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1. INTRODUÇÃO 

 
 

“Tendo em conta ideias fundadoras decorrentes do conhecimento que hoje temos acerca da 

educação e da formação das crianças e dos jovens, (…) a centralidade das aprendizagens, em todas 

as dimensões da vida escolar, significa, por exemplo, que os alunos deverão estar no centro dos 

processos pedagógicos e que os professores se devem assumir, cada vez mais, como profissionais e 

recursos altamente qualificadores, capazes de apoiar os esforços de aprendizagem dos seus alunos. 

(…) A conceção de currículo que, apesar de alguma evolução, se mantém inalterável no sentido em 

que é entendido como algo que se diz e não como algo que se vive, que se constrói e reconstrói, que 

se questiona e que induz práticas que desafiam as capacidades mais complexas de pensamento dos 

alunos. A ideia é, assim, uma conceção de um Currículo para se Aprender a Conhecer, a Pensar, a 

Ser, a Viver e a Estar.” 

 

Dinâmicas e processo de formação no Projeto MAIA (2019-2020) 

 

Domingos Fernandes 

Eusébio Machado 

Fernanda Candeias et al 

 

 

O Plano Anual de Atividades constitui-se como um referencial da planificação das atividades 

escolares, uma expressão dos objetivos e ações que concretizam Aprendizagens Essenciais e 

identificam a cultura do Agrupamento, visando promover uma filosofia de Escola que se pretende 

inclusiva, aberta e inovadora, apelando à participação de toda a comunidade educativa perspetivando 

o Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória.  

O presente Plano Anual de Atividades contempla todos os eixos de ação delineados no Projeto 

Educativo 2022-2026 e compila as atividades propostas pelos diferentes órgãos de direção, 

coordenação, supervisão pedagógica e orientação educativa do Agrupamento, bem como pela 

Autarquia, Comunidade InterMunicipal Dão Lafões e Associação de Pais. 

O Plano Anual de Atividades é um documento em aberto, sujeito a construção e revisão 

permanentes, podendo, neste contexto, ainda de pandemia, causada pela COVID-19, vir a sofrer 

alterações em termos da organização, dinamização e divulgação das atividades 
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EIXOS DE AÇÃO DO PROJETO EDUCATIVO
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2. PERFIL DO AGRUPAMENTO 
 

COMUNIDADE ESCOLAR 

 

ALUNOS 

▪ ENSINO PRÉ-ESCOLAR: 260 

▪ 1º CEB: 542 

▪ 2º CEB: 269 

▪ 3º CEB: 236 

▪ SECUNDÁRIO/PROFISSIONAL: 120 (75 + 45)  

 

ESTABELECIMENTOS ESCOLARES 

 

            ENSINO PRÉ-ESCOLAR – JARDINS DE INFÂNCIA 

 

▪ Adiça 

▪ Alvarim 

▪ Botulho 

▪ Canas de Santa Maria  

▪ Lajeosa do Dão 

▪ Lobão da Beira 

▪ Molelos  

▪ Parada de Gonta 

▪ Sabugosa  

▪ S. Miguel de Outeiro 

▪ Tonda 

▪ Tondela 

1º CEB 

 

▪ Adiça 

▪ Adiça /Outeiro 

▪ Canas de Santa Maria  

▪ Lajeosa do Dão 

▪ Lobão da Beira 

▪ Molelos                                                                           

▪ S. Miguel de Outeiro                                                                                 https://bit.ly/3n6fEJq 

▪ Tonda 

▪ Tondela 

 2º e 3º CEB /SECUNDÁRIO/PROFISSIONAL 

▪ EB de Tondela 

▪ EB 2, 3 Prof. Dr. Mota Pinto 

▪ Escola Secundária de Molelos

https://bit.ly/3n6fEJq
https://bit.ly/3n6fEJq
https://bit.ly/3n6fEJq
https://bit.ly/3n6fEJq
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3. ATIVIDADES A REALIZAR NO MÊS DE SETEMBRO 

SETEMBRO 

Atividades/projetos 
Projeto Educativo 

Calendarização 
Dinamizadores 
/ Parcerias 

Público-Alvo 
Eixo de ação Objetivos 

Receção aos 
alunos 
 

Excelência das 
Aprendizagens 

 
Relação 
Escola/Família/ 
Comunidade 
 

● Afirmar o sentido de pertença e de identificação da comunidade com 
o Agrupamento; 

● Estimular a participação dos Pais; 
● Envolver a Comunidade Educativa; 
● Alertar para o cumprimento de regras sanitárias e de segurança face 

à situação de pandemia que ainda se mantém; 
● Envolver pais/crianças e toda a comunidade educativa nas práticas 

para a prevenção do COVID. 

Dia 17 de set.  
e semana de 20 a 
24 de set. 

Professores 
Crianças 
Enc. de Educação 
Auxiliares 

Receção/pais e 
encarregados 
de educação 

Apresentação de um 
PowerPoint com 
as informações relativas 
ao arranque do 
ano letivo. 
Apresentação e 
distribuição de 
desdobrável informativo. 
Apresentação do Plano de 
Contingência 

Cultura 
Organizacional 

● 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 sobre o plano de 

contingência, horários, critérios de avaliação; 
● Alertar os Encarregados de Educação para a necessidade de 

consultar a página do agrupamento, onde podem consultar os 
documentos orientadores do mesmo;  

● Facilitar a integração dos alunos que vão frequentar pela 1ª vez as 
EB1; 

● Permitir o encontro de toda a comunidade escolar. 

17  de setembro 

Docentes 
Assistentes 
operacionais 
Presidentes da 
junta 

Alunos 
Pais/Encarregados 
de educação 

Receção aos alunos  
● Desenvolver atividades que promovam as relações interpessoais e 

sociais dos alunos. 
20 de setembro 

Professores  e 
Assistentes 
Operacionais 

Pais, alunos e 
comunidade escolar 

Comemoração do Dia 
Europeu do Desporto 
Escolar 
 

 
Cultura 
Organizacional 
 

● Divulgação/realização de pequenas atividades relacionadas com a 
oferta dos vários núcleos do desporto escolar existentes no 
agrupamento; 

● Fomentar uma cultura de participação e inovação pedagógica. 

De 20 a 24 de 

setembro. 

 

Desporto escolar e 
grupo de 
Educação Física 

Alunos do 5º ao 12º 
ano 
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4. ATIVIDADES A REALIZAR NO MÊS DE OUTUBRO 

OUTUBRO 

Atividades/projetos 
Projeto Educativo 

Calendarização 
Dinamizadores / 
parcerias  

 
 
Público-Alvo 

Eixo de ação Objetivos 

Dia Mundial do Animal 
 
Visita virtual ao Jardim 
Zoológico 
Visualização de 
vídeos/imagens 
Realização de atividades 
expressivas 

Excelência das 
Aprendizagens 

● Sensibilizar os alunos para a necessidade de proteger os animais e a 
preservação de todas as espécies; 

● Mostrar a importância dos animais na vida das pessoas e nos 
diversos ecossistemas;- Celebrar a vida animal em todas as suas 
vertentes. 

4 de outubro 
Professores 
1ºCEB 

Alunos do 1º C 

Semana da Alimentação 
 
Execução de trabalhos 
alusivos à festividade. 

Excelência das 
Aprendizagens 

● Reconhecer a importância da água na nossa alimentação; 
● Sensibilizar os alunos para hábitos alimentares saudáveis;  
● Interiorizar regras e hábitos de higiene alimentares saudáveis;  
● Preservar o património gastronómico; 
● Sensibilizar e envolver a família nesta problemática; 
● Recolha de receita; 
● Construção de quadras, acrósticos, palavra puxa palavra; 
● 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. 

16 de outubro 

Professores 
Titulares e 
Professores de 
Inglês 
Professores de 
AEC 
Assistentes 
Operacionais 
Biblioteca Escolar 

Alunos do 
1º CEB/JI 
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Visita de estudo+ 
experiências ao parque 
temático Parque Raró 

Excelências das 
aprendizagens 
  
Práticas 
pedagógicas e 
medidas 
promotoras de 
sucesso educativo 

● Analisar diferentes formas de organização social; 
● Reconhecer que a diversidade social é um fator estruturante das 

sociedades ocidentais; 
● Promover o respeito pela diferença, reconhecendo e valorizando a 

diversidade existente nas sociedades; 
● Identificar as "necessidades especiais" deste segmento da procura 

turística, os requisitos específicos da oferta turística e as atitudes 
requeridas para um relacionamento pessoal adequado com estes 
clientes; 

● Trabalhar conteúdos de cidadania e desenvolvimento: direitos 
humanos, inclusão, empreendedorismo. 

19 de outubro 

Docentes, 
Técnicos e alunos 
do Curso 
Profissional de 
Técnico em 
Animação de 
Turismo 

11ºPTAT3 
12ºPTAT2 

Semana 
da 
Alimentação 
 

Excelência das 
Aprendizagens 
 
Práticas 
pedagógicas e 
medidas 
promotoras de 
sucesso educativo 

● Promover hábitos de alimentação saudável; 
● Adequar os hábitos alimentares à sustentabilidade do Planeta; 
● Aprender a mastigar para melhor articular. 

Semana de  
11 a 22 de outubro 

 
 
Professores 
Enc. de Educação 
Biblioteca Escolar 
Outros 

 
Crianças 
Enc. de 
Educação 
Comunidade 
 
 
 

Corta-Mato 
Cultura 
Organizacional 

● Melhorar o envolvimento das escolas do agrupamento para a 
construção de uma cultura identitária; 

● Contribuir para a formação e o desenvolvimento integral dos alunos. 

Mota Pinto – 29 de 
outubro 

Dia 25 novembro 
ou 2 dezembro 

(Escola Básica 1º e 
2º Ciclo de 
Tondela) 

Alunos do 1º ciclo 
(nascidos a partir 
de 2011) ao Ensino 
Secundário 

Desporto Escolar /  
Grupo de 
Educação Física 

Alunos do 1º 
ciclo (nascidos 
a partir de 
2011) ao 
Ensino 
Secundário 



 

 

8 
 

Halloween 
 
Entoação de canções. 
Realização de atividades 
expressivas. 

Excelência das 
Aprendizagens 

● Estimular a imaginação e a criatividade; 
● Desenvolver a capacidade criativa e expressiva dos alunos; 
● Conhecer tradições de outras culturas. 

29 de outubro 

Professores 
Titulares e 
Professores de 
Inglês 
Professores de 
AEC 
Biblioteca Escolar 

Alunos 

Desfile de Halloween e 
Día de los Muertos 

Excelência das 
Aprendizagens 

● Promover a interculturalidade e o plurilinguismo. 
● Desenvolver a competência cultural e intercultural de ambas as 

línguas. 
● Estimular a criatividade. 
● Desenvolver o sentido da responsabilidade, cooperação e autonomia 

dos alunos. 
● Desenvolver atividades que promovam a melhoria das atitudes 

cívicas dos alunos e as suas relações interpessoais e sociais. 

29 de outubro 

-Professoras de  
Inglês e Espanhol 

- Técnicos de 
Turismo 

Comunidade 
escolar 

Concurso de escrita: 
“Receitas diabólicas” 
 
 

Excelência das 
Aprendizagens 
 
Práticas 
pedagógicas e 
medidas 
promotoras do 
sucesso educativo 

● 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. 

outubro 

 

Grupo disciplinar 
de Português - 2.º 
ciclo Biblioteca 
Escolar 

Todos os alunos 
do 2.º ciclo 

        
 
Halloween 
 
 
 
 

Excelência das 
Aprendizagens 
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. 

 
 
outubro 
 
 
 
 

 

Grupo disciplinar 
de Inglês do 1.º e 
2.º CEB 
Biblioteca Escolar 

 

Todos os alunos 
dos 1.º e 2.º 
ciclos 
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Palestra Online 
promovida pela ESERO 
(“O espaço vai à 
escola”): “Observação 
com telescópios de 
controlo remoto” 

Excelência das 
Aprendizagens 

● 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. 

outubro 

 
 
 
CCV 
Grupo 510 

7ºano 

Exposição de 
rosas-dos-ventos 

Cultura 
organizacional 
 
Organização e 
gestão curricular 

● Promover o sucesso escolar e a qualidade das aprendizagens. 1º Período 

 

Grupo disciplinar 
de Geografia 

7º ano 

Campanha de 
Solidariedade Hospital 
Sudão Sul 

Cultura 
organizacional 
 

● Fomentar uma cultura de participação e inovação pedagógica. 
Ao longo do 1º 
Período 

Grupo disciplinar 
EMRC/ 
Alunos 10º ano 
(Inscritos a EMRC) 

Alunos do 3º 
ciclo, secundário 
e restante 
Comunidade 
escolar 

 

5. ATIVIDADES A REALIZAR NO MÊS DE NOVEMBRO 

NOVEMBRO 

Atividades/projetos 
Projeto Educativo 

Calendarização 
Dinamizadores / 
parcerias  

 
 
Público-Alvo 

Eixo de ação Objetivos 
 

 
 
Halloween 
 

Cultura 
organizacional e 
Excelência das 
aprendizagens 

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

● Promover uma cultura de flexibilidade e articulação curricular.  

