenvolver atividades que promovam a
melhoria das atitudes cívicas dos alunos e as
suas relações interpessoais e sociais;
-Desenvolver atividades pedagógicas que
promovam a educação ambiental e a
educação para a saúde;
-Desenvolver
o
processo
de
ensino/aprendizagem
perspetivando
a
melhoria da qualidade das aprendizagens e o
sucesso de todos alunos.

-Incentivar os alunos a elaborar
trabalhos no âmbito da Cidadania e
Desenvolvimento;
-Desenvolver atividades pedagógicas
que promovam a melhoria cívica dos
alunos;
-Aprender através do lúdico a sinalética
rodoviária;
-Promover uma cultura de segurança nas
escolas;

Ao longo do
ano

Ao longo do
ano

Coordenadora
do 1º CEB
Docentes 1º
CEB

Coordenadora
do 1º CEB
Docentes do 2º
ano
Encarregados de
educação
PES
Escola
Segura/GNR

Alunos

Alunos

DESENVOLVIMENTO
SUSTENTÁVEL
Execução de trabalhos
alusivos ao tema.
Campanhas de sensibilização
Exposição de trabalhos
Participação em projetos

Articulação e
Flexibilidade
Curricular
Práticas
Pedagógicas e
Medidas
Promotoras de
Sucesso Educativo
Relação
Escola/Família e
Comunidade

-Reforçar
dinâmicas
de
ação
pedagógicas e didáticas inovadoras,
centradas na diversidade dos alunos.
-Capacitar os alunos para a intervenção
e ação ética para o exercício pleno da
cidadania;
-Promover cenários de aprendizagem
inovadores em contexto de sala de aula;
-Desenvolver atividades que promovam
a melhoria cívica dos alunos;
-Desenvolver atividades pedagógicas
que promovam a educação ambiental e a
educação para a saúde;
-Estimular hábitos e estilos de vida
saudáveis;
-Assegurar respostas educativas que
adequem o processo de ensino e
aprendizagem a todos os alunos;
-Desenvolver uma consciência ecológica
e ambiental;
-Integrar e promover o desenvolvimento
de atividades que reforcem a articulação
pedagógica e a transversalidade entre
conteúdos
disciplinares
e
não
disciplinares, em prol do ambiente;
-Fomentar para a consciência ambiental
mais ampla, focada na mudança de
comportamento - a política dos 5 R’s
(Responsabilidade,
Redução,
Reutilização, Reciclagem, Revolução).
-Estimular
a
participação
dos
pais/encarregados de educação nas
diversas atividades escolares;

Ao longo do
ano

Coordenadora
do 1º CEB
Todos docentes
1º CEB

Alunos/comunidad
e educativa

Projeto Galp Energy
Bootcamp 2020: Movimento -Articulação e
Flexibilidade
Educativo
Curricular
Galp
Dá a tua energia pelo PlanetaEnergia e consumo sustentável
-Práticas
Pedagógicas e
Atividades:
Medidas
-Execução de trabalhos
Promotoras de
- Instalação de ecopontos na
Sucesso Educativo
escola
- campanha de sensibilização
na escola/ comunidade
-Relação
- Criação de um hino:
Escola/Família e
“Não deites fora ,transforma” Comunidade
- outras atividades
-compostagem
- Práticas
Pedagógicas e
Medidas
WANTED –
Promotoras de
Sucesso Educativo
Empreendedorismo
-Relação
Escola/Família e
Comunidade

Encontros com…

Práticas
pedagógicas e
medidas promotoras
do sucesso
educativo

-Desenvolver atividades que promovam a
melhoria das atitudes cívicas dos alunos e as
suas relações interpessoais e sociais;
-Desenvolver atividades pedagógicas que
promovam a educação ambiental e a
educação para a saúde;
-Criar ou mudar algo que já existe;
-Utilizar materiais reciclados e dar-lhes
nova vida;
-Mudar comportamentos na comunidade
Escolar
Desenvolver
o
processo
de
ensino/aprendizagem
perspetivando
a
melhoria da qualidade das aprendizagens e o
sucesso de todos alunos.

-Desenvolver atividades que promovam a
melhoria das atitudes cívicas dos alunos e as
suas relações interpessoais e sociais;
Desenvolver
o
processo
de
ensino/aprendizagem
perspetivando
a
melhoria da qualidade das aprendizagens e o
sucesso de todos alunos.

- Promover o contacto com pessoas e / ou
entidades relevantes na temática dos
módulos das disciplinas do curso.

1ºciclo

Ao longo do
ano

Ao longo do
ano

Ao longo do
ano

4ºAno do
Centro Escolar
Turmas A;B e C

Alunos
Comunidade
Educativa

Escola de Adiça

Docentes das
turmas B e C do
3º ano da Escola
Básica de
Tondela e de
todas as turmas
da escola do 1º
CEB de
Molelos

Área técnica

Turmas B e C do
3º ano da Escola
Básica de Tondela
e todas as turmas
da escola do 1º
CEB de Molelos

10ºPTAT
11ºPTAT

EIXO DE AÇÃO 2 - ORGANIZAÇÃO E GESTÃO CURRICULAR

Atividades/projetos

SUPERVISÃO DAS AEC

ARTICULAÇÃO COM O
PRÉ-ESCOLAR

ARTICULAÇÃO COM O
2º CEB

Projeto Educativo

Calendarização

Dinamizadores
/ Parcerias

Público-Alvo

Domínio

Objetivos

Organização/
Planeamento
Curricular

-Promover o planeamento e a articulação
curricular entre ciclos e áreas disciplinares;

Ao longo do
Ano

Coordenadores
e/ou Docentes
das AEC

Docentes 1º CEB
Docentes das AEC
Alunos do 1.º ciclo

Organização/
Planeamento
Curricular

-Promover o planeamento e a articulação
curricular entre ciclos e áreas
disciplinares;

Ao longo do
Ano

Coordenadores
e/ou Docentes
do pré-escolar

Docentes 1º CEB
Docentes Préescolar
Alunos do 1.º ciclo

Ao longo do
Ano

Coordenadores
e/ou Docentes
do 2º CEB das
disciplinas de
HGP/ Port./Mat.

