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INTRODUÇÃO
O Plano Anual de Atividades (PAA) constitui, em conjunto com o Projeto Educativo, o Plano
Plurianual de Melhoria do Agrupamento, o Regulamento Interno e o quadro legislativo, um
instrumento organizador e regulador da vida do Agrupamento, no contexto da Autonomia e
Flexibilidade Curricular, complementado com o Plano de Estudos e de Desenvolvimento Curricular,
aprovado em reunião de Conselho Pedagógico. Fruto da participação dos diversos órgãos e
intervenientes que compõem a comunidade escolar do Agrupamento de Escolas Professor Paula
Nogueira, estamos, com efeito, na presença de um documento estrategicamente importante, dado
que consagra a arquitetura espaço temporal das atividades a desenvolver ao longo do ano letivo
2021-2022, os respetivos intervenientes e os recursos a afetar à sua implementação.
A elaboração do presente Plano de Atividades teve em consideração a missão para cujo
cumprimento contribuirão as prioridades educativas definidas no Projeto Educativo do
Agrupamento.
É importante compreender que na base da Autonomia e Flexibilidade Curricular estão projetos e
atividades a estabelecer ao longo do ano letivo, decorrentes das necessidades dos alunos avaliadas
no decorrer das atividades letivas, pelo que também nos Projetos Curriculares de Turma estão
definidas atividades, ou poderão ainda vir a ser definidas, conduzindo a que o Plano de Atividades
do Agrupamento tenha de ser visto à luz destes diversos documentos.
Em tempos de pandemia, as escolas viram-se obrigadas a elaborar e implementar os seus Plano
de Ensino@Distância, tendo para tal definido um conjunto de orientações ao nível da sua
organização interna, da sua organização pedagógica e ao nível das metodologias a adotar nesta
modalidade de ensino. Com a suspensão das atividades letivas presenciais e com a transição
abrupta para um sistema de ensino@distância, surgiram, face à preocupação em prestar o melhor
serviço educativo, inúmeras dúvidas e inquietações. O contexto alterou-se subitamente, com
implicações nos modos de ensinar, nas competências que se tornam urgentes (autonomia e
responsabilidade, saber tecnológico), no que é possível ensinar e nas formas de aprender. Por isso,
foi necessário rever critérios em função dos diferentes contextos de aprendizagem.
As atividades destinadas aos alunos foram idealizadas no pressuposto de que os momentos de
aprendizagem não se devem circunscrever exclusivamente ao perímetro da sala de aula, ou até
mesmo da escola. Com efeito, desde que convenientemente enquadradas, a participação interativa
em novas experiências e o próprio contato com o mundo que nos rodeia constituem reconhecidas
mais-valias, as quais, a par de outros benefícios, contribuem para formar e desenvolver o universo
do conhecimento e da razão de cada um dos nossos alunos.
Enquadramos também a avaliação no contexto educativo atual, centrada na aprendizagem dos
alunos, com o objetivo de a melhorar, abraçando, deste modo o Projeto Nacional de Monitorização,
Acompanhamento e Investigação em Avaliação Pedagógica.
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Para tal, temos como objetivo criar condições para que a avaliação pedagógica seja integrada nos
processos de desenvolvimento curricular, articulando-se com o ensino e com a aprendizagem, de
forma a regulá-los.
Face ao carácter dinâmico e ao alcance temporal relativamente alargado das atividades constantes
no presente PAA, estamos, naturalmente, perante um documento passível de poder vir a ser objeto
de reajustamentos, mediante a eventual recalendarização das já programadas e/ou inclusão de
novas atividades, se tal se vier a revelar necessário e/ou conveniente. Todas as atividades que,
entretanto, venham a ser propostas, serão devidamente apreciadas em Conselho Pedagógico.
A avaliação de cada atividade será efetuada de forma sistemática no final da sua concretização, ou
mesmo quando não se venha a realizar, mediante preenchimento de modelo próprio, o que permite
conhecer o grau de consecução dos objetivos e fundamentará a indispensável avaliação final.
As atividades definidas neste Plano têm como referência os eixos de intervenção do TEIP e que
correspondem, como não podia deixar de ser, às áreas de intervenção da nova política educativa,
nomeadamente a Autonomia e a Flexibilidade Curricular e a Educação Inclusiva – medidas de apoio
à aprendizagem e à inclusão.

