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"INTERVIR PARA RENOVAR A ESCOLA" 

Introdução 

O Plano Anual de Atividades, documento estruturante e orientador das estratégias e 

atividades a desenvolver no Agrupamento, reveste-se de extrema preponderância para toda a 

Comunidade Educativa. Este documento constitui, desta forma, um instrumento do exercício de 

autonomia e nele se reflete a realidade da escola no seu dia-a-dia, bem como do contexto 

envolvente. Trata-se de um “documento de planeamento, que define, em função do Projeto 

Educativo, os objetivos, as formas de organização e programação das atividades e que procede à 

identificação dos recursos necessários à sua execução” (artigo 9.º, do Decreto-Lei n.º 137/2012, de 

2 de julho). O PAA operacionaliza o Projeto Educativo (PE) numa lógica de curto prazo, isto é, pelo 

período de um ano. Enquanto instrumento de gestão e documento diferenciado, obedece a uma 

lógica de integração e articulação, tendo em vista a coerência, eficácia e qualidade do serviço 

educativo. O PAA constitui um documento, capaz de promover a aproximação e a articulação entre 

ciclos e níveis de ensino e de envolver os diferentes membros da Comunidade Educativa em torno 

de objetivos e metas comuns. É um documento de referência e orientador do trabalho a realizar pela 

comunidade escolar, que resultou de uma reflexão participada e comprometida de todos. Através do 

desenvolvimento das atividades previstas, pretende-se fomentar o sucesso educativo, motivando os 

alunos para as aprendizagens, aumentando os seus níveis de interesse e assiduidade, apelando à sua 

participação, criatividade, autonomia e responsabilidade. 

No presente ano letivo, em que se inicia uma nova etapa na gestão do Agrupamento, o PAA 

reforça o desafio anual ao Agrupamento e à Comunidade Educativa para uma participação 

empenhada e crítica de forma a responder às necessidades, aos novos desafios e às novas exigências 

da atual sociedade. 
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OBJETIVOS/METAS 

O Plano Anual de Atividades foi elaborado tendo por base as Metas do Projeto Educativo de 

Agrupamento. A saber: 

a. Melhorar a qualidade do sucesso educativo dos alunos do agrupamento; 

b. Elevar a taxa do sucesso escolar dos alunos do agrupamento; 

c. Aumentar o sucesso nas disciplinas de Português e Matemática nas provas finais de ciclo; 

d. Aumentar a taxa de sucesso nas restantes disciplinas nos testes intermédios. 

e. Diminuir o número de ocorrências disciplinares, através de definição de critérios uniformes; 

f. Estabelecer um plano de melhoria das instalações e equipamentos; 

g. Melhorar o nível de acompanhamento dos Encarregados de Educação na vida escolar dos 

seus educandos; 

h. Melhorar o sistema de comunicação informativo entre os vários setores do agrupamento; em 

locais apropriados ou através de um sistema informatizado; 

i. Incentivar a aquisição de competências para selecionar, interpretar e organizar informação; 

j. Adquirir e estruturar conhecimentos básicos sobre Natureza, Sociedade e Cultura, de modo a 

desenvolver a interpretação e crítica de problemas éticos, morais, cívicos, sociais e culturais 

no combate ao consumo de álcool, tabagismo e falta de regras cívicas. 
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PLANO DE TRABALHO 

O PAA investe na qualidade da prestação dos serviços educativos de modo a melhorar o 

sucesso educativo dos alunos. Também investe na melhoria da imagem do Agrupamento, bem como 

na satisfação e na realização dos profissionais que nele exercem funções. Assim, torna-se necessário 

não só o empenho e a cooperação de todos os intervenientes, mas também a coordenação e a 

calendarização das atividades. A realização deste PAA só será possível, a partir das experiências de 

todos os intervenientes, do envolvimento da Comunidade Educativa, da articulação entre disciplinas 

e das parcerias estabelecidas com entidades exteriores à escola. Este documento tem por base a 

seguinte sequência de trabalhos: 

 

1.  Recolha das propostas de atividades (responsáveis/dinamizadores, identificação da 

atividade, objetivos, público alvo e calendarização);  

 

2.  Elaboração do Plano anual de atividades;  

 

 

3.  Implementação do Processo de avaliação das atividades. 
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ORGANIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO 

O PAA foi elaborado com o contributo de todos os departamentos curriculares do 1.º, 2.º e 

3º. ciclos, assim como dos docentes do pré-escolar, dos diferentes estabelecimentos de ensino que 

compõem este agrupamento de escolas, do NAAF e do Centro de Recursos Educativos (Bibliotecas 

Escolares). As estruturas anteriormente referidas, articulam e operacionalizam as atividades 

curriculares e extracurriculares, de modo a dar um sentido coerente e integrador a todo o processo 

de ensino e aprendizagem. O PAA é um documento dinâmico e passível de poder vir a ser objeto de 

reajustamentos mediante uma nova calendarização das atividades já programadas e/ou inclusão de 

novas, se tal se vier a revelar necessário e/ou conveniente devidamente planificadas pelos seus 

proponentes. Todas as atividades são inseridas pelos responsáveis que têm de as avaliar cinco dias 

após o término da sua realização. As atividades da escola devem estar em relação direta com o PAA 

e com as orientações dos órgãos de decisão da escola, nos termos da legislação vigente. Neste 

sentido, verifica-se a necessidade da conceção do documento numa perspetiva aberta e num modelo 

reformulável ao longo do ano. 

Dar a possibilidade da introdução de novas propostas mediante solicitações provenientes, 

das Associações de Pais e Encarregados de Educação, estruturas vitais na ligação entre a escola e o 

meio, desde que se enquadrem nos princípios definidos no Projeto Educativo.  

Assim o Plano Anual de Atividades deverá ser, necessariamente, o ponto de partida para o 

trabalho a desenvolver em cada turma, não podendo, contudo, ser redutor de outras atividades de 

enriquecimento curricular que se considerem pertinentes para a Agrupamento. 
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PLANO ANUAL DE ATIVIDADES 2018/2019 

N.º Designação Departamento Data Início Data Fim 

Metas/Objetivos 
do Projeto 
Educativo Objetivos Específicos Autor 

1119 
Animação da página do 
Departamento CHS 

Departamento de 
Ciências Humanas 
e Sociais; 01-09-2018 15-06-2019 a.;b.; h.; 

Fomentar o interesse pelo estudo da 
História; Promover a participação 
dos alunos em atividades da escola; 

Maria Lúcia 
Ferreira 
Faria 

1122 
IMPLEMENTAÇÃO DO PLANO 
DE AÇÃO DA ECO-ESCOLA 

Outro(s): CLUBE 
DO AMBIENTE 01-09-2018 15-06-2019 a.; j.; 

Implementar o plano de ação com 
várias atividades de índole ambiental 
e social. 