Organização/
Planeamento
Curricular

-Promover o planeamento e a articulação
curricular entre ciclos e áreas
disciplinares;

Docentes 1º CEB
Docentes 2º CEB
Alunos do 1.º ciclo

REUNIÕES DE
TRABALHO
COLABORATIVO
- GRUPO DE ANO

Organização/
Planeamento
Curricular

-Melhorar o desempenho em cada uma
das estruturas de orientação educativa do
Agrupamento de modo a desenvolver
metodologias diferenciadas e articuladas
com os saberes, interesses e motivações
dos alunos;
-Promover o planeamento e a articulação
curricular entre ciclos e áreas
disciplinares;
-Apostar na dinamização do trabalho de
projeto e no desenvolvimento de
experiências
de
comunicação
e
expressão;

Professores
Ao longo do
Ano

Docentes 1º CEB
Alunos do 1.º ciclo

EIXO DA AÇÃO 3: EXCELÊNCIA DAS APRENDIZAGENS

Atividades/projetos

As mãos também
partilham

Qualidade de Vida de
Crianças e Jovens com
Dificuldades Acrescidas

Projeto Educativo
Domínio

Objetivos

Práticas
pedagógicas e
medidas promotoras
do sucesso
educativo

- Desenvolver atividades que promovam a
melhoria das atitudes cívicas dos alunos e as
suas relações interpessoais e sociais;
- Promover cenários de aprendizagem
inovadores em contexto de sala de aula;
- Assegurar respostas educativas que
adequem o processo de ensino e
aprendizagem a todos os alunos.

Práticas
pedagógicas e
medidas promotoras
do sucesso
educativo
Avaliação e
monitorização das
aprendizagens

- Desenvolver atividades que promovam a
melhoria das atitudes cívicas dos alunos e as
suas relações interpessoais e sociais;
- Promover cenários de aprendizagem
inovadores em contexto de sala de aula;
- Assegurar respostas educativas que
adequem o processo de ensino e
aprendizagem a todos os alunos;
- Melhorar os processos de avaliação das
aprendizagens.

Calendarização

Ao longo do
ano letivo

Ao longo do
ano letivo

Dinamizadores
/ Parcerias

Cristina Simões
(Educação
Especial)
Ana Cristina
Salgueiro
(Diretora de
Turma do 5.º C)
Magda
Rodrigues
(Terapeuta da
Fala)

Cristina Simões
(docente de
educação
especial)

Público-Alvo

Alunos do Centro
de Apoio à
Aprendizagem,
alunos do 5.º C,
assistentes
operacionais,
docentes

Alunos do Centro
de Apoio à
Aprendizagem,
docentes

Projeto In(dependências)

Clube Ciência Viva

Clube de Artes

Práticas
pedagógicas e
medidas promotoras
do sucesso
educativo

Práticas
pedagógicas e
medidas promotoras
do sucesso
educativo
Praticas
Pedagógicas
e Medidas
Promotoras do
Sucesso Educativo

-Desenvolver atividades pedagógicas que
promovam a educação para a saúde;
-Desenvolver atividades que promovam a
melhoria das atitudes cívicas dos alunos e as
suas relações interpessoais e sociais;
-Promover cenários de aprendizagem
inovadores em contexto de sala de aula;
-Assegurar respostas educativas que
adequem o processo de ensino e
aprendizagem a todos os alunos.
-Promover atividades de Enriquecimento
Curricular e Extracurriculares.
-Desenvolver atividades que promovam a
melhoria cívica dos alunos

-Promover atividades de Enriquecimento
Curricular e Extra Curriculares.
-Desenvolver atividades que promovam a
melhoria cívica dos alunos.

PES
Ao longo do
ano letivo

Ao longo do
ano letivo

Março Abril

Cidadania e
Desenvolviment
o

Professores dos
grupos de Física
e Química e
Biologia ,
Instituições do
Ensino Superior
Autarquia
Ricardo Ferreira
Clube de Artes

Alunos do 7ºD

Alunos do Clube

Alunos do 3º ciclo

Projeto Erasmus +
PANTA REI

Práticas
Pedagógicas e
Medidas
Promotoras do
Sucesso Escolar

- Desenvolver atividades que promovam a
melhoria das atitudes cívicas dos alunos e as
suas relações interpessoais e sociais;
Conhecer e valorizar a diversidade e a
riqueza cultural dos países parceiros;
- Desenvolver as competências dos alunos
na Língua Inglesa;
Desenvolver
o
sentido
da
responsabilidade,
de
cooperação
e
autonomia dos alunos.

Equipa
dinamizadora
do Projeto
Erasmus+

Docentes e alunos
do Clube Europeu
(com a
colaboração do 10º
e 12º dos cursos
profissionais)

- Promover cenários de aprendizagem
inovadores fora do contexto de sala de
aula;

Clube Europeu

Práticas
Pedagógicas e
Medidas
Promotoras do
Sucesso Escolar

- Desenvolver / dinamizar o projeto
Erasmus+ PANTA REI;
- Contribuir para a compreensão do
pluralismo europeu;
- Contribuir para a compreensão e
tolerância recíprocas;
- Contribuir para uma tomada de
consciência
relativamente
à
interdependência europeia e mundial e à
necessidade de cooperação;
- Contribuir para a criação do sentido de
responsabilidade dos alunos enquanto
jovens cidadãos europeus, no que respeita à
paz, aos direitos do homem e à defesa e
conservação do ambiente e do património
cultural;