 
 
2 de novembro 

 
Grupo Coral e 
Instrumental; 
Grupo de Educação 
Musical. 
 

 
Alunos do 
1ºcíclo 
Professores 
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A Terra treme 
Cultura 
Organizacional 

 
● Alertar e sensibilizar a população escolar sobre como agir antes, 

durante e depois da ocorrência de um sismo. 
5 de novembro 

Professores 
Autoridade Nacional 
de Emergência e 
Proteção Civil 

População 
escolar 

 
Visita de estudo ao 
Caramulo 
CAMINHADA 
 

Excelências das 
aprendizagens 
 

● Contribuir para a formação e o desenvolvimento integral dos alunos; 
● Promover o sucesso escolar e a qualidade das aprendizagens. 

8 de novembro Grupo disciplinar de 
Geografia 

10º ano 
11º ano 
Profissional 

Ida ao teatro (ACERT) 
das 4 turmas de 9.º Ano 
(Molelos e Lajeosa), 
para assistir à 
representação do 
espetáculo “O Pranto de 
Maria Parda”, pelo 
Teatro Nacional D. Maria 
II. 

Excelência das 
Aprendizagens 

● Promover atividades de enriquecimento curricular. 
● Despertar o gosto pelo Teatro. 
● Proporcionar momentos lúdicos e divertidos. 
● Diversificar metodologias de ensino/aprendizagem. 
● Favorecer a interligação e conhecimento do meio (entidades locais). 
● Participar em atividades interpessoais e de grupo respeitando regras 

e critérios de atuação e de convivência em diversos contextos. 

10 de novembro 

Associação Cultural 
e Recreativa de 
Tondela 
(ACERT)/Teatro 
Nacional D. Maria II 

Grupo disciplinar de 
Português 3.º 
CEB/SEC 

Alunos do 9.º 
Ano 

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

Excelência 
das Aprendizagens 

● 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. (recolha de 
provérbios, adivinhas, receitas, quadras...). 

11 de novembro 

 
 
 
Professores 
Assistentes 
Operacionais 

 
 
 
 
Alunos 

S. Martinho/ 
Magusto 

Organização e 
Gestão Curricular 
Articulação e 
Flexibilidade 
Curricular. 

● Valorizar a importância do castanheiro como árvore autóctone; 
● Partilhar saberes; 
● Manter viva a tradição. 

Semana de 
8 a 12 de 
novembro 

 
 
Professores 
Pais 
Outros 

 
 
Alunos 
do pré-escolar 
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Dia Mundial da 
Filosofia 

Excelência das  
Aprendizagens 

● Estimular o pensamento crítico e criativo; 
● Promover a tolerância e a paz;  
● Desenvolver a capacidade de raciocínio; 
● Conhecer o mundo que nos rodeia e pensar /refletir sobre ele; 
● Desenvolver o poder de argumentação. 

18 de novembro 

 
 
Professora de 
filosofia 
Professores 
Titulares 
Biblioteca Escolar 

Alunos 

 
Dia Internacional da 
Convenção dos Direitos 
da Criança 
 
Visualização de vídeos 
Elaboração de trabalhos 
de pesquisa 

 
 
 
Excelência das  
Aprendizagens 

● Conhecer e refletir sobre os Direitos da criança; 
● Identificar alguns dos problemas que afetam as crianças em todo o 

mundo. 

 
 
 
20 de novembro 

 
 
 
Professores Do 
1ºCEB 

 
 
 
Alunos 

 
 
 
 
Visita ao Museu Terras 
de Besteiros 
 

 
 
 
 
Excelência 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 fora do contexto de 
sala de aula; (em estreita ligação com o PCE/PNA); 

● Desenvolver o sentido da responsabilidade, cooperação e autonomia 
dos alunos.  

 
 
 
 
Mês de novembro 
 

 
 
 
Professores de ET 
em articulação com 
o grupo de HGP e 
PNA 
 
 

 

 

Alunos 2º ciclo 

 

 
 
 
Semana da Ciência Excelência das 

Aprendizagens 

 
● Reforçar dinâmicas de ação pedagógicas e didáticas centradas na 

diversidade dos alunos; 
● Articular com as Bibliotecas Escolares, enquanto centro de recursos 

educativos. 
● Desenvolver o gosto de aprender por si próprio, comunicar e 

aprender a pensar; 
● Desenvolver o gosto/curiosidade pela Ciência. 

 
 
 
Semana de 22 a 
26 de novembro 

 

Professores do 
Grupo 230, 510 
Biblioteca escolar 

 

Alunos do 1º, 2º 
e 3º CEB 
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Visita de estudo a Itália  
(à escola parceira 
italiana Instituto 
Leopoldo di Lorena II) 

Cultura 
Organizacional 

  

Organização e 
gestão curricular 

  

Excelência das 
Aprendizagens 

● Conhecer a realidade do país parceiro nos múltiplos aspetos que a 

compõem (naturais, culturais e sociais); 

● Fomentar a partilha e o trabalho cooperativo entre os intervenientes 

para a consecução das atividades/projetos; 

● Criação de oportunidades de partilha e de confronto de ideias e 

saberes; 

● Fomentar o gosto pela língua e pela cultura de outros países através 

de atividades lúdicas; 

● Proporcionar experiências de aprendizagem motivadoras e 

enriquecedoras através do contacto direto com o país; 

● Proporcionar aquisição de aprendizagem fora da sala de aula e 

transferência de conhecimentos para diferentes contextos; 

● Possibilitar a aplicação prática de conhecimentos adquiridos no 

âmbito das diferentes disciplinas (carácter multidisciplinar), durante e 

após a viagem, concretizando objetivos e cimentando competências 

sociais, comunicacionais e técnicas; 

● Estimular o espírito crítico, a criatividade, o trabalho colaborativo e o 

sentido de responsabilidade; 

● Desenvolver a autonomia, o respeito, a tolerância e responsabilidade 

dos alunos; 

● Garantir uma progressiva otimização da capacidade de comunicar 

profissionalmente, nomeadamente em língua estrangeira. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
26 de novembro a 
1 de dezembro de 
2021 
 

 

 

 

 

 

 

Equipa Erasmus+ 

 

 

 

 

 

Alunos 
envolvidos no 
projeto 
Erasmus+ em 
2017-2020 
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Semana da Ciência: 
- Workshop: 
“Vamos exercitar o 
cérebro” 
 
Semana da Ciência: 
- Workshops: 
“Separação dos 
componentes de uma 
mistura”; “Afunda ou 
não afunda”; 
“Observação 
microscópica” ou 
outros ainda a definir 
 
Semana da Ciência: 
- Tabela Periódica 
Humana 

Excelência das 
Aprendizagens 

● 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. 

novembro 
dezembro 

CCV/Grupo 
510/Grupo 520/ 

Alunos do 12º ano 
de Psicologia 

7º ano 

Excelência das 
Aprendizagens 

● 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. 

novembro 
dezembro 

CCV/Grupo 510/ 
Alunos do CCV 3ºCEB 

Excelência das 
Aprendizagens 

● 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. 

novembro 
dezembro 

CCV/Grupo 510 3ºCEB 

Construção de Relógios 
de Sol 

Excelência das 
Aprendizagens 

● 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. 

A definir CCV/Grupo 510 A definir 
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6. ATIVIDADES A REALIZAR NO MÊS DE DEZEMBRO 

DEZEMBRO 

Atividades/projetos 
Projeto Educativo Calendarizaçã

o 
Dinamizadores / 
Parcerias 

Público-Alvo 

Eixo de ação Objetivos 

Mensagens natalícias 

Cultura Organizacional 

Excelência das 
Aprendizagens 

● Promover a interculturalidade e o plurilinguismo. 
● Desenvolver a competência cultural e intercultural. 
● Desenvolver o sentido da responsabilidade, cooperação e 

autonomia dos alunos. 
● Desenvolver atividades que promovam a melhoria das atitudes 

cívicas dos alunos e as suas relações interpessoais e sociais. 

de 29 de 
novembro a 2 de 
dezembro 

Grupo Disciplinar de 
LE 3.ºCEB/SEC 

PNA: Crescer na / e 
com arte 

Comunidade 
educativa 

Comunidade 
local 

Semana dos Direitos 
Humanos 

 Excelência das 
Aprendizagens 

● 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. 

1ª e 2ª 
semanas de 
dezembro 

Colaboração do 
Departamento de 
Educação 
Especial com 
Cidadania e 
Desenvolvimento 
e EMAEI 

Comunidade 
Escolar 

Comemoração do Dia 
Mundial dos Direitos 
Humanos 

Cultura organizacional 
 
Organização e gestão 
curricular 

● Contribuir para a formação e o desenvolvimento integral dos 
alunos. 

● Promover o sucesso escolar e a qualidade das aprendizagens. 
● Fortalecer a ligação do agrupamento com a comunidade. 

10 de dezembro 
Grupo disciplinar de 
Filosofia 

Biblioteca Escolar 

Comunidade 
Educativa 

 
 
 
 
 
Concerto de Natal 
 

 
 
 
 
Cultura organizacional 
e Excelência das 
aprendizagens 

● 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 caráter 
educativo, recreativo e cultural; 

15 de dezembro 

 
Grupo Coral e 
Instrumental; 
Grupo de Educação 
Musical. (PNA) 

 
 
Pais/Enc.de 
Educação/ 
alunos 
/professores. 
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 ● Implementar estratégias de marketing para divulgação das 
boas práticas do AETCF. 

Natal 

Cultura Organizacional 

Excelência das 
Aprendizagens 

● Promover a interculturalidade e o plurilinguismo. 
● Desenvolver a competência cultural e intercultural. 
● Desenvolver o sentido da responsabilidade, 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. 
● Divulgação das boas práticas e dos acontecimentos 

significativos do Agrupamento 

dezembro 

Grupo Disciplinar de 
LE 3.ºCEB/SEC 

Articulação com o 
PNA 

“Crescer na / e com 
arte” 

Comunidade 
educativa 

Comunidade 
local 

Natal  
 Conceito 
de 
Família 
 

Excelência das 
aprendizagens 
Práticas pedagógicas e 
medidas promotoras de 
sucesso educativo 
Relação Escola/ 
Família/ 
Comunidade 

● Contribuir para estabilidade emocional da criança face aos 
novos conceitos de família;  

● Promover atitudes responsáveis no âmbito da Cidadania e 
Desenvolvimento Pessoal e Social. 

dezembro 

 
Professores  
Outros 

crianças 
 

Festa de Natal/ Final do 1º 
Período 
Execução de trabalhos 
alusivos à época Natalícia. 
Decoração dos espaços da 
Escola. 
Entoação de canções de 
Natal. 
Escrita de textos de 
tipologia diversa. 
Realização do Almoço de 
Natal e/ou Festa de Natal. 

Excelência das 
aprendizagens 

 
 
● Desenvolver atividades que promovam atitudes cívicas e 

melhorem as relações interpessoais, 
● Conhecer tradições da época natalícia; 
● Fomentar o espírito de solidariedade. 

dezembro 

 
Professores 
Titulares e 
Professores de 
Inglês 
Professores de AEC 
Assistentes 
Operacionais 

alunos do 
1ºCEB 

      
  
  
  
Christmas 
  

Excelência das 
Aprendizagens 
 
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. 

    
  
 
 
dezembro 

 
 
 
Grupo disciplinar de 
Inglês do 1.º e 2.º 
CEB 
 

 
 
 
Todos os alunos 
dos 1.º e 2.º 
ciclos 
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Construção de Presépios 

com materiais reciclados 

para exposição na Escola. 

Cultura organizacional 
● 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 disciplinar 
EMRC 

5º ano 
Comunidade 
escolar 

Construção de 

Presépios com 

materiais reciclados 

6º ano -  oferta a 

Instituições do 

Concelho de Tondela. 

Cultura 
organizacional  

● Fomentar uma cultura de participação e inovação pedagógica 

Final do 1º 
Período 

(novembro e 

Dezembro) 

  

Grupo disciplinar 
EMRC 

  

6º ano 

Comunidade 
escolar 

Campanha de 
Solidariedade “Cabaz de 
Natal” 

Cultura organizacional 
 

● 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 disciplinar 
EMRC 
BE, Diretores de 
turma, Associação 
de Pais 

Todos os alunos 
Comunidade 
escolar 

 

7. ATIVIDADES A REALIZAR NO MÊS DE JANEIRO 

JANEIRO 

Atividades/projetos 
Projeto Educativo 

Calendarização 
Dinamizadores / 
Parcerias 

Público-Alvo 
Eixo de ação Objetivos 

Reis/Cantar das Janeiras 

Cultura 
organizacional 
 
Relação  
Escola/Comunidade 

● Promover atividades de partilha, hábitos costumes e 
tradições entre os vários jardins de infância do 
departamento, utilizando as redes sociais e outros 
recursos digitais; 

● Envolver a comunidade educativa no processo 
formativo das crianças; 

● Estreitar laços afetivos entre a comunidade e a escola; 
● Recolha de materiais alusivos ao tema. 