Maria Lúcia 
Ferreira 
Faria 

1143 Campeonato de Ortografia 
Departamento de 
Línguas; 01-09-2018 14-06-2019 a.;b.; i.; 

Melhorar o conhecimento da 
ortografia nacional; Aumentar o 
conhecimento do significado das 
palavras; Aumentar o conhecimento 
sobre vários temas; Fomentar as 
capacidades de pesquisa e de 
autonomia. 

Maria 
Afonso 
Pereira Mota 

1169 Quadro de valores e atitudes 

Departamento de 
Ciências Humanas 
e Sociais; 01-09-2018 05-07-2019 a.; e.; j.; 

1.Estimular o gosto por aprender e a 
vontade de os alunos se superarem 
na busca do saber e do saber estar; 
2. Incentivar a adoção de 
comportamento e atitudes positivas; 
3.Premiar os alunos com 
comportamentos e atitudes 
exemplares. 

Avelino 
António 
Freitas 
Teixeira 
Dias 

1180 Boletins Outro(s): NAAF 01-09-2018 01-09-2018 g.; j.; 

Fornecer informações aos pais, 
eventualmente orientadoras da sua 
ação no âmbito da parentalidade e 
relação com a escola. 

Adriana Dias 
Sampaio 

1249 Visita de Estudo 
Departamento 
Educação Especial; 10-09-2018 26-10-2018 a.; i.; j.; 

Proporcionar a integração e 
vivências de experiências 
diversificadas. Contactar com 
diferentes tipos de transportes 
públicos. Implementar uma cultura 
conducente à qualidade e melhoria 
permanente das aprendizagens 
Conhecer novos locais. 

Maria José 
Fonseca 
Sousa 
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1133 Clube + Ciência 

Departamento de 
Ciências Exatas e 
Naturais; 11-09-2018 14-06-2019 a.;b.; i.; j.; 

Aumenta a literacia científica dos 
alunos; Fomentar o gosto/interesse 
pelas ciências experimentais; 
Promover o trabalho colaborativo 
entre alunos e docentes. 

Cristina 
Cidália 
Gomes 
Carvalho 

1237 

Sessão de Esclarecimento sobre o 
Decreto-lei n.º 54/2018 de 56 de 
julho 

Departamento 
Educação Especial; 11-09-2018 11-09-2018 a.;b.; g.; h.; i.; 

Sensibilizar a comunidade educativa 
para o conceito de Escola Inclusiva 

Maria José 
Fonseca 
Sousa 

1140 Tardes Diferentes 

Departamento de 
Ciências Humanas 
e Sociais; 12-09-2018 28-06-2019 a.;b.; i.; j.; 

Desenvolver a curiosidade 
geográfica como promotora da 
educação para a cidadania; 
Desenvolver o sentido de pertença e 
de atitudes de solidariedade 
territorial, numa perspetiva de 
sustentabilidade. 

Maria Graça 
Pereira 
Meireles 
Cunha 

1141 
Visita de Estudo ao Porto de 
Leixões 

Departamento de 
Ciências Humanas 
e Sociais; 
Departamento de 
Ciências Sociais e 
Humanas. 12-09-2018 19-12-2018 a.;b.; j.; 

Visualizar aspetos relacionados com 
a dinâmica dos transportes e a sua 
integração urbana. 

Maria Graça 
Pereira 
Meireles 
Cunha 

1142 Exposição de Mapas Mentais. 

Departamento de 
Ciências Humanas 
e Sociais; 12-09-2018 20-12-2018 a.; i.; j.; 

Consolidar conhecimentos relativos 
à orientação: pontos cardeais, 
colaterais e intermédios para a 
localização relativa dos lugares e 
estimular a criatividade e autonomia 
dos alunos na realização de 
trabalhos. 

Maria Graça 
Pereira 
Meireles 
Cunha 

1197 Tardes Diferentes 

Departamento de 
Ciências Humanas 
e Sociais; 12-09-2018 14-06-2019 a.;b.; i.; j.; 

Atividade lúdico-pedagógica que 
ambiciona desenvolver a curiosidade 
geográfica como promotora da 
educação para a cidadania e 
desenvolver o sentido de pertença e 
de atitudes de solidariedade 
territorial, numa perspetiva de 
sustentabilidade. 

Flávia Maria 
Pinto 
Correia 
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1200 
Visita de estudo ao Porto de 
Leixões. 

Departamento de 
Ciências Humanas 
e Sociais; 
Departamento de 
Ciências Sociais e 
Humanas 12-09-2018 14-12-2018 a.;b.; j.; 

Visualizar aspetos relacionados com 
a dinâmica dos transportes e a sua 
integração urbana. 

Flávia Maria 
Pinto 
Correia 

1201 Exposição: Rosas-dos-ventos 

Departamento de 
Ciências Humanas 
e Sociais; 12-09-2018 14-12-2018 a.;b.; i.; j.; 

A atividade pretende consolidar 
conhecimentos relativos à 
orientação: pontos cardeais, 
colaterais e intermédios para a 
localização relativa dos lugares. 

Flávia Maria 
Pinto 
Correia 

1206 
Visita de estudo ao Castelo de 
Santa Maria da Feira 

Departamento de 
Ciências Humanas 
e Sociais; 12-09-2018 12-04-2019 a.;b.; i.; j.; 

adquirir conhecimentos sobre 
conteúdos relativos à vida na época 
medieval 

Luísa Maria 
Lourenço 
Costa 
Azevedo 

1252 

Saídas ao exterior para 
desenvolver competências de 
autonomia pessoal e social. 

Departamento 
Educação Especial; 12-09-2018 12-06-2019 a.; e.; g.; i.; j.; 

Saídas ao exterior para desenvolver 
competências pessoais e sociais em 
contexto real, como ir visitar as 
entidades da localidade 
(supermercados, lojas, biblioteca, 
piscina municipal, autarquia, 
biblioteca, café, banco, centro de 
saúde, ..) 