Equipa
dinamizadora
do Projeto
Erasmus+

Alunos inscritos

8. OUTRAS ATIVIDADES (PROPOSTAS E APROVADAS NO DECORRER DO ANO LETIVO)
 Visita de estudo dos alunos do 2º ano da EB1 de Tondela, no dia 5 de novembro, às instalações da GNR de Santa Comba Dão, no âmbito
da segurança rodoviária;
 No âmbito do Programa de Educação Estética e Artística - PEEA, no dia 11 de dezembro, os alunos do 2º ano da EB1 de Tondela, irão a
Santa Maria da Feira, ver o musical " A fábrica do Nicolau". Ainda no âmbito deste projeto os alunos da escola de Canas de Santa Maria
irão assistir ao espetáculo "À Terra do Nunca - Peter Pan no gelo", no Porto;
 Todos os alunos das EB1 e dos JI do Agrupamento, entre os dias 4 e 29 de novembro, irão assistir, na respetivas localidades, ao
espetáculo de fantoches “No mundo dos legumes” dinamizado pelo Teatro Lanterna Mágica”;
 Sessões de sensibilização para celebrar o dia mundial da diabetes, promovidas pela Unidade de Cuidados na Comunidade de Tondela e
digida aos alunos do 6ºano de escolaridade do agrupamento.
 O “Dia Aberto às Ciências” no dia oito de maio;
 A plantação de carvalhos, do projeto “ Faz da tua escola um viveiro”, prevista para vinte e um de novembro e adiada devido às más
condições atmosféricas;
 No dia vinte e seis de novembro, os alunos do quarto ano do agrupamento visitarão o planetário móvel que estará instalado na biblioteca
municipal;
 No dia dois de dezembro, os alunos do quarto ano da Escola Básica de Tondela assistirão à formação “O futuro é amanhã – alterações
climáticas, como nos podemos adaptar?”, promovida pela CIM;
 Os alunos das Escolas e os Jardins de Infância da Lajeosa do Dão, Adiça e S. Miguel do Outeiro irão ao cinema do Palácio do Gelo, no
dia dezassete de dezembro;

 A Escola Outeiro de Baixo e Jardim de Infância de Alvarim irão realizar atividades no Pular e Brincar, em Viseu, no último dia de aulas
do primeiro período;
 A Escola Básica de Canas de Sta. Maria vai realizar uma "Festa de Natal" no dia quinze de dezembro, pelas quinze horas, no salão do
Centro Paroquial de Canas de Sta. Maria. Solicita, ainda, autorização distribuição de rifas de Natal com o fim de angariar verba para a
reparação da fotocopiadora da escola e visita de estudo, os fundos recolhidos serão geridos por um representante dos pais / encarregados de
educação. Esta escola irá participar no concurso “ Reciclar e enfeitar para Tondela embelezar” nas vertentes de presépio e árvore de Natal,
promovido pela Câmara Municipal de Tondela;
 No dia seis de janeiro, no âmbito do Programa de Educação Estética e Artística - PEEA as turmas do primeiro, terceiro e quarto anos da
Escola Básica de Tondela irão assistir ao espetáculo "À Terra do Nunca - Peter Pan no gelo", no Porto;
 No âmbito do PES, no dia vinte e sete de novembro, vai realizar-se a segunda sessão da formação “ Suporte básico de vida” dirigida a
docentes do primeiro Ciclo e do Pré – Escolar, promovida pelo Centro de Saúde de Tondela, com o apoio da Câmara Municipal.
 Se as condições meteorológicas forem favoráveis, o Corta Mato realizar-se-á na segunda semana de dezembro ou na segunda semana de
janeiro, para o segundo, terceiro Ciclos e ensino Secundário.
SEGUNDO PERÍODO
 Atividades da Associação de Pais: Concurso de Máscaras de Carnaval até dia 21de fevereiro (expostas na biblioteca da Escola Básica),
em que um júri decidirá as três máscaras vencedoras; Caça ao Ovo na EB 0, dia 21 de Março, a partir das 16 horas; Festa de Fim de Ano
com caminhada e feirinha em que cada turma poderá vender o que pretender 10 de Maio (para possibilitar que cada turma possa usar até ao
final das aulas o dinheiro que angariou).
 Atividades do Pré-escolar: na primeira semana de fevereiro, o JI de Alvarim vai visitar a GNR de Sta. Comba Dão no âmbito da
Prevenção Rodoviária; em maio em articulação com a escola do 1º ciclo dos Outeiros e patrocinado pela Junta de Freguesia vão deslocar-se
ao Sea Life- Porto; na semana do Carnaval os JIs de Lobão e Lajeosa irão visitar uma quinta com vários animais, na Lajeosa do Dão; o JI

Molelos pediu para informar que está prevista uma atividade "Reanimar a brincar" durante este segundo período; o JI e a EB de S. Miguel
do Outeiro e JI de Sabugosa irão realizar a sua visita de estudo no dia 9 de junho a Aveiro: Museu Marítimo, oficina do doce e passeio de
Moliceiro; o JI de S. Miguel do Outeiro Projeto "A brincar, a brincar vamos nadar", em parceria com a Junta de Freguesia.
 Atividades do 1º Ciclo: nos dias 15, 16 e 17 de abril, os alunos do quarto ano irã visitar a Escola Ciência Viva Rómulo de Carvalho; os
alunos do terceiro ano irão realizar uma visita de estudo ao Exploratório e Jardim Botânico de Coimbra, entre os dias 2 e 6 de março; a
Audição de Primavera, organizada em parceria com o Conservatório de Música e Artes do Dão, terá lugar no terceiro período.
 Atividades do 3º Ciclo: Vai realizar-se uma visita de estudo para os alunos do 7º ano e alunos do Clube Ciência Viva a Coimbra,
concretamente ao Observatório Astronómico e ao Museu da Ciência. Esta visita está prevista para o dia 29 de janeiro;
 Vai realizar-se também uma visita de estudo para os alunos do 8º ano e alunos do Clube Ciência Viva ao Porto, concretamente, ao Parque
Biológico de Gaia e ao Planetário do Porto, estando esta visita prevista para o dia 18 de março. Estas visitas de estudo decorrem no âmbito
do Clube Ciência Viva na Escola e em articulação com as disciplinas de Ciências Físico Químicas e Ciências Naturais.
 No dia 14 de fevereiro irá decorrer um workshop dirigido aos alunos do Clube e que será dinamizado pelo Exploratório (Centro de
Ciência Viva de Coimbra).
 Ainda no âmbito do Clube Ciência Viva na Escola, irá decorrer no dia 8 de maio, o “Dia Aberto à Ciência”, em que estão a ser
organizadas várias atividades envolvendo alunos de todos os ciclos do agrupamento. Estas atividades serão abertas a toda a comunidade
educativa.
 A coordenadora do Clube Ciência Viva comunicou que irá decorrer um Fórum Nacional da Ciência, em Coimbra, nos dias 15 e 16 de
maio, onde irão estar representados todos os Agrupamentos/Escolas pertencentes à Rede de Clubes Ciência Viva. A equipa de professores
afeta ao Clube irá reunir para definir, em articulação com os grupos disciplinares, o formato em que o nosso agrupamento irá participar
neste Fórum.
 A fase distrital do Parlamento Jovem será dinamizada no nosso agrupamento e contará, obviamente, com a participação de alunos nossos.