Primeira semana de 
janeiro 

 
 
 
 
Professores 
Comunidade 
educativa 

 
 
 
Crianças/ 
Comunidade 
educativa 
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ESPETÁCULO “CINDERELA 

NO GELO” 

Viagem à cidade do Porto 

(Matosinhos) para assistir ao 

espetáculo musical “Cinderela 

no Gelo” 

Organização e 
Gestão Curricular 

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

● Desenvolver o sentido estético e artístico. 

4 de janeiro 

 
 
Professores 
Titulares 
 
 

Alunos 

DIA DE REIS/ JANEIRAS 

Execução de trabalhos alusivos 
aos Reis. 
Decoração dos espaços da 
Escola. 
Apresentação de canções para 
os colegas da Escola. 

Cultura 
organizacional 

● 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. 

 
6 de janeiro 

 
 
 
Professores 
Titulares e 
Professores de 
Inglês 
Professores de AEC 
 

 

Alunos e 
comunidade 
educativa 

 
Mega sprinter - fase escola 

 
Excelência das 
aprendizagens 

● Promover a prática desportiva e o bem- estar físico; 
● Contribuir para a formação e desenvolvimento integral 

dos alunos. 

 
3ªsemana de Janeiro 

 
Desporto Escolar /  
Grupo de Educação 
Física 

 
Alunos do 5º ano ao 
12º anos 
 

Participação no Concurso 
Nacional 
“Eu digo NÃO ao sexismo” - 
CIG 

Cultura 
organizacional 
 
Organização e 
gestão curricular 
 

● Valorizar o papel da biblioteca escolar, enquanto 
centro de recursos de informação e de aprendizagem, 
no apoio ao desenvolvimento curricular mediante 
articulação com as estruturas de coordenação 
educativa; 

● Fortalecer a ligação do agrupamento com a 
comunidade. 

2º período 
  

 

Grupo disciplinar de 
Filosofia 

Biblioteca Escolar 

  Alunos do 10º  
de Filosofia 

Participação no Concurso 
Nacional 
“Imagens Contra a 
Corrupção” 

Cultura 
organizacional 
 
Organização e 
gestão curricular 

● Contribuir para a formação e o desenvolvimento 
integral dos alunos; 

● Promover o sucesso escolar e a qualidade das 
aprendizagens; 

● Fortalecer a ligação do agrupamento com a 
comunidade. 

 2º período 
  

 

Grupo disciplinar de 
Filosofia   

Biblioteca Escolar 

Alunos do 11º 
de Filosofia 

Campeonato escolar 
“SuperTmatik” 

Excelências das 
aprendizagens 

  

● Fomentar o interesse pela aprendizagem. 
● Contribuir para a aquisição, consolidação e ampliação 

de competências e conhecimentos. 
● Reforçar a componente lúdica no processo de ensino-

aprendizagem. 
● Promover o convívio entre alunos, professores e 

restante comunidade escolar. 

2.º e 3.º períodos 
(janeiro a maio de 
2022) 

-Grupo Disciplinar de 
LE 3.ºCEB/SEC 

  

Comunidade 
educativa 
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8. ATIVIDADES A REALIZAR NO MÊS DE FEVEREIRO 

FEVEREIRO 

Atividades/projetos 
Projeto Educativo 

Calendarização 
Dinamizadores / 
Parcerias 

Público-Alvo 
Eixo de ação Objetivos 

CONCURSO DE MÁSCARAS 
 
Criação de máscaras com 
materiais de desperdício 

Cultura 
organizacional 

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

●  -Desenvolver a criatividade e a imaginação. 

Semana anterior ao 
Carnaval  

Associação de Pais 
Comunidade 
educativa 

“La chandeleur” 

Cultura 
Organizacional 

 Excelência das 
Aprendizagens 

● Promover a interculturalidade e o plurilinguismo. 
● Promover o convívio entre alunos, professores e 

restante comunidade escolar. 
● Contribuir para a aquisição, consolidação e 

ampliação de competências e conhecimentos dos 
alunos. 

2 de fevereiro Professoras de Francês 
Comunidade 
educativa 

Carnaval 

Excelência das 
aprendizagens 
 
Articulação e 
Flexibilidade Curricular 
Relação Escola/ 
Comunidade 

● Promover atividades de articulação entre a escola e 
a família; 

● Envolver comunidade educativa no processo 
formativo das crianças; 

● Reforçar parcerias; 
● Desenvolver atividades pedagógicas que promovam 

a educação ambiental e o bem estar físico e mental 
das crianças. 

fevereiro 
Professores 
Pais 

Crianças/ 
Comunidade 

CARNAVAL 
 
Execução de trabalhos alusivos 
à efeméride. 
Decoração dos espaços da 
Escola. 
Realização do desfile de 
Carnaval 
(Contos tradicionais) 

Cultura 
organizacional 

● 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; 

fevereiro 

Professores Titulares e 
Professores de Inglês 
Professores de AEC 
 
 
Assistentes 
operacionais 

Alunos 
Comunidade 
Educativa 
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● Promover cenários de aprendizagem inovadores em 
contexto de sala de aula; 

● Assegurar respostas educativas que adequem o 
processo de ensino aprendizagem a todos os 
alunos. 

St. Valentine`s Day 
        

Excelência das 
Aprendizagens 
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. 

 
fevereiro 
     

 
Grupo disciplinar de 
Inglês do 1.º e 2.º CEB 

Todos os alunos 
dos 1.º e 2.º ciclos 

 

9. ATIVIDADES A REALIZAR NO MÊS DE MARÇO 
 

MARÇO 

 
Atividades/projetos 

Projeto Educativo 

Calendarização 
Dinamizadores / 
Parcerias 

Público-Alvo 
Eixo de ação Objetivos 

Encontro com a escritora 
Tânia Matos, autora do livro 
Cabeças no ar, Pés na 
Escola e com a ilustradora 
Alexandra Gonçalve 

s (PNA)Atividade integrada 
na Festa do Livro e da 
leitura (articulação com BE e 
Biblioteca Municipal) 

Excelência das 
Aprendizagens 

● Desenvolver o gosto pela leitura e pela escrita; 
● Fomentar uma cultura de participação e inovação 

pedagógica; 
● Estimular a participação dos pais/encarregados de 

educação nas atividades escolares; 
● Envolver a comunidade educativa nos processos 

formativos dos alunos, reforçando parcerias e protocolos; 
● Desenvolver atividades que promovam as relações 

interpessoais e sociais dos alunos 
● Promover cenários de aprendizagem inovadores fora do 

contexto de sala de aula 

março  

  

Departamento de 
Educação Especial 

Com a colaboração 
da Biblioteca 
Escolar,  da 
Biblioteca Municipal 
e da CMT 

Alunos 1º ciclo 

(3º ano) 

  

  

Comunidade 
Educativa 
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DIA DA ÁRVORE E DA 
FLORESTA 
Escrita de mensagens para 
partilhar nas redes sociais. 
Plantação de árvores. 
Realização de atividades 
expressivas 

Organização e 
Gestão Curricular 

● Desenvolver atividades que promovam a educação 
ambiental; 

● Sensibilizar os alunos para a importância da floresta na 
manutenção da vida na Terra; 

● Fomentar uma atitude cívica de respeito pela floresta e 
pela árvore em todas as suas dimensões. 

21 de março 

 
Professores Titulares 
Professores das AEC 
Autarquias 

Comunidade 
educativa 

 
DIA DA ÁRVORE 
 
Plantar em espaços 
da comunidade 
árvores autóctones, 
previamente semeadas 
nos jardins de infância. 
 

Excelência das 
aprendizagens 
 
Flexibilidade 
Curricular 
Cidadania; 
conhecimento do 
mundo social, físico e 
natural 

● Desenvolver atividades pedagógicas que promovam a 
educação ambiental; 

● Envolver a comunidade educativa no processo formativo 
das crianças. 

21 de Março 

 
 
 
Professores 
Pais/Comunidade 

Crianças/ 
Comunidade 

        
Easter 

Excelência das 
Aprendizagens 
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. 

março 
 
Grupo disciplinar de 
Inglês do 1.º e 2.º CEB 

Todos os alunos 
dos 1.º e 2.º ciclos 

Participação no Festival 
European Latin Greek,, com a 
leitura de uma parte da obra “O rei 
de Édipo” ,de Sófocles. 
Esta atividade é promovida pela 
Universidade de Lyon, na qual se 
prevê a leitura pública de parte de 
uma obra clássica – em latim ou 
nas línguas vernáculas dos 
países participantes –, levada a 
cabo por dezenas de escolas, 
bibliotecas, museus e 
associações de todo o mundo. 
Os alunos do 5.º ano integrados 
na Resposta Específica e 
Especializada para alunos com 
dislexia (REEAD), mais uma 
aluna da mesma turma, irão fazer 

Eixo 1- Cultura 
organizacional 

 
Eixo 2 - Práticas 
pedagógicas e 

medidas promotoras 
do sucesso educativo 
 

 Desenvolvimento e aperfeiçoamento de competências 
leitoras de alunos; 

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

 Promover cenários de aprendizagem inovadores; 
 Promover a criatividade; 
 Desenvolver e aprofundar, nos alunos participantes, a 

expressão de competência de leitura expressiva e a 
criatividade oral; 

 Envolver os participantes no conto ou reconto colaborativo 
de histórias; 

 Divulgar e partilhar com a comunidade educativa os 
recursos educativos desenvolvidos na e Escola da 
Lajeosa do Dão; 

 Promover a ligação com a comunidade envolvente. 

25 de março 
das 11h às 12h 

Liliana Simões grupo 
910 

5.ºG 
(Escola EB1 de 
Lajeosa do Dão) 
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uma leitura, cerca de 15 minutos, 
que será filmada e enviada para a 
Associação para ser publicitada 
no evento. ( https://festival-
latingrec.eu/lecture-publique-
2022/) 

Magia dos sons 
Execução de 
instrumentos musicais 
com materiais de 
desperdício 
(lixo doméstico) 

Excelência das 
aprendizagens 
Flexibilidade 
Curricular 
Cidadania; 
conhecimento do 
mundo social, físico e 
natural 

● Reconhecer sons, relacionando-os com os vários 
instrumentos musicais; 

● Desenvolver a criatividade fomentando o bem estar físico 
e mental. 

Ao longo do 
2ºperiodo 

 
 
 
Professores 
Outros 

Crianças 

Visita à fábrica SPMAQ 

Cultura 
organizacional 
 
Excelência das 
Aprendizagens 

● Visitar a uma fábrica para observação de 
programação/robôs. 

● Observar a relação entre programas e funcionamento de 
robôs. 

● Visualizar programação manual e programação digital. 

15 de março 

Professores do 1º  
CEB 
 
Câmara Municipal de 
Tondela 

Alunos do 1º CEB 

LABORATÓRIO MÓVEL 
DAS CIÊNCIAS 
 
Visita dos alunos do 3º e 4º ano 
ao laboratório móvel das 
ciências. 
Realização de atividades de 
ciências. 

Excelência das 
Aprendizagens 

● Vivenciar ambientes potenciadores do desenvolvimento, 
de conhecimento e competências nas áreas da robótica, 
do mundo digital, da criatividade e inovação; 

● Desenvolver a capacidade de resolução de problemas;  
● Fomentar pensamento crítico, e o poder de 

argumentação; 
● Realizar projetos pedagógicos que desenvolvam a 

proficiência em atividades experimentais; 
● Assegurar respostas educativas que adequem o processo 

de ensino e aprendizagem a todos os alunos. 

Data a definir 
CIM Dão Lafões 
Autarquia 

Alunos do 3º e 4º 
anos 

https://festival-latingrec.eu/lecture-publique-2022/
https://festival-latingrec.eu/lecture-publique-2022/
https://festival-latingrec.eu/lecture-publique-2022/
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CINEMA DE INCLUSÃO 

Inclusive Cinema Fest 

Sessão com filmes/séries/ 
curtas metragens cujo(s) 
tema(as) abordem as 
temáticas da Inclusão e da 
Diferença 

Excelência das 
Aprendizagens 

● Pensar a Inclusão através do cinema 
● Promover Inclusão Social por meio da interação com 

tecnologias de media/cinema 
● Gerar um novo conhecimento na área de educação 

especial e tecnologias de media, capaz de auxiliar no 
trabalho com crianças com grande dificuldade de 
desenvolver-se cognitiva e socialmente. 

4 sessões em 
data a definir 
durante o 2º 
período 

Departamento de 
Educação Especial 

Sessão A 
Turma 6ºD 
 

Sessão B 
7ºA e 7ºB 
 

Sessão C 
8º B e 8ºC 
 

Sessão D 
10ºA, 11ºA e 
12ºCPTAT 

Cordão humano: 

 «Grito de silêncio pela paz, 

na Ucrânia.» 

Campanha da Unicef 
“Emergência Ucrânia” 

Cultura 
organizacional 

 Adesão do Agrupamento à causa da Ucrânia e à causa da 

Unicef pela defesa e proteção das crianças ucranianas em 

risco 

 
  

 

24 de março 

Professores 
Associação de 
Estudantes do 
Agrupamento. 

Comunidade 
escolar 

 

 

10. ATIVIDADES A REALIZAR NO MÊS DE ABRIL 
 

ABRIL 

 
Atividades/projetos 

Projeto Educativo 
 
Calendarização 

 
Dinamizadores 
/ Parcerias 

 
Público-Alvo 

Eixo de ação Objetivos 

Visita a  
Santiago de Compostela 

Excelências  
das aprendizagens. 
 