Maria José 
Fonseca 
Sousa 

1115 A Arte na Escola 
Departamento de 
Expressões; 14-09-2018 11-06-2019 a.;b.; e.; g.; i.; j.; 

Divulgar e despertar o gosto pela 
arte; Abrir a escola à comunidade 
escolar; Desenvolver a criatividade; 
Evidenciar a comunicação através 
da expressão plástica ilustrada pela 
originalidade e criatividade, dos 
trabalhos ;Utilizar diferentes 
materiais 

José 
Goncalves 
Cunha 
Alegre 

1229 
Saídas a pé, ao meio envolvente 
dos Jardins de Infância 

Departamento Pré-
escolar; 15-09-2018 20-06-2019 a.;b.; j.; 

Proporcionar novas vivências 
Enriquecer conhecimentos sobre o 
seu meio e a sua comunidade 
Adquirir regras de comportamento 
fora da escola 

Maria Luísa 
Moreira 
Soares 
Queirós 
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1179 Embaixadores 

Outro(s): NAAF 
com a colaboração 
da ESTG 17-09-2018 30-06-2019 i.; j.; 

Promover competências de 
observação e intervenção social 
nos/as jovens do 3. CEB, 
capacitando-os para serem 
influenciadores junto do grupo social 
em que se inserem. 

Adriana Dias 
Sampaio 

1226 
Aprender com a BE - Conta-nos 
uma História! Pré-escolar 

Departamento Pré-
escolar; Biblioteca 
Escolar 17-09-2018 08-01-2019 a.;b.; c.; g.; 

-Desenvolver e aprofundar a 
criatividade oral, no caso de alunos 
da educação pré-escolar; - Envolver 
os participantes no conto ou reconto 
colaborativo de histórias; - Promover 
a utilização dos recursos educativos 
e a utilização da biblioteca escolar. 

Maria 
Fernanda 
Sampaio 
Lopes 

1172 

Programa de OEP “presente e 
daqui para a frente” para os 
sétimos anos   25-09-2018 30-06-2019 a.;b.; 

Desenvolver o autoconceito escolar, 
promovendo a capacidade de 
reflexão sobre os objetivos 
académicos que concorram para a 
construção consciente de um projeto 
pessoal de carreira. 

Adriana Dias 
Sampaio 

1173 

Programa de OEP “presente e 
daqui para a frente” para os 
oitavos anos Outro(s): NAAF 25-09-2018 30-06-2019 a.;b.; 

Desenvolver o autoconceito escolar, 
o autoconhecimento escolar e 
pessoal, a par da construção de um 
espírito de grupo dentro da turma. 

Adriana Dias 
Sampaio 

1174 

Programa de OEP “presente e 
daqui para a frente” para os nonos 
anos Outro(s): NAAF 25-09-2018 30-06-2019 a.;b.; 

Promover o autoconhecimento 
profissional e favorecer o processo 
de tomada de decisão. 

Adriana Dias 
Sampaio 

1178 Escola de pais Outro(s): NAAF 25-09-2018 30-06-2019 g.; j.; 

Promover a difusão de estratégias 
adequadas de resolução dos 
conflitos familiares e escolares. 

Adriana Dias 
Sampaio 

1208 Grupo pró-saber Outro(s): NAAF 25-09-2018 30-06-2019 a.;b.; 

Desenvolver competências de 
autocontrole e auto-regulação, bem 
como competências metacognitivas. 

Adriana Dias 
Sampaio 
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1072 Problema do mês 

Departamento de 
Ciências Exatas e 
Naturais; 01-10-2018 31-05-2019 a.;b.; i.; 

- Cooperar com outros e trabalhar 
em grupo - Aplicar conhecimentos e 
processos da matemática num 
contexto lúdico - Escolher uma 
estratégia adequada à resolução de 
problemas - Desenvolver o 
raciocínio lógico 

Vitor 
Joaquim 
Costa 
Teixeira 
Dias 

1073 Jogo do 24 

Departamento de 
Ciências Exatas e 
Naturais; 01-10-2018 14-06-2019 a.;b.; 

- Desenvolver o cálculo mental. - 
Fomentar o gosto pela matemática. - 
Praticar matemática de forma lúdica. 
- Identificar rapidamente operações 
aritméticas indispensáveis para 
encontrar a resposta correta. 

Vitor 
Joaquim 
Costa 
Teixeira 
Dias 

1084 
Exercício de Evacuação sem 
Aviso Prévio 

Outro (s): 
Totalidade de 
alunos, docentes e 
não docentes da 
Escola E.B. 2,3 D. 
Manuel de Faria e 
Sousa 01-10-2018 31-10-2018 f.; h.; i.; 

Criar rotinas de segurança e testar a 
eficácia das mesmas através de um 
exercício de evacuação. 

António 
Emanuel 
Silva 
Goncalves 
Pereira Lírio 

1138 
Comemoração do Dia Mundial da 
alimentação 

Departamento de 
Ciências Exatas e 
Naturais; Outro(s): 
Biblioteca escolar 01-10-2018 31-10-2018 a.;b.; i.; j.; 

Promover hábitos de alimentação 
saudável e equilibrada; alertar para 
os perigos de excesso e carência 
alimentares; promover hábitos de 
cooperação e intervenção na 
sociedade. 

Alvarina 
Maria Lira 
Simões 

1148 Concursos e Desafios 
Outro(s): Biblioteca 
Escolar 01-10-2018 14-06-2019 a.;b.; c.; g.; i.; 

- Valorizar a importância da família 
na relação Escola/casa; - Envolver 
as famílias nas atividades da Escola; 
- Promover a leitura e a escrita. 

Maria 
Fátima 
Martins 
Lopes Pinto 

1149 Hora do Conto 
Outro(s): Biblioteca 
Escolar 01-10-2018 14-06-2019 a.;b.; 

- Motivar os alunos para a escrita e 
para a leitura; - Despertar o gosto 
pela Aprendizagem; - Diminuir o 
insucesso escolar. 

Maria 
Fátima 
Martins 
Lopes Pinto 
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1150 Palestras da Escola Segura 
Outro(s): Biblioteca 
Escolar 01-10-2018 14-06-2019 a.; e.; j.; 

- Incentivar o espírito de 
solidariedade e responsabilidade; - 
Sensibilizar para os problemas das 
drogas e suas consequências; - 
Sensibilizar para os perigos da 
Internet; - Promover o respeito pelo 
outro (Bullying, Violência no 
Namoro) 

Maria 
Fátima 
Martins 
Lopes Pinto 

1152 
Visitas de 
escritores/ilustradores/animadores 

Outro(s): Biblioteca 
Escolar 01-10-2018 14-06-2019 a.;b.; c.; a.b. c. 

Maria 
Fátima 
Martins 
Lopes Pinto 

1207 
Aprender com a BE - Mês das 
Bibliotecas Escolares 

Outro(s): 
Bibliotecas 
Escolares 01-10-2018 31-10-2018 a.; i.; 

Dar a conhecer o espaço da 
Biblioteca Escolar e a sua 
Organização; Promover a leitura e a 
escrita. 