Eixos de intervenção (DL 54 e DL 55 de 2018)
Eixo 1. Cultura de Escola e Lideranças Pedagógicas (Medidas Organizacionais)
Eixo 2. Gestão Curricular (Apoio à melhoria das Aprendizagens | Prevenção do abandono,
absentismo e indisciplina)
Eixo 3. Parcerias e Comunidade (Relação Escola/Família comunidade e parcerias)

Eixo 1 - Cultura de Escola e Lideranças Pedagógicas vise
● O desenvolvimento e comunicação da Visão do Agrupamento;
● A reflexão e o reforço do trabalho colaborativo entre os docentes;
● A organização flexível das turmas/grupos de alunos;
● A criação de equipas educativas coerentes e focadas na promoção do sucesso;
● A Melhoria das estratégias de comunicação interna e externa;
● A promoção de lideranças partilhadas e participativas;
● A valorização da diversidade, no respeito pela multiculturalidade;
● A reorientação do percurso educativo e do encaminhamento profissional;
● O desenvolvimento profissional dos docentes e não docentes
● A partilha de práticas pedagógico-didáticas de referência.
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Eixo 2 - Gestão Curricular…
● A diferenciação pedagógica, recorrendo à diversificação de metodologias de ensino e
aprendizagem, bem como a utilização de recursos educativos diversificados;
● A dinamização trabalho interdisciplinar e multidisciplinar;
● A maior participação dos alunos nas suas aprendizagens;
● O suporte à aprendizagem em sala de aula;
● As dinâmicas de avaliação das aprendizagens (diversificação de métodos, instrumentos e
processos);
● A participação ativa do aluno no processo de ensino, aprendizagem e avaliação;
● A criação de ambientes estimulantes e potenciadores de aprendizagens em sala de aula;
● O apoio aos alunos quando necessário (Individual, tutoria, pequenos grupos);
● O desenvolvimento de competências pessoais e sociais nos alunos de forma transversal.

Eixo 3 - Parcerias e Comunidade visem
● A adoção de medidas diversificadas e adequadas ao contexto local, que envolvam as famílias, no
acompanhamento do percurso escolar dos educandos;
● A promoção de projetos em parceria, valorizando os que representam evidências de impacto na
promoção das aprendizagens e do desenvolvimento das competências pessoais e sociais dos
alunos;
● A partilha de recursos locais da escola e da comunidade;
● A promoção de uma cidadania ativa e crítica;
● A superação de assimetrias sociais;
● O contributo da escola para o desenvolvimento da comunidade local.

GESTÃO PEDAGÓGICA E ADMINISTRATIVA

1- Programa de Gestão Pedagógica
1.1. Calendário Escolar
Consideram-se atividades escolares as atividades letivas desenvolvidas com os alunos na escola
ou fora dela, as ações previstas no Plano Anual de Atividades que respeitam aos alunos dos
estabelecimentos de ensino, as reuniões de avaliação e as provas finais de ciclo.
O calendário para o ano escolar 2021-2022 desenvolve-se de acordo com o disposto no Despacho
n.º 6726-A/2021, de 8 de julho de 2021.
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Educação Pré-escolar e Ensino Básico (1.º, 2.º e 3.º ciclos)
1.º Período
Início

17 de setembro de 2021

Termo

17 de dezembro de 2021

Interrupções

20 de dezembro de 2021 a 31 de dezembro de 2021
2.º Período

Início

03 de janeiro de 2022

Termo

05 de abril de 2022
28 fevereiro de 2022 a 02 de março de 2022

Interrupções
06 de abril de 2022 a 18 de abril de 2022
3.º Período
Início

19 de abril de 2022
07 de junho de 2022 - para o 9.º ano de escolaridade

Termo

15 de junho de 2022 - para os 5.º, 6.º, 7.º e 8.º anos de escolaridade
30 de junho de 2022 – para a Educação Pré-escolar e 1.º ciclo do Ensino
Básico

1.2. Programa de Ação do Diretor
As atividades da Direção Executiva têm como referencial o quadro normativo em vigor, o Projeto
Educativo, o Plano Estratégico do Agrupamento, o Regulamento Interno, assim como as indicações
e linhas orientadoras do Conselho Geral.
São objetivos da atividade do Diretor, para 2021-2022:
▪

Organizar o funcionamento das atividades escolares orientadas para a consecução dos
objetivos do Projeto Educativo e do Plano Plurianual de Melhoria;