 Atividades dos Cursos Profissionais:
 30 de janeiro - Visita a Coimbra, Loureiro e Cernache - 12ºPtar3, 11ºptat e 10ºptat
 20 de janeiro - Visita a Pedras Salgadas, Vidago e Chaves;
 5 de Março - Atividades Aquáticas - Paddle, Canoagem e Kayak na Marina da Aguieira
 25 de Março - Prática de surf e Bodyboard na Figueira da Foz;
 Atividades de animação de leitura nos jardins de Infância:
- dia 10 fevereiro no JI de Canas de Santa Maria de manhã; no JI do Botulho à tarde.
- dia 12 de fevereiro no JI de Lobão da Beira de manhã
- Dia 13 de fevereiro no JI de Molelos de manhã.

9. DIVULGAÇÃO, ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO DO PLANO ANUAL DE ATIVIDADES
O Plano Anual de Atividades será divulgado a toda a comunidade educativa através da página eletrónica do Agrupamento, ficando uma
cópia, em suporte papel, disponível para consulta na biblioteca da Escola. Serão, igualmente, afixadas as atividades a desenvolver em cada
período nas três escolas maiores do agrupamento.
Os objetivos de cada atividade surgem de entre os que são apresentados no ponto II deste documento. No entanto, como cada atividade
tem objetivos específicos, devendo ser acompanhada de uma planificação prévia.
Todas as ações previstas neste plano serão objeto de avaliação. A avaliação de cada atividade será apresentada em modelo próprio,
aprovado pelo Conselho Pedagógico, até 5 dias úteis após a realização ou não realização da mesma. Depois de preenchida a ficha de avaliação,
esta deverá ser enviada via e-mail para a equipa responsável pelo PAA, com conhecimento do respetivo coordenador de departamento.
No caso das atividades que se desenvolvem ao longo de um ou mais anos escolares, o respetivo relatório deve ser apresentado no final de
cada ano letivo, independentemente, da atividade ter continuidade no(s) ano(s) seguinte(s).
O acompanhamento do desenvolvimento do Plano Anual de Atividades será feito ao longo do ano pela equipa responsável pelo PAA,
pelos coordenadores de departamento, pelo Conselho Pedagógico e pelo Conselho Geral.
O Plano Anual de Atividades terá duas avaliações intermédias, no final do primeiro e do segundo períodos, e uma final, no término do
ano letivo, através de um relatório periodal. A sua elaboração terá por base as fichas de avaliação de atividades/projetos realizadas pelos
professores responsáveis pelas mesmas. Estes relatórios serão submetidos à apreciação/aprovação do Conselho Pedagógico e do Conselho Geral.
Com estas avaliações pretende-se obter informação relevante, possibilitadora de reajustamentos em tempo oportuno, de modo a tornar o
PAA mais eficiente, bem como permitir a otimização das planificações de ações futuras, num processo de desenvolvimento contínuo e
sustentável da atividade escolar.
Parecer favorável do Conselho Pedagógico, em 20 de novembro de 2019
Aprovação pelo Conselho Geral, em

ANEXOS

10. PLANO ANUAL DAS BIBLIOTECAS ESCOLARES

2019 - 2020
Eixos/
Domínios
do PE

Atividade

Domínios
de Ação
da BE

PM

A
c
B
E

Biblioteca
Dinamização/
Articulações

Calendári
o

Público-alvo

ES
Mol

EB
Ton

EB
Laj

EB
1
Mol

EB
1
Ton

EB
1
Ca
n

Ao longo do ano
E1/D1,
D2, D3
E3/D1

“Destaque na BE”
(novas aquisições, livros, filmes, autores, pintores,
cientistas, …)

A B

D

E1/D1,
D2, D3
E3/D1

“Comemoração de efemérides”

A B

D

E3/D1

Rubrica “10 minutos a Ler… e a imaginar!” com
os alunos do Pré-escolar, do 1º e do 2º CEB do
AETCF

E1/D2,
D3
E3/D1

“Leitura em Vai e Vem” adesão ao projeto do
PNL
- empréstimo de livros e promoção da leitura nos
Jardins de Infância

E1/ D2,
D3
E3/D1

“Baús Pedagógicos em movimento!”
- empréstimo de livros e promoção da leitura nas
Escolas do 1º CEB sem BE e Jardins de infância.

E1/D1,
D2, D3
E3/D1

“Quem conta um conto…” - participação das
famílias em sessões de leitura na BE

A B

D

X

X

A B C D

D

Equipa da BE

Ao longo
do ano

Comunidade educativa

X

X

X

X

X

X

X

Equipa da BE
Várias
disciplinas

Ao longo
do ano

Comunidade educativa

X

X

X

X

X

X

X

Equipa da BE
Docentes das
turmas
Educadoras

Ao longo
do ano

Pré-escolar
1º e 2º CEB

X

X

X

X

X

X

Equipa da BE
Educadora
S. Miguel
Outeiro

Ao longo
do ano

Pré-escolar

X

X

X

X

X

A B C D

A B

X

X

.