Maria 
Fátima 
Martins 
Lopes Pinto 

1209 Concurso Grafema a Grafema 

Outro(s): 
Bibliotecas 
Escolares 01-10-2018 31-05-2019 a.; g.; 

- Promover o gosto pela escrita; - 
Enriquecer o vocabulário; - Melhorar 
a ortografia. 

Maria 
Fernanda 
Sampaio 
Lopes 

1210 Prevenção Rodoviária 

Departamento 1º 
CEB; 
Departamento Pré-
escolar; 01-10-2018 14-06-2019 j.; 

-Identificar, conhecer e adotar 
comportamentos adequados à 
circulação e ao atravessamento 
enquanto peão; -Identificar 
comportamentos adequados e 
inadequados e adotar 
comportamentos seguros, enquanto 
condutor. 

Maria 
Fernanda 
Sampaio 
Lopes 

1216 Rota do Românico 

Outro(s): 
Bibliotecas 
Escolares 01-10-2018 14-06-2019 a.;b.; 

Consolidar conteúdos lecionados, de 
forma lúdica, com ajuda dos jogos 
da Rota do Românico Conhecer 
datas, factos e monumentos da 
nossa história; Conhecer o 
património histórico e cultural do 
concelho onde vive. 

Maria 
Fernanda 
Sampaio 
Lopes 

1227 
Divulgação da Recolha do 
Património oral 

Departamento Pré-
escolar; 01-10-2018 21-06-2019 a.;b.; 

Adquirir e divulgar conhecimento 
sobre o Património oral 

Maria Luísa 
Moreira 
Soares 
Queirós 
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1123 Teacher's Day 
Departamento de 
Línguas; 01-10-2018 04-10-2018 i.; j.; 

Pesquisar, selecionar e organizar 
informação para a transformar em 
conhecimento mobilizável; 
Homenagear o trabalho dos 
professores. 

Fernanda 
Maria 
Macedo 
Moura 
Campelos 

1164 
Comemoração do dia Mundial de 
Alimentação 

Departamento 1º 
CEB; 
Departamento Pré-
escolar; 15-10-2018 19-10-2018 a.;b.; c.; d.; i.; j.;   

Maria Lúcia 
Pinto Ribeiro 
Dias 

1098 Corta Mato Escolar 

Departamento de 
Expressões; 
Câmara Municipal 
de Felgueiras; 
GNR; Bombeiros; 
Policia Municipal 17-10-2018 17-10-2018 a.; e.; g.; i.; j.; 

Estimular e desenvolver as 
habilidades motoras dos alunos. 

António 
Bernardino 
Freixinho 
Peixoto 

1151 Feira do outono 

Departamento 1º 
CEB; 
Departamento Pré-
escolar; 26-10-2018 17-11-2018 g.; i.; j.;   

Graça 
Manuela 
Teixeira 
Silva 

1126 Halloween 
Departamento de 
Línguas; 31-10-2018 31-10-2018 a.; i.; j.; 

Motivar os alunos para a pesquisa 
de elementos relacionados com o 
“Halloween”; Conhecer as tradições 
relacionadas com esta data no 
Reino Unido; Enriquecer o 
vocabulário; Desenvolver o sentido 
estético e artístico; Exprimir 
informação sócio cultural; 

Fernanda 
Maria 
Macedo 
Moura 
Campelos 

1074 Dia da Matemática 

Departamento 1º 
CEB; 
Departamento de 
Ciências Exatas e 
Naturais; 01-11-2018 14-06-2019 a.;b.; 

- Desenvolver o gosto pela 
matemática; - Desenvolver o cálculo 
mental; - Promover a interligação 
entre diferentes ciclos de ensino. 

Vitor 
Joaquim 
Costa 
Teixeira 
Dias 

1089 Feira de Outono 

Departamento 1º 
CEB; 
Departamento Pré-
escolar; 09-11-2018 09-11-2018 g.; i.; j.; 

Valorizar os produtos da época 
Fomentar o envolvimento da família 
na comunidade educativa 

Maria de La 
Salete da 
Silva 
Ferreira 

1181 Magusto 

Departamento 1º 
CEB; 
Departamento Pré- 09-11-2018 09-11-2018 a.; i.;   

Lúcia Maria 
David 
Fonseca 
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escolar; 

1236 
Oficina de Arqueologia- Museu do 
Côa 

Departamento de 
Ciências Humanas 
e Sociais; 16-11-2018 16-11-2018 a.; i.; j.; 

Demonstrar aos alunos como eram 
feitos os instrumentos pelo Homem 
do Paleolítico. 

Sara 
Catarina 
Moreira 
Barbosa 

1159 Visita de estudo 
Departamento 1º 
CEB; 26-11-2018 07-12-2018 a.; c.; d.; i.; j.;   

Maria 
Helena 
Costa Sousa 

1171 
Ação de sensibilização sobre a 
SIDA e IST's 

Departamento de 
Ciências Humanas 
e Sociais; 26-11-2018 30-11-2018 j.; 

1.Sensibilizar para as 
consequências da Sida e das 
Infeções Sexualmente 
transmissíveis (IST's); 2.Educar para 
o exercício saudável e responsável 
da sexualidade. 

Avelino 
António 
Freitas 
Teixeira 
Dias 

1094 POSTAIS DE NATAL 
Departamento de 
Línguas; 01-12-2018 14-12-2018 a.; i.; j.; 

Motivar os alunos. Articular e 
consolidar conhecimentos temáticos 
e linguísticos. Despertar o gosto 
pelas tradições francesas. Fomentar 
a criatividade. 

Maria Graça 
Lopes 
Ribeiro 

1108 
Exposição e concurso de Postais 
de Natal 

Departamento de 
Expressões; 01-12-2018 22-12-2018 a.;b.; g.; i.; j.; 

Promover a criatividade e o espírito 
de trabalho em equipa; Desenvolver 
o sentido estético; Sensibilizar para 
a preservação do meio ambiente e a 
utilização de diversos materiais; 
Desenvolver o espírito de iniciativa e 
participação ... 

José 
Goncalves 
Cunha 
Alegre 

1109 
Decoração do recinto escolar com 
motivos natalícios 

Departamento de 
Expressões; 03-12-2018 14-12-2018 a.; f..; g.; i.; j.; 

Sensibilizar para o espírito de Natal; 
Promover a criatividade e o espírito 
de trabalho em equipa; Desenvolver 
o sentido estético; Sensibilizar para 
a preservação do meio ambiente e a 
utilização de diversos materiais; 
Compreender a origem ... 