▪

Implementar o Plano de Contingência em todas as escolas do Agrupamento;

▪

Implementar os Regimes de Ensino e Aprendizagem (presencial/misto/não presencial);

▪

Proceder à implementação do Ensino@Distância;
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▪

Monitorizar a Recuperação e Consolidação das Aprendizagens ao longo do ano letivo
2021/2022;

▪

Procurar garantir a ocupação plena dos alunos durante o respetivo horário letivo, sempre
que possível;

▪

Continuar

a implementar

o Projeto MAIA (Projeto Nacional

de

Monitorização,

Acompanhamento e Investigação em Avaliação Pedagógica);
▪

Promover esforços para a melhoria das aprendizagens e dos resultados;

▪

Incentivar os diferentes intervenientes da comunidade educativa a colaborar na
implementação de práticas de melhoria em resultado de processos de autoavaliação e da
avaliação externa;

▪

Proceder à avaliação de pessoal docente e não docente, de acordo com a legislação em
vigor;

▪

Promover o desenvolvimento profissional de pessoal docente e não docente, em parceria
com o Centro de Formação de Associação de Escolas Ria Formosa;

▪

Proporcionar condições de aprendizagem para os alunos;

▪

Desenvolver esforços para a manutenção das condições físicas das escolas, assim como os
respetivos espaços exteriores;

▪

Fomentar clima de cooperação, confiança e responsabilidade, entre os diversos membros
da comunidade educativa;

▪

Aprofundar o desenvolvimento de mecanismos de acesso à informação e comunicação
potenciadores de melhores condições de participação.

Atividades a desenvolver pelo Diretor ao longo do ano:
Atividades
Organizar as atividades letivas e de acompanhamento de alunos em
congruência com os objetivos traçados no Projeto Educativo, no Plano
Plurianual de Melhoria e dos Regimes de Ensino e Aprendizagem.
Receção aos novos alunos e respetivos encarregados de educação
Apresentar os documentos orientadores do Agrupamento (PAA) ao
Conselho Geral
Avaliar as atividades pedagógicas realizadas durante o 1.º período
Organizar as provas de equivalência à frequência e as provas finais de ciclo,
de acordo com calendário estabelecido superiormente
Avaliar as atividades pedagógicas desenvolvidas ao longo do 2.º período

Calendarização
agosto/setembro de 2021

setembro de 2021
Até final do 1º Período
janeiro de 2022
fevereiro/março de 2022
abril de 2022

Promover, em articulação com o SPO, sessões de esclarecimento sobre as
saídas pós 9º ano

abril e maio de 2022

Promover a revisão de critérios de distribuição de serviço docente, tendo
em conta o quadro legal vigente, as prioridades definidas e os projetos a
implementar

junho/ julho de 2022
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Elaborar relatório final da execução do plano anual de atividades a submeter
à apreciação do Conselho Geral

julho de 2022

Planear, coordenar, superintender e assegurar a execução das atividades
e serviços do Agrupamento no âmbito das respetivas atribuições formais e
parecer do Conselho Geral
Participar nos órgãos formais em que tem assento o Diretor

Ao longo do ano letivo

Articular com a EMAEI a monitorização das aprendizagens

Ao longo do ano letivo

Promover, em conjunto com o Conselho Pedagógico, ações de formação e
sensibilização a docentes e não docentes, congruentes com os objetivos do
Agrupamento

Ao longo do ano letivo

Apoiar e acompanhar a execução de projetos inovadores que visem o
sucesso educativo dos alunos

Ao longo do ano letivo

Promover e acompanhar, juntamente com o Conselho Pedagógico, a
execução adequada do Projeto Educativo e do Plano Plurianual de Melhoria

Ao longo do ano letivo

Supervisionar, em conjunto com o Conselho Pedagógico, processos de
avaliação de alunos, tendo em conta critérios e planificações definidos no
início do ano letivo

Ao longo do ano letivo

Proceder à avaliação do pessoal docente e não docente, de acordo com o
quadro legal em vigor

Ao longo do ano letivo

1.3. Programa de Ação do Conselho Pedagógico
As atividades do Conselho Pedagógico têm como referencial o quadro normativo em vigor, o Projeto
Educativo, o Plano Estratégico e o Regulamento Interno do Agrupamento.
São objetivos operacionais do Conselho Pedagógico, para o ano letivo 2021-2022:
▪

Incentivar a melhoria das atividades pedagógicas do Agrupamento e os resultados dos
alunos.