● Desenvolver atividades que promovam a melhoria das 
atividades físicas dos alunos e as relações interpessoais e 
sociais; 

Abril 
Grupo disciplinar 
EMRC 

Alunos 
matriculados a 
EMRC do 9º ano 
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● Desenvolver atividades que promovam a melhoria cívica dos 
alunos. 

Díada del Libro 
Excelência das 
Aprendizagens 

● 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, cooperação e 

autonomia dos alunos. 
● Desenvolver atividades que promovam a melhoria das 

atitudes cívicas dos alunos e as suas relações interpessoais 
e sociais. 

23 de abril 
Grupo Disciplinar 
de Espanhol  
Biblioteca Escolar 

Comunidade 
educativa 

Visita de estudo  
ao Zoo da Maia 

Excelências das 
aprendizagens. 

● Sensibilizar os alunos para a necessidade de proteger os 
animais e a preservação de todas as espécies; 

● Mostrar a importância dos animais na vida das pessoas e nos 
diversos ecossistemas;- Celebrar a vida animal em todas as 
suas vertentes. 

 

Professores do 1º 
CEB 

Jardim de Infância 
de Tonda;  

Câmara Municipal 
de Tondela;  

Junta de Freguesia 
de Tonda 

Alunos do 1º CEB 

Visita de estudo ao Porto: 
World of Discovery 

Excelências das 
aprendizagens.  
 

● Contribuir para a formação e o desenvolvimento integral dos 
alunos;  

● Promover o sucesso escolar e a qualidade das 
aprendizagens; 

● Promover o respeito pela diferença, reconhecendo e 
valorizando a diversidade existente nas sociedades. 

abril 
Grupo disciplinar 
de HGP 

Alunos do 5º ano 

Visita de estudo ao Porto: 
Igreja de São Francisco, 
Ribeira e Mindelo 

Excelências das 
aprendizagens 
 

● Contribuir para a formação e o desenvolvimento integral dos 
alunos;  

● Promover o sucesso escolar e a qualidade das 
aprendizagens; 

● Promover o respeito pela diferença, reconhecendo e 
valorizando a diversidade existente nas sociedades. 

abril Grupo disciplinar 
de HGP 

Alunos do 6º ano 
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Visita de estudo 
Excelências das 
aprendizagens  
 

● Contribuir para a formação e o desenvolvimento integral dos 
alunos;  

● Promover o sucesso escolar e a qualidade das 
aprendizagens. 

Data a definir 

Grupo disciplinar 
de Geografia (em  
articulação com os 
DT) 

9º ano 

 
Mês dos afetos/ 
Campanha Laço azul 
 

Cultura 
Organizacional 
Formação pessoal e 
social, Convivência 
democrática e 
cidadania 

● Envolver a comunidade educativa no processo formativo das 
crianças; 

● Promover atitudes solidárias entre pares. 
● Proceder à despistagem de sinais de maus tratos nas 

crianças. 

 abril 

 
 
 
Professores 
Autarquia 
CPCJ 

 
 
Alunos/ 
Pais e 
Comunidade 
 

 
Torneio interturmas de 
Futsal 

 
Organização e gestão 
escolar 
 

● Promover a prática desportiva e o bem- estar físico; 
● Contribuir para a formação e desenvolvimento integral dos 

alunos. 

 
3ºPeríodo 
 

Desporto Escolar /  
Grupo de 
Educação Física 

Alunos do 5º ano 
ao 12º anos 

 

 

Basquetebol 3x3 

 
Excelência das 
aprendizagens 
 

● Promover a prática desportiva e o bem- estar físico; 
● Contribuir para a formação e desenvolvimento integral dos 

alunos. 

 
 
3ºperíodo 
 

 
 
Grupo de 
Educação Física 

 
 
Alunos 1ºciclo 
 

 

11. ATIVIDADES A REALIZAR NO MÊS DE MAIO 
 

MAIO 

Atividades/projetos 
Projeto Educativo 

Calendarização 
Dinamizadores / 
Parcerias 

Público-Alvo 
Eixo de ação Objetivos 

Comemoração do Dia Relação Escola/ 

● Desenvolver atividades que promovam a melhoria das 
atitudes cívicas dos alunos e as suas relações interpessoais. 

● Divulgar junto da comunidade local os resultados da atividade 
desenvolvida em contexto escolar. 

● Promover atividades de enriquecimento curricular. 

5 de maio Grupo disciplinar 
de Português 3.º 

Comunidade 
educativa 
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Mundial da Língua 

Portuguesa 

Família/Comunidade 

Excelência das 
Aprendizagens 

● Realizar projetos pedagógicos que desenvolvam a 
proficiência da leitura e escrita, na língua materna. 

● Reconhecer a importância do Dia Mundial da Língua 
Portuguesa. 

CEB/SEC 

PNA: Crescer na / e 
com arte 

Comunidade 
local 

Comemoração do “Dia do 
autor português” 
 

Excelência das 
Aprendizagens 
Práticas pedagógicas 
e medidas promotoras 
do sucesso educativo 

● 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. 

20 de maio 

Grupo disciplinar 
de Português - 
2.ºciclo 
Biblioteca Escolar 

Todos os alunos 
do 2.º ciclo 

 
 
Festival de cinema de 
animação 
 

 
Cultura 
organizacional e  
Excelência das 
aprendizagens 
 

● Fomentar uma cultura de participação e inovação 
pedagógica; 

● Apostar na dinamização e no desenvolvimento de 
experiências de comunicação e expressão;  

● Reforçar dinâmicas de ação pedagógicas e didáticas 
inovadoras, centradas na diversidade dos alunos. 

25 de maio 

Professores de EV 
e Biblioteca 
Escolar  da escola 
secundária de 
Molelos 

Alunos do 
1ºciclo/ 
professores/BE 

Visita guiada à cidade de 
Tondela 

Excelências das 
aprendizagens  
 

● Contribuir para a formação e o desenvolvimento integral dos 
alunos; 

● Promover o sucesso escolar e a qualidade das 
aprendizagens; 

● Promover o respeito pela diferença, reconhecendo e 
valorizando o património local. 

maio Grupo disciplinar 
de HGP  

Alunos do 6º ano 

MENTES BRILHANTES 
Organização e 
gestão Curricular 

● Incentivar à participação de iniciativas nacionais 
● Desenvolver as capacidades de raciocínio e resolução de 

problemas. 
● Melhorar as competências matemáticas dos alunos 
● Fomentar o gosto pela disciplina. 

maio 
 

 
 
Professores 
titulares do 4º ano 

Alunos  
do 4.º ano 

Mentes Brilhantes 
Excelência das 
Aprendizagens 

● Fomentar o gosto pela Matemática; 
● Desenvolver a capacidade de interpretação de dados e de 

situações; 
● Desenvolver o raciocínio lógico-estrutural; 
● Desenvolver o gosto pela resolução de problemas; 
● Desenvolver o raciocínio lógico- estrutural; 
● Aplicar conhecimentos adquiridos a situações não rotineiras. 

maio 

 

 

 

Professores do 
Grupo 230 

Alunos do 2º 
ciclo 
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VIAGEM A LAMEGO 

Excelência das 
aprendizagens 
 
Flexibilidade 
Curricular 
Cidadania 
Conhecimento do 
mundo social, físico 
e natural 
Práticas 
pedagógicas e 
medidas promotoras 
de sucesso 
educativo 

● Desenvolver atividades pedagógicas que promovam a 
educação ambiental; 

● Conhecer outras realidades; 
● Proporcionar às crianças ocasiões de bem-estar e 

segurança; 
● Despertar a curiosidade. E o espírito crítico. 

maio 
Professores 
Autarquia 

Crianças 
 

VISITAS DE ESTUDO 
Excelência 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 
diferentes contextos. 

● Assegurar respostas educativas que adequem o processo de 
ensino aprendizagem a todos os alunos. 

A definir 
 
Professores 
Titulares  

Alunos 

V Festival  Internacional de 
Cartoon Escolar da 
Secundária de Molelos 

Cultura 
organizacional e  
Excelência das 
aprendizagens 

● Promover o gosto pelo cartoon; 
● Desenvolver o sentido crítico e a capacidade de intervenção; 
● Desenvolver o sentido estético; 
● Desenvolver o sentido de comunicação. 
● Articulação disciplinar; 
● Envolver toda a comunidade educativa. 

A exposição vai 
decorrer de 23 de 
maio a 3 de junho 
nas montras das 
lojas aderentes. 

Artes Visuais 
/3º Ciclo 
Biblioteca Escolar 
da ES Molelos 
Município de 
Tondela 

Alunos e 
comunidade 
educativa/ 
nacional/ 
Internacional 

 

 

12. ATIVIDADES A REALIZAR NO MÊS DE JUNHO 
 

JUNHO 

Atividades/projetos 
Projeto Educativo  

Calendarização 

 
Dinamizadores / 
Parcerias 

 
Público-Alvo 

Eixo de ação Objetivos 



 

 

27 
 

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

Organização e gestão 
Curricular 

● Reforçar dinâmicas de ação pedagógicas e didáticas 
inovadoras, centradas na diversidade dos alunos; 

● Desenvolver nas crianças o interesse 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. 

1 de junho 

Professores 
Titulares  
Professores de 
Inglês 
Professores de 
AEC 
Assistentes 
operacionais 

Alunos 

ACANTONAMENTO 

EMRC 

Cultura organizacional 
 
Organização e gestão 
Curricular 

● Proporcionar um convívio salutar;  
● Desenvolver o espírito de grupo;  
● Fomentar o sentido de responsabilidade; 
● Conhecer alguns locais de interesse cultural e religioso. 

11 de junho 
 

Professores de 
EMRC 
Escolas Secundária 
de Santa Comba 
Dão 

Alunos do 
Ensino 
Secundário 

Gala dos Afetos 
Espetáculo de música, 
dança ou 
teatro. 

Excelência das aprendizagens 
Relação Escola/ comunidade 
flexibilidade Curricular 
Cidadania 
Conhecimento do mundo 
social, físico e artístico, 
Práticas pedagógicas e 
medidas promotoras de 
sucesso educativo 

● Desenvolver atividades pedagógicas que promovam a 
socialização, partilha de afetos, gosto pelas atividades 
culturais e artísticas, (música, teatro e dança),assim como 
a promoção da saúde física e mental. 

junho 
Professores 
Autarquia 
ACERT 

Todas as 
Crianças do 
ensino 
Pré-escolar, do 
A.E.T.C.F 

EXPOSIÇÃO DE 
TRABALHOS NO 
ÂMBITO DO ENSINO 
EXPERIMENTAL DAS 
CIÊNCIAS 

Excelência das Aprendizagens 

● Reforçar dinâmicas de ação pedagógicas e didáticas 
inovadoras, centradas na diversidade dos alunos, 

● Desenvolver nas crianças o interesse pela ciência; 
● Desenvolver o interesse e a curiosidade científica; 
● Compreender o mundo que nos rodeia; 
● Promover um relacionamento positivo entre as crianças. 

 
 
 
junho 

Professores 
Titulares 
Assistentes 
Operacionais. 

 
 
Comunidade 
educativa 

FESTAS DE 
ENCERRAMENTO DO 
ANO LETIVO 

Excelência das Aprendizagens 
● Desenvolver atividades pedagógicas que promovam e 

incentivem a interação entre escola, pais , autarquia e 
comunidade. 

 
 
 
junho 

Professores 
Titulares 
Professores de 
Inglês 
Professores de 
AEC 
Assistentes 
Operacionais. 

Comunidade 
educativa 

 
Encerramento 
do ano letivo 
 

Cultura Organizacional 
Flexibilidade Curricular 
Convivência democrática e 
cidadania 

● Desenvolver atividades pedagógicas que promovam e 
incentivem a interação entre escola, pais, autarquia e 
comunidade em geral. 

junho 
Professores, Pais 
Autarquia 

 
Crianças 
Pais 
Autarquia 
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Encontro Interescolar 

dos alunos de 

Educação Moral e 

Religiosa Católica 

 
Excelências das 
aprendizagens 
 

● 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. 

 
Junho 

 
 
Grupo disciplinar 
EMRC 

Alunos 
matriculados a 
EMRC dos 7ºs e 
8ºs anos 

6º ano 
Caminhada para 
Molelos 

 ●     

Campanha para a 
Assistência Médica 
Internacional (AMI) 

 
Organização e gestão 
curricular 

● Fomentar uma cultura de participação e inovação 
pedagógica. 

Ao longo do 3º 
período 

Grupo disciplinar 
EMRC 

Alunos do 6º 
ano, 3º ciclo, 
secundário e 
restante 
Comunidade 
escolar 

 
 

13. ATIVIDADES A REALIZAR AO LONGO DO ANO LETIVO 
 

AO LONGO DO ANO LETIVO 

Atividades/projetos 

Projeto Educativo 

Calendarização 
Dinamizadores 
/ Parcerias 

Público-Alvo 
Eixo de ação Objetivos 
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“Outrora & Agora”: 

Provérbios/Adivinhas 

Trava-línguas 

Lengalengas 

(Exposição sobre o 
património da tradição oral) 

Excelência das 
Aprendizagens 

Práticas pedagógicas 
e medidas 
promotoras do 
sucesso educativo 

● 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. 