José 
Goncalves 
Cunha 
Alegre 
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1184 

Comemoração do Dia dos Direitos 
Humanos - Atividade «Maratona 
de Cartas» 

Departamento de 
Ciências Humanas 
e Sociais; 03-12-2018 07-12-2018 i.; j.; 

1-Sensibilizar para a importância dos 
Direitos Humanos; 2-Despertar para 
a necessidade de denunciar e 
combater todos os atentados contra 
os Direitos Humanos 

Avelino 
António 
Freitas 
Teixeira 
Dias 

1186 
Concurso de Pais Natais/São 
Nicolau 

Departamento de 
Ciências Humanas 
e Sociais; 03-12-2018 14-12-2018 i.; j.; 

-Conhecer símbolos e tradições de 
Natal; -Conhecer a história de São 
Nicolau. 

Avelino 
António 
Freitas 
Teixeira 
Dias 

1240 
Dia internacional da pessoa com 
deficiência 

Departamento 
Educação Especial; 03-12-2018 07-12-2018 g.; i.; j.; 

Incentivar a organização de 
actividades que envolvam toda a 
comunidade educativa; Sensibilizar 
os alunos para a problemática das 
pessoas com deficiência; Promover 
o respeito pela diferença. 

Luísa Maria 
Ferreira 
Martins 

1244 
Atividade de Encerramento do 
primeiro período 

Departamento Pré-
escolar; 07-12-2018 07-12-2018 i.; j.; 

A Docente em colaboração com as 
crianças trabalharão esta temática 
de maneira a proporcionar uma 
maior e diversa aquisição de 
conhecimentos e competências. 

Patrícia 
Andreia 
Sousa 
Silveira 
Barreiro 

1153 encerramento de 1º período 

Departamento 1º 
CEB; 
Departamento Pré-
escolar; 10-12-2018 14-12-2018 a.; e.; i.; j.;   

Graça 
Manuela 
Teixeira 
Silva 

1234 
Comemoração dos Direitos 
Humanos 

Departamento de 
Ciências Humanas 
e Sociais; 10-12-2018 10-12-2018 a.; i.; j.; 

Sensibilizar os alunos para a 
importância dos Direitos Humanos 

Sara 
Catarina 
Moreira 
Barbosa 

1091 
Encerramento do 1º período - 
espectáculo de Natal 

Departamento 1º 
CEB; 
Departamento Pré-
escolar; 14-12-2018 14-12-2018 i.; j.; 

Fomentar o espírito natalício 
Proporcionar momentos de convívio 
e diversão num ambiente diferente 
do habitual. Proporcionar momentos 
de convívio e partilha. 

Maria de La 
Salete da 
Silva 
Ferreira 

1242 Festa de Natal 
Departamento Pré-
escolar; 14-12-2018 14-12-2018 g.; 

Promover o convívio entre a 
comunidade educativa; preservar as 
tradições; proporcionar um momento 
lúdico. 

Patrícia 
Andreia 
Sousa 
Silveira 
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Barreiro 

1120 

VISITA DE ESTUDO AO CENTRO 
DE CIÊNCIA VIVA DE VILA DO 
CONDE E PATRIMÓNIO 
CULTURAL/HISTÓRICO DA 
CIDADE DO PORTO 

Departamento de 
Ciências Exatas e 
Naturais; 
Departamento de 
Ciências Humanas 
e Sociais; 03-01-2019 15-06-2019 a.;b.; j.; 

Compreender a importância de uma 
boa alimentação para a manutenção 
da saúde para o homem; 
constituição do sangue e a 
circulação sanguínea; - Aplicar, 
consolidar e enriquecer os 
conhecimentos adquiridos nas aulas 
de Ciências e HGP. 

Maria Lúcia 
Ferreira 
Faria 

1093 Reis 

Departamento 1º 
CEB; 
Departamento Pré-
escolar; 03-01-2019 25-01-2019 g.; j.; 

Promover o convívio e valorizar as 
tradições Desenvolver o sentido da 
criatividade e da imaginação 
Facultar o contato com novas 
situações de aprendizagem 

Maria de La 
Salete da 
Silva 
Ferreira 

1146 
Visita de estudo: Porto: uma 
perspetiva urbana. 

Departamento de 
Ciências Humanas 
e Sociais; 03-01-2019 05-04-2019 a.;b.; j.; 

Compreender a evolução urbana da 
cidade do Porto a partir de pontos 
altos da cidade com base na 
observação direta do espaço 
geográfico. 

Maria Graça 
Pereira 
Meireles 
Cunha 

1177 A mala das experiências 

Departamento de 
Ciências Exatas e 
Naturais; 03-01-2019 07-06-2019 a.;b.; i.; j.; 

Desenvolver o espírito científico dos 
alunos, o gosto pela investigação; 
Contribuir para que o ensino 
experimental se incorpore na rotina 
quotidiana; Contribuir para que os 
alunos cresçam como cidadãos 
participativos na sociedade atual. 

Cristina 
Cidália 
Gomes 
Carvalho 

1204 
Visita de estudo: Porto: uma 
perspetiva urbana. 

Departamento de 
Ciências Humanas 
e Sociais; 03-01-2019 05-04-2019 a.;b.; j.; 

Compreender o processo de 
evolução urbana das cidades; 
Desenvolver o espírito critico. 

Flávia Maria 
Pinto 
Correia 

1218 
Recolha de património oral de 
Reis 

Departamento Pré-
escolar; Outro(s): 
Famílias 03-01-2019 31-01-2019 a.;b.; 

Preservar as tradições locais 
Promover a articulação com a 
família Adquirir conhecimentos do 
Património oral 

Maria Luísa 
Moreira 
Soares 
Queirós 

1192 Visita de estudo 
Departamento 1º 
CEB; 04-01-2019 31-01-2019 a.;b.; c.; d.; i.; j.;   

Maria Lúcia 
Pinto Ribeiro 
Dias 
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1161 Visita de estudo 
Departamento 1º 
CEB; 07-01-2019 01-04-2019 

a.;b.; c.; d.; e.; i.; 
j.; Visita de estudo à rota do Românico. 