▪

Promover a articulação das atividades de âmbito pedagógico ao nível do Agrupamento.

▪

Incentivar e apoiar iniciativas de índole formativa e cultural.

▪

Apresentar propostas para a elaboração do Plano Anual de Atividades e pronunciar-se sobre
o respetivo projeto.

▪

Elaborar, em conjunto com outros elementos da comunidade educativa, cooptados para o
efeito, atividades de acompanhamento da execução do Projeto Educativo, do Plano
Plurianual de Melhoria e do Plano Anual de Atividades.

▪

Promover e supervisionar a congruência entre práticas de ensino-aprendizagem e práticas
de avaliação de aprendizagens de alunos.

▪

Analisar projetos, planos e documentos de índole pedagógica e dar sugestões para o seu
desenvolvimento, implementação e avaliação à luz dos objetivos na implementação do
Projeto MAIA.

▪

Fornecer juízos qualitativos acerca do desenvolvimento de projetos e da atividade
pedagógica do Agrupamento.

▪

Intervir, nos termos da lei, no processo de avaliação docente.
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▪

Definir os critérios para a contratação de pessoal docente, de acordo com o disposto na
legislação aplicável.

▪

Pronunciar-se sobre proposta de regulamento interno.

▪

Promover a formação e atualização dos profissionais do Agrupamento, em colaboração com
o Centro de Formação de Associação de Escolas Ria Formosa, a partir de necessidades
identificadas, incluindo-as no plano de formação.

▪

Dar pareceres sobre questões de âmbito pedagógico;

▪

Colaborar no processo de autoavaliação;

▪

Colaborar na elaboração dos consequentes Planos de Melhoria.

Calendarização de atividades a desenvolver pelo Conselho Pedagógico ao longo do ano letivo:
Atividades
- Análise e revisão do Regimento Interno.
- Análise de documentos pedagógicos relativos ao funcionamento do ano escolar
2021-2022:
- planificações, conteúdos e critérios de avaliação de alunos.
- documentos de registo de avaliação de alunos.
- nomenclatura a utilizar em registos de avaliação.
-formação interna de implementação do projeto MAIA.
- Definição de medidas adequadas ao bom funcionamento das atividades
escolares.
- Análise de plano de distribuição de serviço docente para a ocupação plena dos
alunos.
- Análise e aprovação de propostas para o Plano Anual de Atividades, incluindo
plano de formação de pessoal docente e não docente.
- Preparação das reuniões de conselhos de turma intercalares e aprovação dos
respetivos guiões e registos.
- Apreciação de proposta de funcionamento de tutorias.
- Avaliação intermédia do desenvolvimento das atividades pedagógicas.
- Apreciação de documentos de registo de avaliação de alunos.
- Preparação das reuniões de conselhos de turma de final do 1.º período e
aprovação dos respetivos guiões e registos.
- Análise de avaliação de final do 1.º Período e reflexão sobre as atividades e
planos de melhoria e de recuperação propostos.
- Definição de linhas orientadoras para conselhos de turma intercalares de 2.º
período e aprovação dos respetivos guiões e registos.
- Reflexão sobre o decurso das reuniões dos conselhos de turma intercalares.
- Aprovação das orientações para as reuniões dos conselhos de turma de final de
2º período.
- Análise da avaliação de final de 2.º Período e das atividades curriculares
realizadas.
- Análise e aprovação de matrizes (incluindo critérios de classificação) para as
provas de equivalência à frequência e provas a nível de escola.
- Reflexão sobre o funcionamento de estruturas de articulação educativa e
definição de propostas para a sua melhoria.
- Apreciação das propostas dos departamentos curriculares para escolha de
manuais escolares.
- Aprovação das orientações para as reuniões dos conselhos de turma de final de
3º período.