Equipa da BE
Docentes
titulares das
turmas

Ao longo
do ano

1º CEB

X

X

Docentes das
turmas
FAMÍLIAS

Ao longo
do ano
e Semana
da Leitura

Pré-escolar
1º e 2º CEB

X

X

E1/D2,
D3
E3/D1,D
2
E1/D2,
D3
E3/D1,D
2

Passatempo “TOP LEITOR” – apuramento do
melhor leitor em cada BE

A B

Projeto “O Som dos Livros”

D

B C D

E1/ D2,
D3
E2/D1,
D2, D3

Projeto “Geração Jovem #14-20”
- elaboração de logótipo
- escrita criativa
- produção e divulgação de trabalhos
- participação em emissões de rádio

E2/D2,
D3
E3/D1

“Cantinho da Ciência na BE” – divulgação de
ciência, curiosidades e experiências científicas

A B

D

E2/D2,
D3
E3/D1

Cantinho dos Jogos Matemáticos
(sessões de jogos com alunos do 1º e 2º CEB)

A

D

A B C D

Equipa da BE

Ao longo
do ano

Alunos de todos os
níveis/ciclos de ensino

X

X

X

X

RBT
Rádio Emissora
das Beiras
Rádio Miúdos

Ao longo
do ano

Comunidade Educativa

X

X

X

X

Equipa da BE
Diretora do AE
RBT
Município
Vários
parceiros locais

Ao longo
do ano
(projeto
para 3
anos)

9º, 10º, 11º e 12º Anos
Comunidade Educativa

X

X

Equipa da BE
Ciências
Naturais e
Experimentais

Ao longo
do ano

Comunidade Educativa

X

X

Equipa da BE
Matemática

Ao longo
do ano

1º e 2º CEB

X

Equipa da BE
Português
RBT
BMTR
PNL
CIBE
Município

Ao longo
do ano

1º, 2º e 3º CEB
e Secundário

Ao longo
do ano 4
out.
(adesão)
27 e 28

Comunidade educativa

X

Equipa da BE
Coordenadora
da Estratégia
para a
Cidadania

X

X

X

Concurso Nacional de Leitura
E2/D2,
D3
E3/D1/D
2

E3/D1

- 16 outubro (inscrição no portal do PNL)
- 28 novembro e 11 dezembro (fase de escola)
- 29 janeiro (fase municipal)
- 15 abril (fase Intermunicipal)
- 6 junho (final nacional)

Projeto “Mais Vale Prevenir” – ações de
sensibilização e de combate à corrupção

A B

D

A B C D

X

X

Pessoal docente
Pessoal não docente
Psicólogos

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Diretora do AE
Diretora do
CFAEPB
Concurso “Literacia 3Di – Campeonato Nacional
de Literacia”
E3/D1,
D2

E3/D1,
D2

E3/D1

E3/D1

- 18 a 29 novembro (fase local)
- 2 a 27 março (fase distrital)
- maio (final nacional)

Projeto “Cientificamente Provável”

Projeto “SOBE+”

Concurso “Faça Lá Um Poema”

A B C D

A

A

C D

X

X

X

Ao longo
do ano
até 6 dez.
(adesão)

3ª CEB e Secundário

X

x

Equipa da BE
Equipa do PES
Centro de Saúde
Educadoras
Docentes

Ao longo
do ano

Pré-escolar
(Tonda, Molelos,
Sabugosa, S.Miguel,
Adiça, Canas Sta.
Maria, Botulho, Lobão
da Beira e Alvarim)
1ºCEB
(1ºE, 1º/4ºI e 2º/3ºI)

x

Equipa da BE
Português
PNL

Ao longo
do ano
até 3 fev.
(envio de
trabalhos)

3ºCEB e Secundário

Equipa da BE
Clube
Ciência Viva

Projeto “Miúdos a Votos – qual o livro mais
fixe?”
E3/D1

- até 31 outubro (inscrição)
- até 28 novembro (divulgação das listas de livros
candidatos)
- 03 fevereiro a 13 março (campanha eleitoral)

A B C

X

Ao longo
do ano

Pessoal Serv. Admin.

5º, 6º, 7º e 8º Anos

X

C

A B C

X

Equipa da BE
Coordenadora
de Projetos
Português
Matemática
C. Naturais
Inglês
Porto Editora

nov. (ações
de
formação
na escola)

x

Equipa da BE
Português
História

Ao longo
do ano

3ºA, 3ºB e 3ºC
10º CPTAT
12º CPTAR

X

X

X

X

X

X

X

- 17 março (votação)

E1/D1,
D3
E3/D1

Concurso “Medi@ção”

A B

E1/D1,D
2, D3
E3/D1

Concurso “Imagens contra a corrupção”

A

E2/D2,
D3
E3/D1/D
2
E2/D2,
D3
E3/D1/D
2
E2/D2,
D3
E3/D1
E1/D1
E2/D2

E2/D1,
D2

D

X

x

Equipa da BE
Filosofia

C D

X

x

Psicologia
Cidadania

x

Equipa da BE
Docente 3ºA
Clube de Artes
da ES Molelos

11ºA

X

12ºA
7ºD

X

Ao longo
do ano

3ºA
Alunos do Clube de
Artes da ES Molelos

X

Equipa da BE
Docentes
do 1ºCEB E 2º
CEB (Mat/CN)

Ao longo
do ano

Turmas do 1º e 2º CEB

Equipa da BE

Ao longo
do ano

D

Diretora
CIBE
RBT

Ao longo
do ano

D

Equipa da BE
Direção
Conselho
Administrativo
Docentes
Alunos dos
vários

Ao longo
do ano

Concurso “Conta-nos uma História!”
- até 31 janeiro (inscrição)
- até 31 março (envio de trabalhos)

A B C D

Projeto “Tablets em ação”

A B C D

Rubrica “Bibliofilmes”

A B

Participação e cooperação em reuniões das
estruturas educativas do AETCF e de outras
estruturas de apoio à BE (CP, RBT, CIBE, …)

X

X
X

D

Identificação de necessidades e aquisição de
materiais para as BE
- fundo documental
- material de desgaste e consumíveis
- equipamento

Ao longo
do ano
até 28 mar
(envio de
trabalhos)
Ao longo
do ano
até 2 mar.
(envio de
trabalhos)

X

X

X

X
X

X

X

Professores
Bibliotecários
Elementos da Equipa
da BE

X

X

X

Comunidade educativa

X

X

X

Alunos de todos os
níveis/ciclos de ensino

X

X

X

- outros materiais

níveis/ciclos de
ensino

E1/D1
Organização e decoração dos espaços da BE

A

D

X

Equipa da BE

Ao longo
do ano

Comunidade educativa

X

X

X

X

X

X

E2/D1,D
2
E3/D1

Apoio aos utilizadores da BE e disponibilização
dos recursos

A

D

X

Equipa da BE

Ao longo
do ano

Comunidade educativa

X

X

X

X

X

X

E2/D1,D
2
E3/D1

Produção, organização e disponibilização de
documentos de apoio à gestão das BE e ao
desenvolvimento das atividades

D

Equipa da BE
Estruturas
educativas do
AETCF

Ao longo
do ano

Comunidade educativa

X

X

X

X

X

X

E2/D1,D
2

A

E1/D1

Recolha e tratamento de informação sobre
atividades da BE / Divulgação nas Redes Sociais

D

Equipa da BE
Intervenientes
nas atividades

Ao longo
do ano

Comunidade educativa

X

X

X

X

X

X

E2/D1

Preenchimento de formulários diversos nos
Portais da RBE e do PNL, de acordo com o
calendário de adesão e acompanhamento dos
vários projetos/passatempos/conc.