Maria 
Helena 
Costa Sousa 

1165 Cantar dos reis 

Departamento 1º 
CEB; 
Departamento Pré-
escolar; 07-01-2019 25-01-2019 

a.;b.; c.; d.; e.; i.; 
j.;   

Maria Lúcia 
Pinto Ribeiro 
Dias 

1223 
Aprender com a BE - Conta-nos 
uma História! 1ºciclo-Inglês 

Departamento 1º 
CEB; Biblioteca 
Escolar 08-01-2019 14-06-2019 a.;b.; c.; g.; 

- Promover a apropriação da 
tecnologia digital no 
desenvolvimento das literacias; - 
Desenvolver competências 
linguísticas em língua inglesa; - 
Promover o gosto pela literatura 
infantil em língua inglesa. 

Maria 
Fernanda 
Sampaio 
Lopes 

1225 
Aprender com a BE - Conta-nos 
uma História! 1ºciclo 

Departamento 1º 
CEB; Biblioteca 
Escolar 08-01-2019 14-06-2019 a.;b.; c.; 

- Promover a apropriação da 
tecnologia digital no 
desenvolvimento das literacias; - 
Promover a leitura; - Promover a 
criatividade; - Desenvolver e 
aprofundar, nos alunos participantes, 
a expressão escrita e/ou a 
competência de leitura expressiva. 

Maria 
Fernanda 
Sampaio 
Lopes 

1187 
Dia Escolar da Não Violência e da 
Paz 

Departamento de 
Ciências Humanas 
e Sociais; 31-01-2019 31-01-2019 a.; e.; j.; 

1.Sensibilizar para o problema da 
violência escolar (bullying); 2.Adotar 
atitudes preventivas e de 
erradicação da violência; 3-Ajudar a 
criar um clima de convivência sã e 
fraterna. 

Avelino 
António 
Freitas 
Teixeira 
Dias 

1086 
Exercício de Evacuação com 
Aviso Prévio 

Outro(s): 
Totalidade de 
alunos, docentes e 
não docentes da 
Escola E.B. 2,3 D. 
Manuel de Faria e 
Sousa 01-02-2019 28-02-2019 f..; h.; i.; 

Criar rotinas de segurança e testar a 
eficácia das mesmas através de um 
exercício de evacuação. 

António 
Emanuel 
Silva 
Goncalves 
Pereira Lírio 
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1111 
Exposição de Máscaras de 
carnaval 

Departamento de 
Expressões; 01-02-2019 30-03-2019 a.; g.; j.; 

Promover a criatividade e o espírito 
de trabalho em equipa; Desenvolver 
o sentido estético; Sensibilizar para 
a preservação do meio ambiente e a 
utilização de diversos materiais; 
Desenvolver o espírito de iniciativa e 
participação. 

Maria do 
Carmo Melo 
Simões 

1113 Dia da Árvore 

Departamento de 
Expressões; Clube 
Ambiente 01-02-2019 30-03-2019 a.;b.; g.; i.; j.; 

Promover a criatividade e o espírito 
de trabalho em equipa; Desenvolver 
o sentido estético; Sensibilizar para 
a preservação do meio ambiente e a 
utilização de diversos materiais; 
Desenvolver o espírito de iniciativa e 
participação. 

Maria do 
Carmo Melo 
Simões 

1139 Saber Ciência 

Departamento de 
Ciências Exatas e 
Naturais; Biblioteca 
escolar 02-02-2019 22-02-2019 a.;b.; i.; j.; 

Incentivar o estudo das Ciências 
Naturais; aumentar o conhecimento 
sobre vários temas relacionados 
com as Ciências Naturais; fomentar 
as capacidades de pesquisa e de 
autonomia; usufruir das 
potencialidades da Biblioteca 
Escolar. 

Alvarina 
Maria Lira 
Simões 

1185 SeguraNet 

Departamento de 
Ciências Exatas e 
Naturais; 04-02-2019 08-02-2019 

a.;b.; d.; e.; g.; 
h.; i.; j.; 

Apreender a trabalhar, com 
segurança, na Internet. 

Sofia 
Guadalupe 
Gomes 
Azevedo 

1088 
Sessões de Suporte Básico de 
Vida 

Departamento de 
Ciências Exatas e 
Naturais; 11-02-2019 23-02-2019 a.; j.; 

Desenvolvimento de competências 
de Suporte Básico de Vida. 

António 
Emanuel 
Silva 
Goncalves 
Pereira Lírio 

1087 Dia dos Namorados Outro(s): PES 14-02-2019 14-02-2019 j.; 

Sensibilização para a importância da 
temática da Violência no Namoro. 
Desenvolvimento de competências 
específicas de rejeição de 
comportamentos abusivos. 

António 
Emanuel 
Silva 
Goncalves 
Pereira Lírio 
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1075 Canguru Matemático 

Departamento de 
Ciências Exatas e 
Naturais; 01-03-2019 29-03-2019 a.;b.; 

Estimular o gosto e o estudo pela 
Matemática. -Apresentar aos alunos 
questões matemáticas diferentes 
das que lhes são apresentadas no 
dia a dia. -Tentar que os alunos se 
divirtam a resolver questões 
matemáticas. 

Vitor 
Joaquim 
Costa 
Teixeira 
Dias 

1128 T-shirt's parade 
Departamento de 
Línguas; 01-03-2019 01-03-2019 a.; i.; j.; 

-Pesquisar, selecionar e organizar 
informação para a transformar em 
conhecimento mobilizável; - Realizar 
a atividade de forma autónoma, 
responsável e criativa; 

Maria 
Fátima Pinto 
Pinheiro 

1193 Carnaval 
Departamento 1º 
CEB; 01-03-2019 01-03-2019 a.;b.; c.; d.; i.; j.;   

Lúcia Ana 
Brandão 
Sousa 
Guimarães 

1222 
História e confeção do Pão de ló 
de Margaride 

Departamento Pré-
escolar; 01-03-2019 31-03-2019 a.;b.; 

Preservar as tradições locais 
Promover a articulação com a 
família Adquirir conhecimento do 
Património oral visitar a casa do Pão 
de Ló de Margaride . 