Calendarização

setembro de 2021

outubro de 2021

novembro/ dezembro de 2021

janeiro de 2022
fevereiro de 2022
março de 2022

abril/maio de 2022
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- Apreciação de critérios para a elaboração de horários para 2022-2023.
- Apreciação de critérios para a distribuição de serviço docente em 2022-2023.
- Apreciação de propostas de atividades de enriquecimento curricular para 20222023.
- Revisão de critérios de formação de turmas para 2022-2023.
- Apreciação de propostas para o plano anual de atividades de 2022-2023.
- Definição de calendário escolar para 2022-2023.
- Apreciação de resultados de autoavaliação de escola e definição de propostas
para plano de melhoria.
- Apreciação de processos de revisão de classificação e de retenções repetidas
(caso existam)
- Análise e aprovação de propostas de visitas de estudo não previstas no Plano
Anual de Atividades.
- Desenvolvimento e acompanhamento de plano de formação anual.
- Acompanhamento de projetos e atividades de âmbito pedagógico.
- Colaboração no processo de autoavaliação de agrupamento
- Supervisão dos processos de contratação de pessoal docente por oferta de
escola

junho de 2022

julho de 2022

Ao longo do ano letivo
Ao longo do ano letivo
Ao longo do ano letivo
Ao longo do ano letivo
Ao longo do ano letivo

Calendário de reuniões
As reuniões decorrem, ordinariamente, uma vez por mês e extraordinariamente sempre que
necessário. As reuniões ordinárias do Conselho Pedagógico para o presente ano letivo estão
previstas para as seguintes datas:
1º Período
7 de setembro
13 de outubro
10 de novembro
7 de dezembro

2º Período
12 de janeiro
9 de fevereiro
9 de março

3º Período
11 de maio
2 de junho
6 de julho
20 de julho

10

1.4. Programa de Ação do Conselho Geral
O Conselho Geral rege-se pelo disposto no Decreto-Lei n.º 75/2008, de 22 de Abril, alterado pelo
Decreto-Lei n.º 137/2012, de 2 de julho, e no Regulamento Interno do Agrupamento.
São objetivos operacionais do Conselho Geral:
▪

Aprovar o Projeto Educativo, acompanhar e avaliar a sua execução;

▪

Aprovar o Regulamento interno;

▪

Aprovar o Plano Anual de Atividades;

▪

Apreciar os relatórios periódicos e aprovar o relatório final de execução do plano anual de
atividades;

▪

Definir linhas orientadoras para elaboração do orçamento;

▪

Definir as linhas orientadoras do planeamento e execução, pelo Diretor, das atividades no
domínio da ação social escolar;

▪

Aprovar o relatório de contas de gerência e emitir pareceres sobre a mesma;

▪

Apreciar os resultados do processo de autoavaliação;

▪

Pronunciar-se sobre os critérios de organização dos horários;

▪

Acompanhar o funcionamento da Escola nos seus múltiplos aspetos e a implementação do
Projeto Educativo, Programa TEIP e Plano de Estudos e Desenvolvimento Curricular;

▪

Promover o relacionamento com a comunidade educativa;

▪

Definir os critérios para a participação do agrupamento em atividades pedagógicas,
científicas, culturais e desportivas;

▪

Dirigir recomendações aos restantes órgãos, tendo em vista o desenvolvimento do projeto
educativo e o cumprimento do plano anual de atividades;

▪

Aprovar o mapa de férias do Diretor;

▪

Aprovar o plano das atividades de enriquecimento curricular (1º ciclo), proposto pelo Conselho
Pedagógico;

▪

Apreciar o Plano Plurianual de Melhoria, elaborado pelo Conselho Pedagógico;

▪

Emitir parecer sobre recurso relativamente a medidas sancionatórias aplicadas por
professores ou pelo Diretor;

▪

Aprovar as alterações ao regulamento interno;

▪

Aprovar o plano de ação da equipa de autoavaliação;

▪

Autorizar a constituição de equipas de assessoria técnico-pedagógica;

▪

Desenvolver o processo de recurso sobre os resultados da avaliação de desempenho docente
(apenas a presidente do conselho geral).
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O Conselho Geral reúne ordinariamente uma vez por trimestre e extraordinariamente sempre que
seja convocada pelo respetivo presidente, por sua iniciativa, a requerimento de um terço dos seus
membros em efetividade de funções ou por solicitação do Diretor. Atividades a desenvolver pelo
Conselho Geral ao longo do ano letivo:
Atividades
- Apreciação e aprovação da proposta de Plano Anual de Atividades e demais
documentos orientadores da vida do agrupamento;
- Definição de linhas orientadoras para elaboração de projeto de orçamento de
Escola para 2022;
- Apreciação e aprovação de relatório de contas de gerência do Conselho
Administrativo relativa ao ano de 2021.
- Apreciação dos planos de melhoria de acordo com os resultados da
autoavaliação de agrupamento e do programa TEIP.
- Apreciação de relatório crítico de aplicação do plano anual de atividades.
- Definição de linhas orientadoras para o ano letivo de 2022-2023.
- Aprovação do plano das atividades de enriquecimento curricular (1º ciclo)
- Apreciação do plano estratégico para o ano letivo seguinte, elaborado pelo
Conselho Pedagógico.
- Acompanhamento do funcionamento da Escola nos seus múltiplos aspetos;
- Acompanhamento do processo de autoavaliação de agrupamento.