D

Professoras
Bibliotecárias

Ao longo
do ano

Comunidade educativa
RBE

X

X

X

X

X

X

setembro

Alunos novos nas
escolas

X

X

X

X

X

X

X

1º Período

E2/D1,
D2, D3

E2/D1,
D2, D3
E3/D1

Receção aos alunos:
- visita orientada dos novos alunos à BE
- apresentação da BE e dos seus recursos
- sensibilização para a leitura e para a participação
nas várias atividades

Comemoração do Mês Internacional da
Biblioteca Escolar:
- destaque do novo Fundo Documental

A

Equipa da BE
Professoras
Bibliotecárias

D

A B C D

x

Educadoras
Docentes
1ºCEB

outubro

Comunidade Educativa
X

E1/D1,
D3

E1/D2
E2/D1,
D2

- formação do utilizador da BE
- formação no âmbito da Literacia da Informação
(fontes, pesquisa, tratamento e apresentação)
- oficina da imaginação “Sombras Encantadas…”
- ateliê de expressões “O Sonho de Mariana”
- “Dia Mundial da Alimentação”- jogo da roda
- animação da leitura “O Monstro das Cores”
- bibliofilmes
- “Dia Mundial da Poupança” - formação no âmbito
da Literacia Financeira (gestão do dinheiro, hábitos
de consumo e poupança)
- passatempo: Receitas Diabólicas
- “Halloween na BE” – decoração de espaços e
caraterização de personagens
- participação na Conferência Nacional do
PNL2027

Docentes dos
vários
Departamentos
Curriculares
(2º e 3º CEB
e Secundário)

Ação de Formação: “Desafios da Escrita e da(s)
Leitura(s) - Diversificar e Ampliar as Abordagens
na Escrita e na Leitura em geral, e nos livros com
ilustrações em particular”

B

D

A B

D

X

1º, 5º e 7º Anos
10ºPTAT 11º PTAT

X
X

3ºCEB e Secundário
1º e 2º CEB
2º CEB
Pré, 1º e 2ºCEB
Comunidade educativa
4º Anos

X

X

X

X

X
X
X
X
X

X
X
X

2º CEB
Comunidade Educativa

X

X
X

X
X

PB e Equipa das BE

X

X

X

26 out. a
07 dez.

Prof. Bibliotecários
Equipas das BE
Docentes de Português

X

X

X

Equipa da BE

6
novembro

Comunidade Educativa

X

X

X

Professoras
Bibliotecárias

até 8
novembro

Direção
CIBE
RBE

X

X

X

Docente
de Filosofia

20
novembro

Crianças do Jardim de
Infância de Alvarim

X

PNL
RBT
CFAEPB

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

E2/D1,
D2, D3
E3/D1

“100 Anos de Sophia”
(comemoração dos 100 anos do seu nascimento)

E2/D1,D
2

Preenchimento, no Portal da RBE, das Bases de
Dados “Recursos Humanos”

E1/D1
E3/D1

Comemoração dos “30 Anos da Convenção dos
Direitos da Criança”

A

C D

E1/D1
E3/D1

Comemoração do “Dia Mundial da Filosofia” Os ideais do Renascimento: homenagem aos 500
anos de Leonardo da Vinci

A

D

Equipa da BE
Filosofia

21
Novembro

10ºA e 11ºA

X

D

Equipa da BE
Professoras
Bibliotecárias

novembro

Comunidade educativa

X

X

D

Equipa da BE
Filosofia
Cidadania

10
dezembro

Alunos de Filosofia
Comunidade educativa

X

x

Equipa da BE
Turma do 6º B
Cidadania

10 de
dezembro

Comunidade educativa

Equipa da BE
EMRC

última
quinzena
do período

Famílias dos alunos
carenciados do AETCF

X

X

E2/D1

Elaboração e divulgação do Plano de Atividades
das BE

E1/D1,
D2, D3
E3/D1

Comemoração do “Dia Internacional dos Direitos
Humanos”

A B

E1/D1,
D2, D3
E3/D1

Comemoração dos direitos dos idosos

A B C

E3/D1

Projeto solidário “Pequenos Gestos, Grandes
Ações” – angariação e organização de Cabazes de
Natal

A

E2/D1

MABE - Elaboração e submissão do Plano de
Melhoria da BE

D

Equipa da BE
Professoras
Bibliotecárias

4 out. a
17 dez.

Comunidade educativa
CP
RBE

X

X

E2/D1

Preenchimento, no Portal da RBE, das Bases de
Dados: Secções A, B, C e D

D

Equipa da BE
Professoras
Bibliotecárias

19 nov. a
20 dez.

Direção
CIBE
RBE

X

X

Equipa da BE e
Espanhol

1º semana
de janeiro

Comunidade educativa

x

Equipa da BE
RBT
Município

13-17 jan.
(13 jan –
encontro

9º Anos e Secundário

X

x

C

X

Comemoração do dia de Reyes

A B

E3/D1

“Semana Cultural”
- Encontro com o autor Carlos Cruchinho:

A B C D

X

X

X

X

X

X

x

X

X

2º Período
E1/D1,
D2, D3
E3/D1

X

X

apresentação do livro “Inquietações”

de autor)
Equipa da BE
3ºG
Clube de Artes
da ES Molelos
FNAC

18
janeiro

Comunidade Local
3ºG - EB1 de Molelos
e Alunos do Clube de
Artes da ES de Molelos