Maria Luísa 
Moreira 
Soares 
Queirós 

1246 Corso Carnavalesco 
Departamento Pré-
escolar; 01-03-2019 01-03-2019 j.; 

Manter vivas as tradições; 
Desenvolver a socialização; 
Proporcionar um momento lúdico 

Patrícia 
Andreia 
Sousa 
Silveira 
Barreiro 

1188 
Visita de Estudo à Corunha e a 
Santiago de Compostela 

Departamento de 
Ciências Humanas 
e Sociais; 07-03-2019 08-03-2019 a.; i.; j.; 

-Consolidar conteúdos estudados 
nas aulas relacionados coma 
Dignidade da Vida Humana; -
Estruturar conhecimentos sobre a 
dimensão religiosa do ser humano e 
suas manifestações; -Valorizar o 
património cultural, histórico e 
religioso 

Avelino 
António 
Freitas 
Teixeira 
Dias 

1194 Horta Biológica 
Departamento 1º 
CEB; 21-03-2019 22-03-2019 

a.;b.; c.; d.; e.; i.; 
j.;   

Lúcia Ana 
Brandão 
Sousa 
Guimarães 
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1117 
CONCURSO DE CASTELOS 
MEDIEVAIS 

Departamento de 
Ciências Humanas 
e Sociais; 01-04-2019 15-06-2019 a.;b.; g.; 

i; Conhecer a estrutura dos castelos 
medievais; Desenvolver o gosto pela 
escola e pela disciplina; Promover a 
participação dos alunos em 
atividades da escola; 

Maria Lúcia 
Ferreira 
Faria 

1118 
Visita ao Centro da Cidade de 
Felgueiras - Arte do Século XIX 

Departamento de 
Ciências Humanas 
e Sociais; 01-04-2019 15-06-2019 a.;b.; j.; 

Consolidar conteúdos 
programáticos; Desenvolver a 
curiosidade e o gosto de aprender; 
Proporcionar conhecimento de 
novas realidades e do património 
histórico e cultural do concelho onde 
vive. 

Maria Lúcia 
Ferreira 
Faria 

1132 Olimpíadas da Química Júnior 

Departamento de 
Ciências Exatas e 
Naturais; 01-04-2019 30-04-2019 a.;b.; i.; j.; 

Desenvolver o gosto e interesse pela 
Química e aumentar a literacia 
científica. Fomentar o trabalho 
colaborativo. Partilhar experiência 
com alunos de outros 
agrupamentos. 

Cristina 
Cidália 
Gomes 
Carvalho 

1199 
Visita de estudo ao Parque 
Biológico de Vinhais 

Departamento de 
Ciências Humanas 
e Sociais; 01-04-2019 02-04-2019 a.; j.; 

Consolidar conhecimentos em torno 
conteúdos estudados nas aulas - O 
respeito pelos animais;-Valorizar o 
património cultural, histórico e 
religioso; -Sensibilizar para o 
respeito do meio ambiente e das 
espécies animais 

Avelino 
António 
Freitas 
Teixeira 
Dias 

1233 
Visita ao Museu Amadeo de 
Souza Cardoso   03-04-2019 03-04-2019 a.; i.; j.; 

- permitir um contacto direto com as 
obras do pintor Amadeo de Souza 
Cardoso; - valorizar o património; - 
promover as relações interpessoais. 

Sara 
Catarina 
Moreira 
Barbosa 

1196 Visita de estudo a Seia 

Departamento de 
Ciências Humanas 
e Sociais; 04-04-2019 04-04-2019 a.; i.; j.; 

-Consolidar conteúdos estudados 
nas aulas relacionados com os 
valores da Amizade; liberdade e 
Ecologia; -Estruturar conhecimentos 
sobre a dimensão religiosa do ser 
humano e suas manifestações. 

Avelino 
António 
Freitas 
Teixeira 
Dias 

1160 encerramento de 2º período 

Departamento 1º 
CEB; 
Departamento Pré- 05-04-2019 05-04-2019 a.;b.; c.; d.; i.; j.;   

Maria 
Helena 
Costa Sousa 
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escolar; 

1195 Visita de estudo 
Departamento 1º 
CEB; 05-04-2019 05-04-2019 

a.;b.; c.; d.; e.; i.; 
j.;   

Lúcia Ana 
Brandão 
Sousa 
Guimarães 

1090 
Ciclo de Palestras sobre Educação 
para a Saúde 

Departamento de 
Ciências Exatas e 
Naturais; 23-04-2019 07-06-2019 a.; j.; 

Sensibilizar os alunos alvo sobre os 
temas de Higiene, Puberdade, 
Afetos, Sono e Repouso e 
Consumos Nocivos. 

António 
Emanuel 
Silva 
Goncalves 
Pereira Lírio 

1147 Comemoração do Dia da Europa 

Departamento de 
Ciências Humanas 
e Sociais; 
Departamento de 
Ciências Sociais e 
Humanas. 23-04-2019 14-06-2019 a.;b.; i.; j.; 

A atividade ambiciona compreender 
o processo de construção da União 
Europeia identificando os sucessivos 
alargamentos; conhecer e 
compreender a inserção de Portugal 
na União Europeia e auxiliar na 
localização de países. 

Maria Graça 
Pereira 
Meireles 
Cunha 

1205 Comemoração do Dia da Europa 

Departamento de 
Ciências Humanas 
e Sociais; 23-04-2019 14-06-2019 a.;b.; i.; j.; 

Compreender o processo de 
construção da União Europeia 
identificando os sucessivos 
alargamentos; Conhecer e 
compreender a inserção de Portugal 
na União Europeia; Localizar países; 

Flávia Maria 
Pinto 
Correia 

1224 
Visita de estudo ao museu do 
Brincar e à praia de Vagos 

Departamento Pré-
escolar; 01-05-2019 31-05-2019 a.;b.; 

Proporcionar novas vivências 
Promover a articulação / convívio 
entre todos os Jardins de Infância 
Favorecer a descoberta de novos 
locais e de brinquedos diferentes. 

Maria Luísa 
Moreira 
Soares 
Queirós 

1217 
Semanas da leitura/Feira do 
Livro/Bibliocafé 

Outro(s): 
Bibliotecas 
Escolares 03-05-2019 31-05-2019 a.; g.; 

Envolver os alunos e a comunidade; 
Promover a leitura e o gosto pelos 
livros; Divulgar novidades da 
Literatura Nacional e Estrangeira; 
Despertar o gosto pelo teatro; 
Estimular a criatividade; Valorizar 
diferentes formas de conhecimento e 
comunicação. 

Maria 
Fernanda 
Sampaio 
Lopes 

1191 Visita de estudo 
Departamento 1º 
CEB; 15-05-2019 19-06-2019 a.;b.; c.; d.; i.; j.;   

Maria Lúcia 
Pinto Ribeiro 



 

    22 

 

Dias 

1203 
XVII Encontro de EMRC da 
Diocese do Porto 

Departamento de 
Ciências Humanas 
e Sociais; 17-05-2019 17-05-2019 a.; j.; 

1.Promover o encontro e convívio 
entre os membros da Comunidade 
escolar e interescolar; 2.Pôr em 
prática os valores trabalhados nas 
aulas- Amizade, Liberdade, 
Ecologia; 3.Motivar os alunos para 
as atividades escolares e para a 
disciplina. 