1.º período 

2.º período 

3.º período 

Grupo disciplinar 
de Português - 
2.ºciclo / Grupo 
disciplinar de 
Inglês – 2.º ciclo 

PNA: Crescer na / e 
com arte 

5.º ano/6.ºano 

6.º ano 

6.º ano 

Comunidade local 

Jornal Escolar 

“Pingos de Escrita” 

Comunicação e 
Informação 

  

Excelência das 
Aprendizagens 

  

  

● Implementar estratégias de 
● marketing para a divulgação das boas práticas do AETCF. 
● Formar jovens interventivos e conscientes da realidade onde 

estão inseridos, capacitando-os para a literacia dos media. 
● Promover atividades de enriquecimento curricular. 
● Realizar projetos pedagógicos que desenvolvam a 

proficiência da leitura e escrita, na língua materna. 
● Divulgar textos ou trabalhos diversos, numa perspetiva de 

crescimento pessoal e de partilha de saberes. 
● Desenvolver competências inerentes ao trabalho de 

realização de um jornal, tais como: escrita, cooperação, 
leitura, pesquisa, organização e responsabilidade. 

Ao longo do ano 
letivo, com 
periodicidade 
trimestral. 

- Grupo disciplinar 
de Português 3.º 
CEB/SEC 

  

Comunidade 
escolar 

PNA: Crescer na / 
e com arte 

Biblioteca Escolar 

Comunidade 
escolar 
Comunidade 
escolar 

Livros Sensoriais 
 Excelência das 
Aprendizagens 

● 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; 

 Ao longo do ano 
letivo 

(a definir 
oportunamente) 

Departamento 
de Educação 
Especial 

Com a 
colaboração da 
Biblioteca 
Escolar 

Comunidade 
Educativa 
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3ª edição do Programa Júnior 
Seguro on the road - 
Segurança rodoviária.  

Cultura 
organizacional 
 

Excelência das 
Aprendizagens 

 Promover a cidadania e a segurança rodoviária infantil e 
aprofundar temas de segurança rodoviária. 

Com início a 18 de 
novembro e 
desenvolvimento 
ao longo do ano 

Departamento 
curricular do 1º 
CEB 

Turma do 1º B da 
Escola Básica de 
Tondela 

 Jardim Aromático 
Excelência das 
Aprendizagens 

● Apostar na dinamização do trabalho de projeto e no 
desenvolvimento de experiências de comunicação e 
expressão; 

● 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. 

Ao longo do ano 
Departamento 
de Educação 
Especial 

Comunidade 
Educativa 

 
Limpeza do meio ambiente. 
Ao realizarem uma caminhada 
ou forem trabalhar para a 
horta/campo, os pais em 
conjunto com as crianças, 
devem levar um saco e uma 
luva descartável ou reutilizável 
para poderem  apanhar 
lixo que prejudica o planeta 
terra, ex: (máscaras, recipientes 
de iogurtes, garrafas,....). 
 
 

Excelência das 
Aprendizagens 
 
Práticas pedagógicas 
e medidas 
promotoras de 
sucesso educativo 

● Contribuir para um planeta mais limpo e mais saudável; 
● Reutilizar materiais; 
● Executar com as crianças um trabalho artístico que será 

exposto no espaço exterior dos ja Ao realizarem uma 
caminhada ou forem trabalhar para a horta/campo, os pais 
em conjunto com as crianças, devem levar um saco e uma 
luva descartável ou reutilizável para poderem  apanhar lixo 
que prejudica o planeta terra, ex: (máscaras, recipientes de 
iogurtes, garrafas,...) 

● Jardins de infância a fim de ser visto pela comunidade e 
fotografado para ser apresentado na página do 
Agrupamento de Escolas Tondela Cândido de Figueiredo. 

1º e 2º período, 
recolha e seleção 
dos materiais 
 
 
3ºperiodo 
Execução e 
exposição dos 
trabalhos 
realizados. 

 
Professores 
Pais 
Outros 

Crianças 
Pais 
Comunidade 
 
 
 
 
 

 
 
 
Avaliação Psicológica 
 
 
 
 

 
Práticas Pedagógicas 
e Medidas 
Promotoras de 
Sucesso Educativo 
 
Resultados 
 
Avaliação e 
Monitorização das 
Aprendizagens 

● Assegurar respostas educativas que adequem o processo 
de ensino e aprendizagem a todos os alunos; 

● Desenvolver o processo de ensino/aprendizagem 
perspetivando a melhoria da qualidade das aprendizagens e 
o sucesso de todos alunos; 

● Assegurar respostas educativas que adequem o processo 
de ensino e aprendizagem a todos os alunos; 

1º, 2º e 3º períodos 

Serviço de 
Psicologia e 
Orientação 
 

Alunos dos vários 
ciclos do 
Agrupamento 
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Acompanhamento 
Psicológico 

 
Práticas Pedagógicas 
e Medidas 
Promotoras de 
Sucesso Educativo 
Resultados 
Avaliação e 
Monitorização das 
Aprendizagens 

● Assegurar respostas educativas que adequem o processo 
de ensino e aprendizagem a todos os alunos; 

● 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; 

● Assegurar respostas educativas que adequem o processo 
de ensino e aprendizagem a todos os alunos; 

● Melhorar os processos de avaliação das aprendizagens. 

1º, 2º e 3º períodos 

Serviço de 
Psicologia e 
Orientação 
EMAEI 
Professores/Educ
adores Titulares, 
Diretores de 
Turma 
 

Alunos dos vários 
ciclos do 
Agrupamento 

Interculturalidade da 
DGARTES  

Cultura 
Organizacional 

Excelência das 
Aprendizagens 

● Promover o diálogo intercultural, através da música e dos 
ritmos da Guiné-Bissau e Moçambique. 

2º e 3º período 

PNA 
Professores de 
Ed.Musical 
 
 

Alunos e 
comunidade escolar 
 

 
Programa de Orientação 
Vocacional 
 

Práticas Pedagógicas 
e Medidas 
Promotoras de 
Sucesso Educativo 

●  Assegurar respostas educativas que adequem o processo 
de ensino e aprendizagem a todos os alunos; 

●  Informar os pais/encarregados de educação quanto à oferta 
formativa, 

● visita à Feira Qualifica 2022 (alunos do 9º ano); 
● visita à Feira Futurália (alunos do 12º ano) 

 
 
 
 
2º e 3º períodos 

Serviço de 
Psicologia e 
Orientação 
Coordenadora da 
Estratégia 
Nacional de 
Educação para a 
Cidadania 
Diretores de 
Turma 

 
 
Alunos dos vários 
ciclos do 
Agrupamento 

Desenvolver para  
Ser I 

Excelência das  
Aprendizagens 

● Realizar projetos pedagógicos que desenvolvam a 
proficiência da leitura e escrita, na língua materna, a partir de 
rastreios; 

● Assegurar respostas educativas que adequem o processo de 
ensino e aprendizagem a todos os alunos, implantando 
dinâmicas de ação pedagógicas inovadoras e no âmbito da 
RTI; 

● Fomentar a participação dos pais/encarregados de educação 
nas atividades escolares; 

● Desenvolver o processo de ensino/aprendizagem 
perspetivando a melhoria da qualidade das aprendizagens e 
o sucesso de todos os alunos; 

●  Melhorar os processos de avaliação das aprendizagens. 

Ao longo do ano 
letivo 

EMAEI 
Terapeuta da fala 
Com a 
colaboração do 
SPO e dos  
Departamentos 
do PréEscolar e 
do 1.º Ciclo. 

Alunos do último 
ano  
do Pré-escolar e do 
1º  
ano do 1º Cicl 
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Desenvolver para Saber ser II 

Práticas Pedagógicas 
e Medidas 
Promotoras de 
Sucesso Educativo 
Resultados 
Avaliação e 
Monitorização das 
Aprendizagens 

●  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; 

●  Assegurar respostas educativas que adequem o processo 
de ensino e aprendizagem a todos os alunos; 

●  Melhorar os processos de 
● avaliação das aprendizagens. 

 
 
1º, 2º e 3º períodos 

 
Serviço de 
Psicologia e 
Orientação 
Coordenadora da 
Estratégia 
Nacional de 
Educação para a 
Cidadania 
Diretores de 
Turma 

 
Alunos 6º, 6º, 7º, 8º, 
10º(profossional) e 
outras turmas em 
que se revele 
necessário 

 
Exposição de final de período 
dos trabalhos realizados 
pelos alunos (Natal) 
 
Exposição dos trabalhos 
realizados pelos alunos (Dia 
mundial da árvore e da 
floresta 21 de Março) (PNA) 
 
Exposição dos trabalhos 
realizados pelos alunos (Dia 
Mundial do Ambiente: 5 de 
Junho) 

 
 
Excelência das 
aprendizagens  
 

● Apostar na dinamização e no desenvolvimento de 
experiências de comunicação e expressão;  

● Reforçar dinâmicas de ação pedagógicas e didáticas 
inovadoras, centradas na diversidade dos alunos. 

Final de cada 
período 
 

Grupo disciplinar 
de 
Artes e 
Tecnologias 
2º e 3ºciclos 
 

Alunos e 
comunidade escolar 
 

        English4Families 

Excelência das 
Aprendizagens 
 
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; 

●  Envolver as famílias na vida escolar dos alunos. 

Ao longo do ano 
Grupo disciplinar 
de Inglês do 1.º 
CEB / Famílias 

Todos os alunos 
dos 1.º CEB 

Workshops: 
Operacionalização das 
Adaptações 
Curriculares Não 
Significativas [Alínea b) do 
Artigo 9º do Decreto-lei nº 
54/2018, de 6 de julho] 

Liderança e Gestão 
 

Organização/Planeam
ento curricular 
Articulação e 
Flexibilidade 
Curricular 

● Melhorar a capacitação organizacional, como ferramenta 
estratégica, promovendo a liderança, a formação e a 
flexibilidade curricular; 

● Valorizar e incentivar a discussão pedagógica, a reflexão e a 
formação da comunidade educativa; 

● Realizar ações de formação/vários workshops no âmbito do 
planeamento da gestão curricular; 

● Incentivar a planificação de projetos curriculares adequados 
à diversidade 

● dos alunos/turma. 

Ao longo do ano 
letivo 

EMAEI 
Todos os 
professores 
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Resposta Integrada para a 
Automatização da Leitura 
(RIAL) 

 

Liderança e Gestão 

Articulação e 
Flexibilidade 
Curricular 

Práticas Pedagógicas 
e Medidas 
Promotoras de 
Sucesso Educativo 

Resultados 

Avaliação e 
monitorização das 
aprendizagens 

● Realizar projetos pedagógicos que desenvolvam a 
proficiência da leitura, promovendo a literacia literária nos 
alunos; 

● Incentivar a realização de atividades, adequados à 
diversidade dos alunos/turma, assegurando dinâmicas de 
ação pedagógicas inovadoras; 

● Desenvolver o processo de ensino/aprendizagem 
perspetivando a melhoria da qualidade das aprendizagens e 
o sucesso de todos os alunos; 

● Melhorar os processos de avaliação das aprendizagens. 

Ao longo do ano 
letivo 

EMAEI 
Colaboração com 
o Departamento 
do 1º Ciclo e 
intervenientes nos 
Planos de 
Desenvolvimento 
Pessoal, Social e 
Comunitário do 
Agrupamento 

Alunos do 2.º ano 
de escolaridade 

Resposta Específica e 
Especializada a Alunos 
com Dislexia (REEAD) 

 

Liderança e Gestão 

Articulação e 
Flexibilidade 
Curricular 

Práticas Pedagógicas 
e Medidas 
Promotoras de 
Sucesso Educativo 

Resultados 

Avaliação e 
monitorização das 
aprendizagens 

● Incentivar a realização de projetos curriculares/atividades no 
âmbito da dislexia (e.g Ouvintes sortudos), adequados à 
diversidade dos alunos/turma; 

● Assegurar respostas educativas que adequem o processo 
de ensino e aprendizagem a todos os alunos, implantando 
dinâmicas de ação pedagógicas inovadoras; 

● Realizar projetos pedagógicos que desenvolvam a leitura e a 
escrita, aperfeiçoando a fluência e a compreensão leitoras 
nos alunos; 

● Desenvolver o processo de ensino/aprendizagem 
perspetivando a melhoria da qualidade das aprendizagens e 
o sucesso de todos os alunos; 

● Melhorar os processos de avaliação das aprendizagens. 

Ao longo do ano 
letivo 

EMAEI 
Colaboração com 
o Departamento 
de Educação 
Especial, 1º e 2º 
Ciclos 

Alunos com dislexia 
que frequentam o 
1º e 2º Ciclos 

Equitação terapêutica com o 
Coração Delta 

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

● Fomentar o desenvolvimento de competências cognitivas, 
comunicativas, sociais e motoras nos alunos; 

● Aperfeiçoar a adequação das estratégias de ensino às 
características dos alunos, partindo dos seus interesses, 
motivações e necessidades; 

● Desenvolver atividades que promovam a melhoria das 
atitudes sociais, relacionais interpessoais e emocionais; 

● Promover cenários de aprendizagem inovadores; 
● Desenvolver o processo de ensino/aprendizagem 

perspetivando a melhoria da qualidade das aprendizagens e 
o sucesso de todos os alunos; 

● Assegurar respostas educativas que adequem o processo 
de ensino e aprendizagem aos alunos. 