X

Equipa da BE
TIC

11
fevereiro

Comunidade educativa
Alunos de todos os
níveis/ciclos de ensino

X

Equipa da BE
Coordenadora
dos Cursos
Profissionais
Educadoras
Docentes
SPO

11-19
fevereiro

A B

Equipa da BE
RBT
Município

E1/D1,
D3
E3/D1

Sessão na FNAC – apresentação da curta “O
Monstro das Cores” e animação da leitura

A B

D

E1/D1,
D3
E3/D1

Dia da Internet Segura
– “Juntos Por Uma Internet Melhor”

A

D

E2/D1,
D3
E3/D1

“Semana dos Afetos”
- bibliofilmes
- destaque de fundo documental específico
- sessões de animação da leitura
- jogos
-

A B

E3/D1

Encontro com a autora Patrícia Ribeiro
– apresentação do livro “Os homens nunca saberão
nada disto”

E1/D1,
D2, D3
E3/D1

III International School Cartoon Festival
- criação de cartoons
- exposição de trabalhos
- participação de cartunistas
- animação com artistas convidados
- workshops de cartoon e de caricatura
-

E1/D2

Concurso “Máscaras de Carnaval”

X

10º e 11º CPTAT

X

14
fevereiro

Ensino Secundário

X

A B C D

Equipa da BE
RBT
Município
Escolas
nacionais e
estrangeiras
Artistas
convidados

6 – 16
fevereiro

Comunidade Educativa
Alunos de todos os
níveis/ciclos de ensino

X

A

Equipa da BE
Docentes
Enc. Educação

última
quinzena
de
fevereiro

Alunos e EE
do AETCF

D

C

X

X

X

X

E1/D1,
D2, D3
E3/D1

Festa do Livro e da Leitura / Semanas da leitura
- encontros com autores
- feira do livro
- espetáculos de teatro, música, dança …
- exposições
- workshops
- contos com arte & manha (no auditório).

E3/D1

Apresentação pública do
Livro de “Histórias d´Ajudaris”

E3/D1

Comemoração do “25 de abril – Dia da
liberdade”

E3/D1

E3/D1

Día del Libro/Díada de Sant Jordi

“La chasse aux oeufs de Pâques”

Equipa da BE
RBT
Município
Docentes das
turmas
Português

9 – 22
março

Comunidade Educativa
Alunos de todos os
níveis/ciclos de ensino

Docente e
alunos do 3ºA
Equipa da BE
RBT
Associação
Ajudaris

15
março

3ºA
Comunidade Educativa

A

Equipa da BE
História/HGP
EV/ET

última
semana do
2º período

Comunidade educativa

X

A B

Equipa da BE
Espanhol

23 abril

3º CEB e Secundário

X

A

Equipa da BE
Francês

última
semana do
2º período

7º Anos

X

22 de maio

1º e 2º CEB

x

junho

1º e 2º CEB

x

junho

Alunos premiados pela
participação nos vários
concursos e
passatempos da BE

X

A B C

B C

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

3º Período
E3/D1

Dia do autor português

A B

E3/D1

Comemoração do dia mundial do ambiente

A

E1/D1
E3/D1

Sessão na BE: “Entrega de certificados e
prémios”

X

D

X

X

Equipa da BE
Português
Equipa da BE
Ciências
Naturais
Equipa da BE
Direção

X

X

X

E2/D1,
D2

Sistematização de informação e tratamento
estatístico de dados da gestão da BE
– preenchimento de grelhas

D

Equipa da BE
Professoras
Bibliotecárias

junho
julho

Diretora
CP
RBE

X

X

X

X

X

X

E2/D1,
D2

Preenchimento, no Portal da RBE, das Bases de
Dados: Secção E

D

Equipa da BE
Professoras
Bibliotecárias

9 jun.
a 17 jul.

Direção
CIBE
RBE

X

X

X

X

X

X

E2/D1,
D2

MABE: Elaboração e submissão do Relatório de
Execução do Plano de Melhoria da BE

D

Equipa da BE
Professoras
Bibliotecárias

8 jun. a
17 jul.

CP
RBE

X

X

Domínios de Ação da Biblioteca Escolar:
A – Currículo, Literacias e Aprendizagem
B – Leitura e Literacia
C – Projetos e Parcerias
D – Gestão da Biblioteca Escolar

(PM) Plano de Melhoria
(AcBE) “Aprender com a Biblioteca Escolar” - Referencial

Eixos/Domínios do Projeto Educativo:
E1. Cultura organizacional (D1- Identidade e Imagem; D2- Relação Escola/Família e Comunidade; D3- Comunicação e Informação)
E2. Organização e Gestão Curricular (D1- Liderança e Gestão; D2- Organização/Planeamento Curricular; D3- Articulação e Flexibilidade
Curricular)
E3. Excelência das Aprendizagens (D1- Práticas Pedagógicas e Medidas Promotoras de Sucesso Educativo; D2- Resultados; D3Avaliação e Monitorização das Aprendizagens)

11. PLANO DE ATIVIDADES DO PROJETO UNESCO (ADESÃO À REDE DE ESCOLAS ASSOCIADAS)

Atividades

O que são as eleições legislativas?

Calendarização

1/5 de outubro

Co organizadores/parcerias
Ministério da Educação
CEECE (Coordenação da
Estratégia de Educação para
a Cidadania)
CEECE
ACERT (Associação
Cultural e Recreativa de
Tondela)

Público-alvo

Todos os alunos do 5º ao 12º

9º e 10º A

Teatro “O Republicário”

4 de outubro

Dia da saúde Mental

10 de outubro

Alunos de Psicologia

Todos os alunos do 5º ao 12º
Alunos de Cidadania e

18-20

CEECE
CPCJ
Turmas do Ensino
Profissional
12ºA

Alunos de Filosofia
Docente de Filosofia

Comunidade Escolar

Dia Universal dos Direitos da criança:
- Elaboração/redação de cartas dirigidas à
CPCJ sobre os direitos das crianças
- Elaboração / afixação de mensagens
alusivos aos direitos das crianças
- Peça de teatro
Dia Mundial da Filosofia
- Sessões de Filosofia para crianças (préescolar e 3º ano) sobre os valores
universais

novembro

21 de novembro

Desenvolvimento
Comunidade Escolar

Dia Internacional da Eliminação da
violência sobre as Mulheres
Sensibilização da Comunidade Educativa
através de um vídeo elaborado pelos
alunos e a caracterização de várias alunas
no âmbito da temática