Calendarização

1º Período

2º Período

3º Período

Ao longo do ano letivo

2- Programa de Gestão Administrativa
2.1. Princípios orientadores do Conselho Administrativo
As atividades do Conselho Administrativo têm por referência o quadro normativo em vigor, o Projeto
Educativo, o Regulamento Interno e as linhas orientadoras do Conselho Geral.
São objetivos da atividade do Conselho Administrativo para 2021-2022:
▪

Gerir com eficácia e eficiência o plano de orçamento anual de escola;

▪

Zelar pela conservação dos espaços e do equipamento, promovendo a reparação ou
recuperação de instalações e/ou equipamentos;

▪

Promover a afetação de recursos financeiros necessários à implementação de prioridades
educativas;

▪

Afetar recursos financeiros para iniciativas de âmbito pedagógico promotoras de melhores
condições de aprendizagem e de coesão entre os membros da comunidade escolar;

▪

Afetar recursos para melhorar a comunicação interna, designadamente no âmbito da
comunicação interna e da monitorização de resultados.

2.2. Calendário das reuniões do Conselho Administrativo
As reuniões do Conselho Administrativo decorrem ordinariamente uma vez por mês e
extraordinariamente sempre que necessário.
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2.3. Plano Orçamental
O orçamento anual de escola é composto por dotações financeiras do Estado, para satisfação de
despesas regulares, e valores de compensação em receita.
Tendo em conta as orientações do Conselho Geral, a aplicação das verbas de compensação em
receita (receitas próprias), devem ser prioritariamente canalizadas para:
▪

Dar continuidade às iniciativas levadas a cabo no ano anterior, em matéria de melhoria,
manutenção, reparação e recuperação de espaços, instalações e equipamentos;

▪

Apoiar o desenvolvimento de projetos pedagógicos;

▪

Financiar a sessão de entrega de Prémios de Mérito;

▪

Apoiar iniciativas direcionadas para o desenvolvimento de hábitos alimentares saudáveis.

▪

Manutenção das Escolas EB 2,3 do Agrupamento;

▪

Apetrechamento das Bibliotecas das Escolas, com renovação de mobiliário, aquisição de
livros, outros;

▪

Continuação da instalação da Rádio Escolar na JCM;

▪

Aquisição dos materiais pedagógicos requisitados pelos departamentos, pelos diversos
serviços e estruturas;

▪

Reparação de todas as avarias, exceto algumas relacionadas com a área de construção civil

devido a falta de mão-de-obra;
▪

Finalização do ano com as contas perfeitamente controladas e sãs. Relativamente à

renovação de material informático, estamos em processo de aquisição de computadores, processo
que está atrasado devido à grande procura de material tecnológico, apesar de termos finalizado
os concursos para 60 computadores fixos.

Agrupamento de Escolas Professor Paula Nogueira, 13 de outubro de 2021

O Diretor
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ANEXOS:
Planos de Atividades dos Departamentos
Plano de Atividades das Bibliotecas Escolares
Plano de Atividades do Gabinete de Apoio ao Aluno e à Família
Estratégia Local de Educação para a Cidadania
Plano de Estudos e de Desenvolvimento Curricular
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PLANO ANUAL DE ATIVIDADES
Departamento de Educação Pré-escolar 2021-2022
1.º Período
Prioridade
Educativa
(eixos)

Eixos 1, 2 e 3

Eixos 2 e 3

Atividades

Projeto
“À
Descoberta de Si
Mesmo/À descoberta
do Outro”
- Reunião geral de pais/
- Organização dos
espaços/sala
- Estabelecimento das
regras de convivência
em grupo

Objetivos
- Promover o desenvolvimento
conjunto do saber fazer/saber estar
- Incrementar a confiança entre a
escola e a família
- Promover a imagem da escola
- Articular a ação da escola com a
comunidade
- Comprometer os encarregados de
educação no percurso escolar dos
seus educandos