Avelino 
António 
Freitas 
Teixeira 
Dias 

1190 Visita de estudo 
Departamento 1º 
CEB; 20-05-2019 19-06-2019 a.;b.; c.; d.; i.; j.;   

Maria 
Helena 
Costa Sousa 

1157 Visita de estudo 
Departamento 1º 
CEB; 24-05-2019 24-05-2019 a.;b.; c.; d.; i.; j.;   

Graça 
Manuela 
Teixeira 
Silva 

1182 Dia Mundial da Criança 

Departamento 1º 
CEB; 
Departamento Pré-
escolar; Outro(s): 
Câmara Municipal 31-05-2019 31-05-2019 a.;b.; i.;   

Lúcia Maria 
David 
Fonseca 

1183 Visita de estudo 
Departamento 1º 
CEB; 03-06-2019 20-06-2019 a.;b.; g.; i.; j.;   

Lúcia Maria 
David 
Fonseca 

1247 
Atividade de articulação com o 1º 
Ceb 

Departamento Pré-
escolar; 05-06-2019 05-06-2019 a.;b.; 

As Docentes (Educadora e 
Professora do 1º Ceb) em 
colaboração com as crianças 
trabalharão uma temática de 
maneira a proporcionar uma maior e 
diversa aquisição de conhecimentos 
e competências para todos os 
envolvidos nesta atividade. 

Patrícia 
Andreia 
Sousa 
Silveira 
Barreiro 

1076 Quadro de Mérito 

Departamento de 
Ciências Exatas e 
Naturais; 10-06-2019 06-07-2019 a.;b.; 

Premiar os bons alunos; - 
Reconhecer a excelência do 
trabalho realizado ao longo do ano 
letivo, - Estimular o gosto por 
aprender e a vontade de os alunos 
se superarem na busca do saber e 
do saber estar. 

Vitor 
Joaquim 
Costa 
Teixeira 
Dias 
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1130 Feira da Ciência 

Departamento de 
Ciências Exatas e 
Naturais; Grupos 
510 e 520 13-06-2019 

13-06-
2019 a.;b.; h.; i.; j.; 

Aumentar a literacia científica; 
Despertar o interesse e o gosto pela 
ciência; Estimular o conhecimento 
de uma maneira lúdica. Fomentar a 
articulação vertical e o trabalho 
colaborativo. 

Cristina 
Cidália 
Gomes 
Carvalho 

1137 Science Paper 

Departamento de 
Ciências Exatas e 
Naturais; Todos os 
departamentos e 
clubes do 
agrupamento. 13-06-2019 

13-06-
2019 a.;b.; h.; i.; j.; 

Aplicar o conhecimento de uma 
maneira lúdica; fomentar a 
interdisciplinaridade; fomentar a 
articulação vertical; fomentar regras 
de trabalho em equipa e gestão de 
grupo. 

Alvarina 
Maria Lira 
Simões 

1202 
Encerramento das atividades de 
EMRC 

Departamento de 
Ciências Humanas 
e Sociais; 13-06-2019 

13-06-
2019 j.; 

1. Promover o encontro e convívio 
entre os membros da Comunidade 
escolar. 2.Pôr em prática os valores 
trabalhados nas aulas de EMRC -
amizade, fraternidade; viver em 
grupo; respeito pela natureza. 

Avelino 
António 
Freitas 
Teixeira 
Dias 

1189 Visita de Estudo do 4º ano 
Departamento 1º 
CEB; 14-06-2019 

14-06-
2019 a.;b.; 

Conhecer o património histórico e 
cultural da nossa região. 

Graça 
Manuela 
Teixeira 
Silva 

1162 Encerramento do final do ano. 
Departamento 1º 
CEB; 21-06-2019 

21-06-
2019 a.;b.; c.; d.; i.; j.;   

Maria 
Helena 
Costa Sousa 
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Divulgação, acompanhamento e avaliação do PAA 

O Plano Anual de Atividades apresentado é o resultado da ponderação de todos os 

intervenientes dos diversos departamentos curriculares, NAAF e Bibliotecas Escolares, no 

planeamento e organização das atividades, de acordo com as orientações definidas e os recursos 

existentes. Depois de emitido o parecer do Conselho Pedagógico e da aprovação por parte do 

Conselho Geral, o Plano Anual de Atividades será divulgado a toda a comunidade educativa através 

da página eletrónica do Agrupamento. A programação das atividades que aqui se elencam, denotam 

a preocupação de todos os proponentes em contribuírem, de uma forma sólida e rigorosa, para a 

formação integral e transversal dos alunos. No sentido de promover a pertinência e o sucesso das 

atividades definidas, deverá ser garantida a monitorização, regular e sistemática, de todos os 

procedimentos e do funcionamento dos projetos analisando o progresso, os resultados, os 

constrangimentos e as propostas de melhoria. Para uma melhor resposta às necessidades 

apresentadas pelos responsáveis foi criada uma conta de correio eletrónico (paadmfs@gmail.com) 

para que todos pudessem atempadamente resolver situações pontuais, no imediato. Todas as 

atividades previstas neste plano serão objeto de avaliação, tendo em conta o grau de consecução das 

atividades planificadas, a articulação com o Projeto Educativo, o Projeto Curricular do 

Agrupamento e o empenho/participação na melhoria da qualidade e satisfação da comunidade 

envolvente. A avaliação de cada atividade será feita online, até 5 dias úteis após a realização ou não 

da mesma. O presente documento terá duas avaliações intermédias, respetivamente, no final do 

primeiro e segundo períodos, e uma avaliação no término do ano letivo. A sua elaboração terá por 

base as avaliações das atividades/projetos realizadas pelos responsáveis e outros 

documentos/informações que se considere relevantes para incluir. Estes relatórios serão submetidos 

à apreciação do Conselho Pedagógico e aprovação do Conselho Geral. Estas avaliações permitem 

obter informação relevante para em tempo oportuno se proceder às ulteriores tarefas de o repensar, 

reformular e aperfeiçoar de forma a possibilitar a eficácia do Plano.  

Este PAA revelará com toda a certeza um elevado espírito de cooperação, compreensão, 

dedicação e de cumplicidade entre os membros da comunidade educativa e apostar num elevado 

nível de exigência em relação a métodos de trabalho e disciplina, e, deste modo possa contribuir 

para a melhoria dos resultados escolares. 

http://www.manuelfariasousa.pt/
mailto:manueldefariaesousa@gmail.com
mailto:paadmfs@gmail.com