25 de novembro

Alunos do 9º ano (Área de
Cidadania)

Comunidade Escolar

Dia Internacional contra a Corrupção
- Articulação da temática com os Direitos
humanos

9 de dezembro

Grupo de Filosofia

Comunidade Escolar

Mês de dezembro

Grupo disciplinar de EMRC
Biblioteca Escolar
Conselho de Diretores de
Turma
Professores e Educadores

Campanha de Solidariedade
“Cabaz de Natal”
Execução de trabalhos alusivos ao tema
Recolha de bens alimentares

Famílias carenciadas dos alunos
do Agrupamento

Semana dos Direitos Humanos (9 -13
de dezembro)
- Maratona de Cartas - Amnistia
Internacional
- Construção de um mural em todas as
escolas do Agrupamento com os trabalhos
dos
alunos
em
Cidadania
e
Desenvolvimento sobre direitos humanos
igualdade de género e interculturalidade.
- Ciclo de cinema nas aulas de Área de
Cidadania.
- Diversas atividades na Biblioteca.
- Elaboração de postais e selos a enviar a
diferentes
instituições
nacionais
e
internacionais

Semana de 9 a 13 de
dezembro

Dia Mundial da Pessoa com Deficiência

3 de dezembro

Concerto de Natal para os Idosos

17 de dezembro

CEECE
Turmas do 5º,6º, 7º, 8º,
10ºCPTAT, 11ºCPTAT e
12ºA
Biblioteca Escolar
Grupo de Filosofia
CPCJ

Docentes de Educação
Especial
Professores do 1º ciclo
Alunos do 11º Curso
Profissional de Turismo
CEECE
Alunos e professores de
Educação Musical e Música

Comunidade Escolar

Comunidade Educativa

Idosos do Lar da Santa Casa da
Misericórdia de Tondela

Participação no Concurso Nacional
Media@ção – Media, Democracia e

dezembro

Grupo disciplinar de
Filosofia e Biblioteca
Escolar

11º A

Tolerância

10ºPTAT
Dia do Braille

Parlamento dos jovens – Violência
Doméstica e no Namoro

4 de janeiro

Formadora da disciplina de
Animação Turística Carla
Filipe em articulação com a
prof. Paula Gonçalves
-Estratégia de Educação
para a Cidadania

1º e 2º período

- Diretores de turma do 9º
A, B e C

Alunos da Escola Secundária de
Molelos

Alunos 9º A, B e C
Alunos do 10º A, 11º A e 12º A

- Grupo de Filosofia

Oficina - Relações violentas: porquê e
como resolver?

Participação no Concurso Nacional
“Imagens Contra a Corrupção”

2º período

abril

Centro de Estudos Sociais
da Faculdade de Economia
da Universidade de Coimbra
CEECE

Grupo de Filosofia e
Biblioteca Escolar

Alunos do 9º

11º A

III Edição do Festival Escolar
Internacional de Cartoons
Tema: Desperdício Alimentar

2º período

Professores de EV e ET
Clube de Artes
Escola Secundária de
Molelos

Alunos do 3º ciclo
Com a participação de várias
escolas parceiras de todo o
mundo

Ação de sensibilização para o
Voluntariado
Projeto Mais Vale Prevenir
- Atividades para alunos e pessoal docente
e não docente sobre a problemática da
corrupção

3º período

Ao longo do ano
letivo

Ao longo do ano
Campanhas do Banco Alimentar
Participação no projeto “Engenheiras
por um dia” (Igualdade de género)
- sessão prática para alunas da escola,
promovida pela Universidade da Beira
interior (Novembro)
– Dia Internacional das Raparigas nas
TIC uma sessão a realizar por uma
engenheira profissional nas áreas das TIC
para alunas e alunos das escolas (Abril)
- seminário final de balanço do Projeto
(Maio)

letivo

Diretor de Turma
Voluntários do Hospital de
Tondela

Turma 9ºC

-Estratégia de Educação
para a Cidadania
- Biblioteca Escolar
- Conselho Nacional de
Prevenção da Corrupção
Direção do Agrupamento
CEECE

Comunidade Educativa

2º, 3º ciclo e secundário

CEECE
Ao longo do ano
letivo

Secretaria de Estado da
Cidadania e da Igualdade
Câmara Municipal de
Tondela

Alunos do ensino secundário

Projeto “As mãos também partilham”
(Implementação dos gestos do vocabulário
Makaton em contextos inclusivos)

Ao longo do ano
letivo

Cristina Simões (Educação
Especial)
Ana Cristina Salgueiro
(Diretora de Turma do 5º C)
Magda Rodrigues
(Terapeuta da Fala)

Alunos do Centro de Apoio à
Aprendizagem, alunos do 5.º C,
assistentes operacionais,
docentes

Ao longo do ano
letivo

Cristina Simões (docente de
educação especial)

Alunos do Centro de Apoio à
Aprendizagem, docentes

Projeto “Qualidade de Vida de Crianças
e Jovens com Dificuldades Acrescidas”
Com a aplicação da Escala Pessoal de
Resultados-Versão Crianças e Jovens (EPR-CJ) aos
alunos do Centro de Apoio à Aprendizagem,
recolhem-se as perceções dos cuidadores de cada
aluno, designadamente a avaliação da qualidade de
vida efetuada pelos Encarregados de Educação e a
avaliação da qualidade de vida efetuada pelas
docentes de educação especial. Assim, foi efetuada
a análise de discrepâncias entre as perceções da
qualidade de vida, relativas a cada aluno.
Concomitantemente, foi pedido aos pais
que referissem os aspetos ainda a trabalhar em cada
um dos oito domínios de qualidade de vida,
nomeadamente:
desenvolvimento
pessoal,
autodeterminação, relações interpessoais, inclusão
social, direitos, bem-estar emocional, bem-estar
físico e bem-estar material. Os dados recolhidos
possibilitam refletir sobre as estratégias a
implementar para a melhoria da qualidade de vida
destes alunos, assente na planificação centrada no
aluno. Deste modo, existe uma recolha de
perspetivas relativas às três grandes metas da
qualidade de vida: independência, participação
social e bem-estar.