 
De outubro de 
2021 a junho de 
2022 

 
EMAEI 
Colaboração com 
a Associação 
Hípica e 
Psicomotora de 
Viseu (AHPV) e o 
Município de 
Tondela 

Alunos do1.º, 2.º e 
3.º Ciclos e 
Secundário 
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Snoezelen para todos 

 

Articulação e 
Flexibilidade 
Curricular 
 
Resultados 
 

Práticas Pedagógicas 
e Medidas 
Promotoras de 
Sucesso Educativo 

● Proporcionar emoções positivas, tais como o bem-estar 
social e emocional, o relaxamento, a motivação… 

● Desenvolver atividades que promovam a melhoria das 
competências cognitivas, comunicativas, sociais, motoras e 
educativas; 

● Promover cenários de aprendizagem inovadores; 
● Assegurar respostas educativas que facilitem o processo de 

ensino e aprendizagem de todos os alunos; 
● Desenvolver o processo de ensino/aprendizagem 

perspetivando a melhoria da qualidade das aprendizagens e 
o sucesso de todos os alunos; 

● Melhorar o grau de inclusão de todos os alunos, 
assegurando uma educação 

● adequada às potencialidades e à diversidade de cada 
discente. 

Ao longo do ano 
letivo 

EMAEI 
Colaboração com 
a BE e 
Departamento de 
Educação 
Especial 

Comunidade 
Educativa (todos os 
alunos) 

Participação no Concurso 
Nacional 
Media@ção. (RBE) 

Cultura 
organizacional 
Organização e gestão 
curricular 

● Valorizar o papel da biblioteca escolar, enquanto centro de 
recursos de informação e de aprendizagem, no apoio ao 
desenvolvimento curricular mediante articulação com as 
estruturas de coordenação educativa; 

● Fortalecer a ligação do agrupamento com a comunidade. 

Ao longo ano letivo 
Grupo disciplinar 
de Filosofia e 
Biblioteca Escolar 

Alunos do 10º 

de Filosofia 

“Curiosidades 
Matemáticas” 
 
“Curiosidades da Ciência” 

Excelência das 
Aprendizagens 

●  Reforçar dinâmicas de ação pedagógicas e didáticas 
centradas na diversidade dos alunos; 

● Articular com as Bibliotecas Escolares, enquanto centro de 
recursos educativos; 

● Desenvolver o gosto de aprender por si próprio, comunicar e 
aprender a pensar; 

● Desenvolver o gosto/curiosidade pela Ciência. 

Ao longo do ano 

 

Professores do 
Grupo 230 

Biblioteca escolar 

Alunos do 2º ciclo 

Participação no prémio 
Faqtos 

Cultura 
organizacional 
Organização e gestão 
curricular 
Excelência das 
Aprendizagens 

● Promover o sucesso escolar e a qualidade das 
aprendizagens. 

Ao longo do Ano 
letivo 

 
 
Docente de FQ 
Docente de 
Filosofia 

 
 
Turma do 11ºA 
 

http://rbe.mec.pt/np4/2029.html
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Participação 
no projeto Apps 
for good/ Projeto 
Adélia 

Cultura 
organizacional 
Organização e gestão 
curricular 

● Contribuir para a formação e o desenvolvimento integral dos 
alunos; 

● Promover o sucesso escolar e a qualidade das 
aprendizagens; 

● Fortalecer a ligação do agrupamento com a comunidade. 

Ao longo do ano 
letivo 

CEECA 

Grupo de 
Filosofia 

CPCJ 

12º A 

Comunidade 
Educativa 

Projeto Wanted |Escolas 
Empreendedoras 
da 
CIM Viseu Dão 
Lafões 

Cultura 
organizacional 
Organização e gestão 
curricular 

● Melhorar o envolvimento das escolas do agrupamento para 
a construção de uma cultura identitária, 

● Fortalecer a ligação do agrupamento com a comunidade. 

Ao longo do ano 
letivo 

CEECA 

CIM Dão Lafões 

Coordenação do 
Pré-escolar 

Grupo de 
geografia 

Coordenação dos 
Cursos 
Profissionais 

Grupo de 
Filosofia 

Alunos do pré-
escolar 

7º anos 

12º A 

Cursos 
Profissionais 

Comemoração de datas e 
acontecimentos históricos 

Organização e gestão 
curricular 

● Contribuir para a formação e o desenvolvimento integral dos 
alunos; 

● Promover o sucesso escolar e a qualidade das 
aprendizagens. 

Ao longo do ano 
letivo 

Grupo disciplinar 
de História e de 
HGP 

Biblioteca Escolar 

Todos os alunos 

Service Learning - aprender 
em contexto 
(Os alunos irão preparar uma 
visita guiada pelo centro de 
Tondela, em Inglês e em 
Espanhol, e dinamizar essa 
atividade com os hóspedes do 
hotel que se mostrem 
interessados.) 

Organização e gestão 
curricular 

Excelência das 
Aprendizagens 

● Desenvolver as capacidades e conhecimentos dos alunos, 
aplicando-os às necessidades do meio no qual se inserem. 

● Fomentar o gosto e o interesse pela aprendizagem. 
● Desenvolver as competências dos alunos nas línguas 

estrangeiras.             
● Fomentar uma cultura de participação e inovação 

pedagógica. 

Ao longo do ano 
letivo 

Professoras de 
Inglês e Espanhol 
do 10º ano 

Parceiros: 

Hotel Severino 
José 

Alunos das turmas 
10ºA e 10ºB 
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Campeonato escolar 
“Supertmatik” 

Excelência das 
Aprendizagens 

  

●  Fomentar o interesse pela aprendizagem. 
● Contribuir para a aquisição, consolidação e ampliação de 

competências e conhecimentos. 
● Reforçar a componente lúdica no processo de ensino-

aprendizagem 
● Promover o convívio entre alunos, professores e restante 

comunidade escolar. 

janeiro a maio de 
2022 

-Grupo Disciplinar 
de LE 
3.ºCEB/SEC 

  

Comunidade 
educativa 

  

  

Programa Escolas 
Embaixadoras do Parlamento 
Europeu 

Cultura 
Organizacional 

Organização e gestão 
curricular 

Excelência das 
Aprendizagens 

● Fomentar uma cultura de participação e inovação 
pedagógica. 

● Promover o intercâmbio entre escolas e outras instituições 
de caráter educativo, recreativo e cultural. 

●  Fomentar o interesse pela aprendizagem. 
● Contribuir para a aquisição, consolidação e ampliação de 

competências e conhecimentos dos alunos. 

Ao longo do ano 
letivo 

Equipa 
responsável 

Inglês 

Espanhol 

CPTAT  

com a 
colaboração da 
Biblioteca Escolar 

 

Comunidade 
escolar 

Service Learning - aprender 
em contexto 
(Os alunos irão preparar uma 
visita guiada pelo centro de 
Tondela, em Inglês e em 
Espanhol, e dinamizar essa 
atividade com os hóspedes do 
hotel que se mostrem 
interessados.) 

Cultura 
Organizacional 

Organização e gestão 
curricular 

Excelência das 
Aprendizagens 

● Desenvolver as capacidades e conhecimentos dos alunos, 
aplicando-os às necessidades do meio no qual se inserem. 

● Fomentar o gosto e o interesse pela aprendizagem. 
● Desenvolver as competências dos alunos nas línguas 

estrangeiras. 
● Fomentar uma cultura de participação e inovação 

pedagógica. 
                       

Ao longo do ano 
letivo 

Professoras de 
Inglês e Espanhol 
do 10º ano 

Parceiros: 

Hotel Severino 
José 

Alunos das turmas 
10ºA e 10ºB 

NOTAS: CLUBE CIÊNCIA VIVA/GRUPO 510 - Estão a ser estabelecidos contactos com parceiros, o que poderá ter como consequência a ocorrência de outras 

atividades no segundo e terceiro, que serão posteriormente comunicadas para aprovação.  

 



 

 

37 
 

14. 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 nas bibliotecas das três Escolas. Serão, igualmente, afixadas as atividades a desenvolver em cada período.  

  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, deve 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 periódico. 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 27 de outubro de 2021 

 

Última atualização - Conselho Pedagógico em 11 de maio de 2022
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ANEXO I 

 
 
15. PLANO ANUAL DE ATIVIDADES DAS BIBLIOTECAS ESCOLARES
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PLANO ANUAL DE ATIVIDADES DAS BIBLIOTECAS ESCOLARES 

AETCF / ANO LETIVO 2021/2022 

Eixos/ 

Domínios  

do PE 

Atividades / Ações 

Domínios 

de Ação 

da BE 

Regim

e 

PADD

E 
PM 

Ac 

BE 

Intervenientes/

Articulações/ 

Parcerias 

Calendári

o 

Público-

alvo 

Bibliotecas 

ES 

Mo

l 

EB 

To

n 

EB 

Laj 

EB

1 

Mo

l 

EB

1 

To

n 

EB

1 

Ca

n 

Ao longo do ano 

E1/D1 

E2/D1,D

2 

 

Organização e decoração  

dos espaços da BE 

 

   D P  

  

Equipa da BE 
Ao longo 

do ano 

Comunidade 

Educativa 
X X X X X X 

E1/D1, 

D2, D3 

E3/D1 

 

“Destaques na BE”  
(novas aquisições, livros, filmes,  

autores, pintores, cientistas, …) 

 

   D M  

  

 

X 
Equipa da BE 

Direção 

Ao longo 

do ano 

Comunidade 

Educativa 
X X X X X X 

E1/D1, 

D2, D3 

E3/D1 
“Comemoração de efemérides”  A    M  

  

X 

Equipa da BE 

várias 

disciplinas 

Ao longo 

do ano 

Comunidade 

Educativa 
X X X X X X 

E1/D2, 

D3 

E3/D1,D

2 

 

Passatempo “TOP LEITOR” – 

apuramento do melhor leitor em cada 

BE 
 

 B   P  

 

 

X 

 

Equipa da BE 
Ao longo 

do ano 

Alunos de 

todos os 

níveis/ciclos 

de ensino 

X X X X X X 

E1/D2, 

D3 

E3/D1,D

2 

Projeto “O Som dos Livros”   C  M  X X 

Equipa da BE 

várias 

disciplinas 

RBT 

Rádio Emissora 

das Beiras e  

Rádio Miúdos 

Ao longo 

do ano 

Comunidade 

Educativa 
X X X X X X 

E1/ D2, 

D3 

E2/D1, 

D2, D3 

 

Projeto “Geração Jovem #14-20”,  

no âmbito do  

Movimento 14-20 a Ler (PNL) 
- concurso criativo de ilustração & 

audiovisual 

- workshop de cinema 

  C  M  X X 

Equipa da BE 

Diretora AE 

RBT 

Município 

ACERT 

Outros 

Ao longo 

do ano 

 

(projeto 

trienal) 

Alunos dos 

9º, 10º, 11º e 

12º Anos 

Comunidade 

Educativa 

X  X    
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- criação de um livro/DVD Memória 
 

parceiros  

E2/D2, 

D3 

E3/D1 

 

Cantinho dos  

Desafios Matemáticos e  

Curiosidades Científicas 
 

A    P   X 

Equipa da BE 

Matemática 

Ciências 

Naturais 

Ao longo 

do ano 

Alunos  

do 2º CEB 
 X X    

E1 

E3/D1 

 

  “A maior flor da nossa escola: flor 

da diversidade”,  

no âmbito da comemoração do 

Centenário de José Saramago e do  

Plano Nacional das Artes: 

- leituras centenárias com o 1.ºCEB  

(A maior flor do mundo) 

- organização de coletâneas de registos 

visuais e gráficos; 

- criação de “canteiros e murais de 

afetos” (a flor que nasce na BE e 

cresce pelos vários espaços das escolas 

do AE) 

- construção do filme “A maior flor da 

nossa escola”; 

- construção e exposição de  flor/flores 

tridimensional com recurso a materiais 

recuperados/reciclados; 

- leitura, escrita e divulgação de poesia. 
 

 B   P/M  
 

X 

 

 

X 

 

Equipa da BE 

Disciplinas 

PNA/PCE 

Outros 

parceiros 

Ao longo 

do ano 

Alunos de 

todos os 

níveis/ciclos 

de ensino 

Comunidade 

Educativa 

X X X X X 

 

X 

 

E1/D2 

E2/D3 

 

Projeto solidário  

“Histórias d’ Ajudaris”  
– criação e divulgação de histórias  

 

 B   P  

  

 

 
Equipa da BE 

Português 

Ao longo 

do ano 

Alunos  

dos 1.º e 

 2º CEB 

Comunidade 

Educativa 

 X    

 

 

 

E1/D2 

E2/D3 

Projeto “Craques de Leitura” 

- leituras e reflexões à roda de livros, 

dinamizadas por desportistas. 

 B   P  

  
Equipa da BE 

CDT 

Educação Física 

Português 

Ao longo 

do ano 

 

Alunos dos 

6 aos 15 

anos 

 

X X X    

E3/D1 

 

 

Projeto “Imprevistos de Leitura…” – 

conto e reconto de histórias em sala de 

aula 

 B   P  X X 

Equipa da BE 

Área disciplinar 

de Português 

Ao longo 

do ano 

Alunos  

do 1º CEB 
 X X X X X 
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E2/D2, 

D3 

D2/D3 

 

“Palavras sentidas” – apresentação de 

autores e textos/reflexões na BE e no 

Hall da entrada principal das escolas 

 

A    P  X X 

Equipa da BE 

Português 

Alunos  

dos CPTAT 

Ao longo 

do ano 

Comunidade 

Educativa 
X X X    

E2/D2, 

D3 

E3/D1/D

2 

 

Concurso Nacional de Leitura 
 

 B   M  X  

Equipa da BE 

Português 

RBT 

PNL 

 CIBE 

Município  

Ao longo 

do ano 

Alunos dos 

1º, 2º  

e 3º CEB  

e Secundário 

X X X X X X 

E3/D1, 

D2 

 

 

Projeto “Cientificamente Provável” 

 

 

  C  M  X X 

Equipa da BE 

Clube  

Ciência Viva  

Instituições de 

Ensino Superior 

Ao longo 

do ano 

Alunos do 

3.º CEB 
X  X    

E3/D1 

 

Concurso “Faça Lá Um Poema”  

 

A    P  
 

 

 Equipa da BE 

Português 

PNL 

Ao longo 

do ano 

Alunos dos 

CPTAT 
X      

E1/D1, 

D3 

E3/D1 

 

Concurso “Media@ção” 

 

A    P  X X 

Filosofia 

Área de 

Integração 

Equipa da BE 

Ao longo 

do ano 

Alunos dos 

10ºA e B  

e 11º 

CPTAT 

X      

E1/D1,D

2 D3 

E3/D1 

 

Concurso  

“Imagens contra a corrupção” 

 

  C  P    

Filosofia 

Cidadania 

Equipa da BE 

 

Ao longo 

do ano 

 

Alunos do 

Secundário 
X      

E1/D1, 

D3 

E3/D1 

 

Concurso “Conta-nos uma História!” 

 

  C  P  
 

 

 

X 

Equipa da BE 

Docentes 

Titular e de Ed. 

Especial 

da Turma 

Ao longo 

do ano 

Alunos  

do 4ºJ 

Comunidade 

Educativa 

  X    

E1/D2 

D2/D3 

Bibliotecas Inclusivas – integração do 

sistema ColorAdd.Social (simbologia 

para daltónicos) 

   D P  

  Equipa da BE 

RBT 

Município 

Empresa 

ColorAdd.Socia

l 

Ao longo 

do ano 

Comunidade 

Educativa 
X X X   

 

 

 

 

E3/D1 
 

 “Portugal de portas abertas para a 
  C  P  X X 

Inglês 

Espanhol 

Ao longo 

do ano 

10.ºA 

10.ºCPTAT 
X      
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Europa”, no âmbito do Programa das 

Escolas Embaixadoras do Parlamento 

Europeu - dinamização de um  

INFOPOINT na BE 

 

CPTAT  

Equipa da BE 

12.ºCPTAT 

Comunidade 

Educativa 

E1/D2 

D2/D3 

 

Organização de  

Exposições temáticas na BE 
 

A    P  X  Equipa da BE 
Ao longo 

do ano 

Comunidade 

Educativa 
X X X    

E1/D2 

E3/D1 

 

Produção de Curtas de Animação 

 

   C P  X X 

Equipa da BE 

Docentes 

titulares de 

turma 

Ao longo 

do ano 

Alunos dos 

3.º A e B 

Comunidade 

Educativa 

X X     

 

E1/D1 

 

Curadoria de conteúdos digitais e  

Partilha no Facebook e Biblioteca ON  
A    NP  X  

Professoras 

Bibliotecárias 

Ao longo 

do ano 

Comunidade 

Educativa 
X X X X X X 

E1/D1 

E2/D2 

 

Participação e cooperação em 

reuniões das estruturas educativas do 

AETCF e de outras estruturas de apoio 

à BE (CP, RBT, CIBE, …) 

 

   D M  

  
Professoras 

Bibliotecárias 

Diretora AE 

CIBE 

RBT 

Ao longo 

do ano 

Comunidade 

Educativa 
X X     

E2/D1, 

D2 

Identificação de necessidades e 

aquisição de materiais para as BE 

- fundo documental 

- material de desgaste e consumíveis 

- equipamento 

- outros materiais 

   D M  X  

Equipa da BE 

Diretora AE 

Conselho 

Administrativo 

Docentes  

Alunos  

Não Docentes 

Ao longo 

do ano 

Comunidade 

Educativa 
X X X   

 

 

 

 

E2/D1,D

2 

E3/D1 

 

Apoio aos utilizadores da BE  

e disponibilização dos recursos 

 

A    M  

  

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: 

- catálogos digitais; 

- marcadores de livros, etc 

 

   D M  

  

Equipa da BE 

 

Ao longo 

do ano 

Comunidade 

Educativa 
X X X    
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E1/D1 

 

Recolha e tratamento de informação 

sobre atividades das BE / Divulgação 

nas Redes Sociais 
 

   D M  

  

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/concursos 
 

   D NP  

  

Professoras 

Bibliotecárias 

Ao longo 

do ano 

Direção AE 

Conselho 

Pedagógico 

RBE 

PNL 

X X X X X X 

E2/D1 

 

Tratamento e gestão documental: 

classificação, catalogação e gestão de 

empréstimos 

 

   D M  

  

Equipas da BE 

Professoras 

Bibliotecárias 

Ao longo 

do ano 

Direção AE 

RBT 

Comunidade 

Educativa 

X X X    

1º Período 

E2/D1, 

D2, D3 

 

Comemoração do Mês Internacional  

da Biblioteca Escolar: 

- decoração das BE, criação e 

distribuição de adereços/flyers e 

destaque de Fundo Documental, de 

acordo com a temática MIBE/2021 

- visitas guiadas à BE/sessões de 

acolhimento para anos iniciais de ciclo 

(1.º, 5.º, 7.º e 10.º Anos) 

- comemoração do Dia Mundial da 

Alimentação, em articulação com a 

disciplina de Ciências Naturais 

- comemoração do  Halloween, em 

articulação com a disciplina de Inglês  

- apresentação de “Receitas 

Diabólicas”, em articulação com a 

disciplina de Português 2.ºCEB 

- “os contos tradicionais à luz dos 

valores éticos atuais” - trabalho 

articulado com Português e 

Filosofia(3.ºCEB e Secundário) 

 

 B   P  X X 

Equipa da BE 

Português 

Inglês 

Filosofia 

Ciências 

Naturais 

outubro 

 

Alunos de 

todos os  

níveis/ciclos 

de ensino 

Comunidade 

Educativa 

X X 

 

 

X 

 

 

X 

 

 

X 

 

 

X 

E2/D1,D     D NP    Professoras outubro Direção X X X X X X 
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2 Preenchimento, no Portal da RBE, das 

Bases de Dados “Recursos 

Humanos” 
 

Bibliotecárias CIBE 

RBE 

E2/D1 

 

Preenchimento, no Portal da RBE, 

das Bases de Dados: Secções A, B, C 

e D 
 

   D M  

  

Equipa da BE 

Professoras 

Bibliotecárias 

novembro 

Direção 

CIBE 

RBE 
X X X X X X 

E1/D1 

E3/D1 

Comemoração do  

Dia Mundial da Filosofia  
A    P  

  

Filosofia 

Equipa da BE 
18 

novembro 

 

Alunos do  

Secundário 

Comunidade 

Educativa 

 

X X     

E2/D1, 

D2, D3 

 

Semana das Ciências: 

- Ciências Vivas na BE »  horta 

orgânica na biblioteca; 

- visualização/exploração de filmes e 

documentários; 

- destaque de fundo documental 

específico e curiosidades científicas 

- sessão de animação da leitura com 

Carlos Fiolhais, José Fanha e Daniel 

Completo » apresentação do livro 

“Cabeças na Lua” (1.ºCEB) 

- sessões de leitura sobre a temática, na 

BE e nas salas de aula 

 

A    M  X X 

Equipa da BE 

Docentes  

das turmas 

intervenientes 

16 a 26 de 
novembro 

Alunos de 

todos os 

níveis/ciclos 

de ensino 

Comunidade 

educativa 

X X X X X X 

E1/D1, 

D2, D3 

E3/D1 

Comemoração do  

Dia Mundial dos Direitos Humanos 

- destaque de fundo documental 

- debates/trabalhos sobre a temática 

- bibliofilmes 

A    P  X X 

Filosofia 

Cidadania 

Equipa da BE 

10 de 

dezembro 

Alunos 

dos vários 

níveis/ciclos 

de ensino 

Comunidade 

Educativa 

X      

E3/D1 

 

Projeto solidário “Pequenos Gestos, 

Grandes Ações” - angariação e 

organização de Cabazes de Natal 

 

  C  P    
EMRC 

Equipa da BE 
dezembro 

Famílias dos 

alunos 

carenciados 

do AETCF 

X X X X X X 
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2º Período 

E3/D1 

 

“Janeiro Cultural” 
- Encontros/palestras virtuais e 

presenciais com autores de diversas 

áreas do conhecimento (literatura, 

ciências, matemática, ...) 

- oficinas de filocriatividade 

- workshop de astronomia 

- espetáculo de teatro “Ela”, pela 

ACERT 

 

A    M  X X 

Equipa da BE 

RBT 

várias 

disciplinas 

 17 a 21  

de janeiro 

Alunos  

dos  

9º Ano 

e Secundário 

X  X    

E1/D1, 

D2, D3 

E3/D1 

 

Festa do Livro e da Leitura / Semana 

da leitura 
- encontros com autores 

- sessões de animação da leitura 

- feira do livro 

- espetáculos de teatro, música, dança 

- exposições 

- workshops/oficinas 

- palestras 
 

 B   M  X X 

Equipa da BE 

RBT 

Município 

Português 

Docentes  

das turmas 

envolvidas 

7 a 18  

de março 

Alunos do 

Pré-escolar, 

1.º e 

2.ºCEB, 7.º 

e 8.º/3.ºCEB 

Comunidade 

Educativa 

X X X X X X 

E1/D1 

D2/D3 

E3/D1 

 

Semana da Poesia: 

- comemoração do Dia Mundial da 

Árvore e da Poesia 

- “A flor de Diversidade”- leitura de 

poemas e frases na BE 

- exposição de trabalhos individuais e 

coletivos 

 

 B   P  X  

 

Equipa da BE 

Português 

 

21 a 25  

de março 

Alunos de 

todos os 

níveis/ciclos 

de ensino 

Comunidade 

Educativa 

X X X 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

3º Período 

E2/E3 

D2/D3 

Semana da Língua Inglesa: 

- exposição de materiais e fundo 

documental específico na BE 

 B   P  

X  
Equipa da BE 

Docentes de 

Inglês/2.ºCEB 

18 a 23  

de abril 

Alunos do 

2.º CEB 

Comunidade 

Educativa 

 X X    

E3/D1 

 

Comemoração do  

Día del Libro/Díada de Sant Jordi 

 B   P  X  
Espanhol 

Equipa da BE 
23 abril 

Alunos do  

3º CEB e 

Secundário 
X  X    
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E3/D1 

Comemoração do 25 de abril/Dia da 

liberdade - “As portas que abril 

abriu” 

- construção de um mural na BE  

- destaque de livros proibidos  

A    P  X X 

Equipa da BE 

Estudo do 

Meio/ 

História/HGP 

EV/ET 

última 

semana  

de abril 

Alunos de 

todos os 

níveis/ciclos 

de ensino  

Comunidade 

Educativa 

X X X X X X 

E3/D1 

 

Sessões de “Animação da Leitura” 

 

 B   P  X X 

Equipa da BE 

Coordenadora 

e Alunos do 

10.ºCPTAT  

Ed. Infância 

maio 
10.º CPTAT 

Pré-escolar 
X      

E3/D1 

 

Comemoração do  

“Dia do Autor Português” 

 

A      X  
Equipa da BE 

Português 
22 de maio 

Alunos do 

2º CEB 
 X X    

E1/D1,  

E3/D1 

 

Festival de Cinema de Animação 

 

  C  P  X X 

Equipa da BE 

Docentes 

titulares e 

alunos das 

turmas 

 3.ºA e 3.ºB 

Município 

25 de maio 

Alunos do 

1.º e 3ºCEB 

Comunidade 

Educativa 

X X X    

E1/D1, 

D2, D3 

E3/D1 

 

V International School Cartoon 

Festival 
- criação de cartoons 

- exposição de trabalhos  

- participação de cartunistas 

- animação com artistas convidados 

- workshops de cartoon e de caricatura 

- entrega de prémios 

- divulgação de cartoons em lojas de 

comércio tradicional, jornais, nas redes 

sociais e noutros meios de difusão 

- presença do evento na FICTON 2021 

- encontro, em linha, de apresentação 

do evento 

 

  C  M  X X 

Grupo de 

Artes Visuais 

do 3.ºCEB 

Equipa da BE 

RBT 

Município 

Escolas 

nacionais e 

estrangeiras 

Artistas 

convidados 

28 de maio 

a  

6 de junho 

Alunos do 

2.º e 3.º 

CEB 

Comunidade 

Educativa 

X X X    

E2/D1, 

D2 

 

Sistematização de informação e 
   D M  

  Equipa da BE 

Professoras 

junho/ 

julho 

Diretora 

Conselho 
X X X X X X 



 

47 
 

tratamento estatístico de dados da 

gestão da BE 

 – preenchimento de grelhas 

 

Bibliotecárias Pedagógico 

RBE 

E2/D1, 

D2 

 

Preenchimento, no Portal da RBE, das 

Bases de Dados: Secção E 

 

   D NP  

  
Equipa da BE 

Professoras 

Bibliotecárias 

junho/ 

julho 

Direção 

CIBE 

RBE 
X X X X X X 

E2/D1, 

D2 

 

MABE: Elaboração do Plano de 

Melhoria da BE/Relatório de Execução 

 

   D M  

  

Professoras 

Bibliotecárias 
julho 

Direção 

Conselho 

Pedagógico 

RBE 

X X     

 
Domínios de Ação da Biblioteca Escolar:    (Regime) P – Presencial / M – Misto / NP – Não Presencial 

 A – Currículo, Literacias e Aprendizagem    (PADDE) Plano de Ação para o Desenvolvimento Digital das Escolas 

 B – Leitura e Literacia      (PM) Plano de Melhoria 

 C – Projetos e Parcerias      (AcBE) “Aprender com a Biblioteca Escolar” - Referencial 

 D – Gestão da Biblioteca Escolar  

  

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; D3- Avaliação e Monitorização das Aprendizagens)
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ANEXO II 

 
 

16. PLANO ANUAL DE ATIVIDADES DA ESTRATÉGIA DE EDUCAÇÃO 

PARA A CIDADANIA DO AGRUPAMENTO 
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ATIVIDADES A DESENVOLVER NO ÂMBITO DA ESTRATÉGIA DE EDUCAÇÃO PARA A CIDADANIA  

AETCF / ANO LETIVO 2021/2022 
 

Projeto Educativo 
Atividades/projetos Calendarização Organização Público-Alvo 

Eixo de ação 

Cultura organizacional 
 
 
 
 
 
 
 
 
Organização e Gestão 
curricular 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Excelência das 
aprendizagens 

Peditório da Liga portuguesa  
Contra o Cancro 

 
29 de outubro 

Coordenação da 
estratégia de Educação para 
a Cidadania do Agrupamento 

 
11º A e 12º A 

Rede de escolas sem corrupção 
 
Ao longo do ano letivo 

 
CEECA BE 

 
Comunidade Educativa 

Comemoração do Dia Mundial dos  
Direitos Humanos 

 
10 de dezembro 

CEECA 
Grupo disciplinar de 
Filosofia 
BE 

 
Comunidade Educativa 

Engenheiras por um Dia 
 

Ao longo do ano letivo 
 
CEECA SPO 

 

Alunos do 9º e Ensino 
Secundário 

Apetrechamento da LODUTECA em Cabo Verde– SMILEY KIDS 
 
Ao longo do ano letivo 

 
CEECA 
Conselho de Turma do 12º A 

Comunidade Educativa 
Alunos de  Cabo Verde 

Banco Alimentar 
 

2º período CEECA Alunos do 11º de Filosofia 

Participação no projeto Apps for good/ Projeto Adélia Ao longo do ano letivo CEECA CPCJ Alunos do 12º A 

Projeto Wanted |Escolas Empreendedoras da CIM Viseu Dão Lafões 
 
Ao longo do ano letivo 

CEECA 

Pré-escolar 7º anos 
12º A 
10º CPTAT 
11º CPTAT12º CPTAT 

Plano Anual de Atividades da Escola Segura (GNR) Ao longo do ano letivo CEECA Comunidade Educativa 

“No Poupar Está o Ganho” 
Fundação Dr António Cupertino de Miranda 

Ao longo do ano letivo 
1º ciclo-Turmas do 4ºA; 4ºB; 
4ªC 
2ºcíclo - turmas 6º F e 5ºE 

Alunos 1º ciclo 
Alunos 2º ciclo 
Pais e Encarregados de 
Educação 
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PROJETOS DE ESCOLA - ANO LETIVO 2021/2022 
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PROJETOS – AETCF - ANO LETIVO 2021/2022 
 

PROJETO DESCRIÇÃO RESPONSÁVEL 

QUADRO EQAVET 
Quadro de Referência Europeu de 
Garantia da Qualidade para a 
Educação e Formação Profissionais 

Equipa EQAVET (Helena 
Gonçalves, Carla Filipe, Ana 
Antunes, Margarida Leonardo, 
Filomena Bebiano, Dulce 
Fernandes) 

PROGRAMA ESCOLA 
EMBAIXADORA DO 
PARLAMENTO EUROPEU 

O programa «Escola Embaixadora do Parlamento Europeu» visa sensibilizar alunos do ensino secundário e profissional, 
provenientes de diferentes horizontes no que respeita a percursos escolares, meios sociais e origens geográficas, para a 
democracia parlamentar europeia, para o papel do Parlamento Europeu e para os valores europeus. O programa proporciona 
aos alunos a oportunidade de conhecerem melhor os seus direitos enquanto cidadãos da UE e de descobrirem como podem 
participar ativamente nos processos democráticos da EU. 

Carla Filipe, Dulce Fernandes, 
Patrícia Fernandes 

REDE DAS ESCOLAS 
ASSOCIADAS DA UNESCO 

O nosso Agrupamento integra a Rede de Escolas Associadas da Unesco desde 2017, no âmbito da temática dos Direitos 
Humanos. 

Ana Antunes e Dulce Fernandes 

CIÊNCIA VIVA   

INTERNATIONAL SCHOOL 
CARTOON FESTIVAL 

É um festival organizado pelo nosso Agrupamento com a colaboração do Município de Tondela.  
Os objetivos principais deste projeto é o de promover o gosto pelo cartoon, desenvolver o sentido crítico, estético, de 
comunicação e de intervenção.  
É um projeto com reconhecimento mundial na área do cartoon divulgado em diversas plataformas digitais em vários países. 
Os trabalhos dos nossos alunos são expostos em algumas escolas internacionais (Argélia, Brasil, Turquia, Rússia, etc.) 
A nossa equipa do júri é formada por cartunistas de renome internacional. 
Os trabalhos dos nossos alunos são publicados no jornal de Tondela com o intuito de valorizar os trabalhos dos alunos. 
Dinamização da atividade intitulada "Cartoon Família" onde convidamos todo o agregado familiar a criar um cartoon com 
resultados muito positivos de participação. 
Todos os trabalhos são expostos virtualmente, onde qualquer pessoa, em qualquer sítio do mundo e a qualquer hora possa 
aceder à exposição. 
Os trabalhos também são expostos em bibliotecas municipais quando solicitados. 
Desenvolvimento de aulas online com artistas gráficos profissionais, nacionais e internacionais. 

Ricardo Ferreira/Artes Visuais 
Biblioteca Escolar 
Município de Tondela 
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PROJETO INTERNACIONAL 
“PISA PARA AS ESCOLAS” 

Programa da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico (OCDE). 
Direção  
Dulce Fernandes 

PES 

Programa de Promoção e Educação para a Saúde 

Pretende-se com este programa uma abordagem pedagógica de temas ligados à saúde em contexto curricular, promovendo 
a responsabilidade individual e comunitária no que concerne à saúde, desenvolvendo nos alunos competências que lhes 
permitam tomar decisões conscientes e informadas, fazer opções responsáveis e adotar estilos de vida saudáveis. Para tal é 
indispensável providenciar, nos diversos estabelecimentos de ensino do Agrupamento, ambientes seguros e saudáveis, 
disponibilizar ofertas equilibradas e, ainda, facilitar o desenvolvimento de relações humanas saudáveis entre os diversos 
agentes da comunidade educativa. 
Assim, este programa será desenvolvido numa perspetiva interdisciplinar. Será adequado aos diferentes níveis etários e 
utilizará um modelo pedagógico compreensivo, envolvendo a comunidade educativa e dinamizado em colaboração estreita 
com os serviços de saúde, associações de pais e encarregados de educação, associações de estudantes e outras entidades 
externas devidamente credenciadas. 

Inês Gomes + equipa 

Projeto STEM Desenvolvimento do pensamento computacional através da programação, em áreas de engenharia, tecnologia e matemática.  
Olga Pestana, Cláudia Silva e Sara 
Melo 

Festival de Cinema de 
Animação 

Projeto desenvolvido com os alunos do 3º ano do primeiro ciclo da escola sede. 
Desenvolver o gosto pelo cinema de animação na realização de curtas-metragens. 

Ricardo Ferreira/Artes Visuais 
Biblioteca Escolar 
Município de Tondela 

“No Poupar Está o Ganho” 
 

É um projeto de educação financeira, que tem início anualmente com o ano letivo e que disponibiliza a professores e alunos 
todos os recursos pedagógicos necessários à sua implementação. 
Visa transmitir aos alunos do pré-escolar, ensino básico, secundário e ensino profissional conhecimentos de educação 
financeira, para que se consciencializem da importância do dinheiro e possam adquirir competências que lhes permitam a 
tomada de decisões corretas e informadas no futuro, contribuindo para que sejam consumidores mais responsáveis. 

Fundação Dr António Cupertino de 
Miranda 
 
Prof. que vão implementar nas 
suas turmas: 
 
Irene Oliveira, 6ºD; Maria do Céu 
Hernández,6ºF; Jacinta Almeida, 
5ºE e Maria José Trigo,5ºG, do 2º 
ciclo 
 
Ana Isabel Cavaleiro; Maria 
Rodrigues e Cláudia Correia, do 1º 
ciclo, com as turmas do 4ºano. 
 

Plano Nacional das Artes O Plano Nacional das Artes (PNA) é um projeto de âmbito nacional que tem como objetivo tornar as artes mais acessíveis Carla Santos 
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aos cidadãos, em particular às crianças e aos jovens, através da comunidade educativa, promovendo a participação, fruição e 

criação cultural, numa lógica de inclusão. Assenta num plano de ação estratégico com 3 eixos, cabendo às escolas o Eixo 3- 

Educação e acesso-I Indisciplinar a Escola. 

O nosso AETCF está pelo 2.º ano no PNA, através da implementação de um Projeto Cultural de Escola (PCE). "Crescer na e 

com` Arte", é o mote/tema aglutinador do nosso PCE, pretendendo ser ativador de intencionalidade e mudança, através da 

apropriação das diferentes manifestações artísticas, de forma interdisciplinar e transversal ambicionando chegar a todos os 

ciclos, neste agrupamento e à comunidade Educativa. Através de um conjunto de ações, projetos, atividades, o nosso desejo é 

ajudar os alunos a aprender e crescer de forma harmoniosa, fomentando as artes numa perspetiva interdisciplinar e 

transdisciplinar para e na cidadania, onde se destaque a (trans) formação e mudança na escola e comunidade, através da 

relação com as artes, o património e a cultura. Procurar-se-á ajudá-los a crescer nos valores, na diversidade, nos direitos 

humanos, na participação democrática, na sustentabilidade e na valorização do património. 

O nosso PCE também complementa a medida “Projeto Artista Residente”, da ACERT na área da Música, como uma das 

medidas do programa indisciplinar da escola. Neste momento esta medida encontra-se suspensa aguardando financiamento 

por parte dos ministérios da Cultura e Educação.   

O PCE encontra-se em documento próprio com um plano de ação aberto e dinâmico que será monitorizado periodicamente e, 

sempre que necessário proceder-se-á à sua reformulação não sendo rigorosamente vinculativo.  

 “A maior flor da nossa 
escola: flor da diversidade”,  
no âmbito da comemoração 
do Centenário de José 
Saramago e do  
Plano Nacional das Artes 
 

- leituras centenárias com o 1.º CEB e Educação Pré-Escolar (“A maior flor do mundo” de José Saramago;) 

- organização de coletâneas de registos visuais e gráficos; 

- criação de “canteiros e murais de afetos” 

(a flor que nasce na BE e cresce pelos vários espaços das escolas do AETCF); 

- Realização do filme “A maior flor da nossa 

escola”: Flor de diversidade” - filme com os vários momentos de ação e participantes ativos do projeto 

- construção e exposição de uma flor ou flores tridimensionais, com recurso a materiais recuperados/reciclados; 

-leitura, escrita e divulgação de textos em prosa/poesia. 

 

Biblioteca Escolar 
 
Português 
Expressões 

Projeto  

“Craques de Leitura” 

 

- leituras e reflexões à roda de livros com  alunos dos 6 aos 15 anos, dinamizada por desportistas. 

 

Biblioteca escolar 
CDT 
Grupo EF 
Grupo de Português 

 

 
 

 