Indicadores Medida
(Avaliação)

- Observação direta
Participação
nas
atividades;
Comportamento;
Produções das crianças;
- Diálogos em grande e
pequeno
grupo
e
individualmente;
- Registos variados

Responsáveis

Destinatários

Docentes
titulares de
grupo

- Crianças
- EE/Famílias

Estimular
a
prática
de
comportamentos positivos, seguros e
saudáveis
- Promover a autonomia na relação - Observação direta
com o outro e com o mundo à sua volta Participação
nas
- Identificar,
diferenciar e
atividades;
expressar
emoções
e
- Comportamento;
Docentes
Projeto “Crescer a ser sentimentos
- Produções das crianças; titulares de
pessoa”
Relacionar
emoções
com - Diálogos em grande e
grupo
comportamentos
pequeno
grupo
e
- Promover a capacidade de
individualmente;
autocontrolo das crianças
- Registos variados
- Promover a capacidade de
cooperação das crianças
- Promover comportamentos sociais
de amizade

- Crianças
- EE/Famílias

Recursos

- Materiais
- Humanos

Calendarização
Local

1º Período

- Recursos
variados
Ao longo do ano letivo
- Fichas de
trabalho

Realizou
S/N
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- Observação direta
Participação
nas
Estimular o gosto pelas
atividades;
ciências;
Projeto “Brincar com
- Comportamento;
- Desenvolver a capacidade de
Docentes
as ciências”
- Produções das crianças; titulares de
observação e colocação de
- Atividades no âmbito dasquestões;
- Diálogos em grande e grupo
ciências
- Desenvolver a capacidade de resolução pequeno
grupo
e
de problemas;
individualmente;
- Registos variados
- Promover a política dos “5 RS”:
reciclar,
reutilizar,
reduzir,
Projeto “Educação
- Observação direta;
Docentes
Ambiental
e responsabilizar e respeitar;
Envolvimento
das
titulares de
-Sensibilizar para o respeito e crianças, das famílias e
desenvolvimento
grupo
preservação pela natureza e meio da comunidade;
sustentável”
ambiente;
-

Eixos 2 e 3

Eixos 1, 2 e 3

Eixo 1, 2 e 3

Projeto Erasmus +
We Share One World:
Learning and Acting
Transform”.

Eixo 1, 2 e 3

Projeto “Crescer com
as histórias”
- Atividades de promoção
da leitura e da escrita
Atividades
de
articulação com a BE
ou com a Biblioteca
Municipal

Eixos 1, 2 e 3

Projeto de Educação
Física no Jardim-deinfância

Eixos 1, 2 e 3

Projeto de “Música
nas Escolas” - no
Jardim-de infância

Eixos 1, 2 e 3

Programa
de
Educação para a
Saúde (PES):
.
Ajudar
a
crescer/sexualidade
. Cuida da tua voz
amiga
. Primeiros socorros

Participação
e
-Desenvolver Competências no âmbito da
interesse de todos os
toEducação Ambiental
elementos envolvidos.

- Promover a literacia
Proporcionar
às
crianças
experiências de leitura adequadas aos
seus interesses e necessidades, que
promovam o alargamento dos seus
horizontes pessoais e culturais,
- Promover o gosto pelo uso correto
da língua portuguesa
- Promover uma articulação curricular
efetiva com a biblioteca escolar

Prof. Ana Cristina
Tendinha e Elsa
Lopes com todos os
titulares das turmas
envolvidas.

- Observação direta
Participação
nas
atividades;
Produções
das Membros da
crianças;
Comunidade
- Diálogos em grande e Educativa
pequeno grupo e
individualmente;
- Registos variados

Participação
nas Professores da
- Promover e desenvolver a atividade
autarquia
atividades;
físico motora nas crianças
(coadjuvação)
- Observação direta
- Desenvolver diferentes sensibilidades
Professora do
nas áreas da audição, interpretação e Participação
nas Conservatório
criação,
enriquecendo
as
suas atividades;
de Música de
possibilidades
de
expressão
e - Observação direta
Olhão
comunicação
(coadjuvação)
Promover
as
competências
psicossociais
que
facilitem
o - Observação direta
Participação
nas
relacionamento
interpessoal
e permitam o conhecimento e respeito atividades;
Produções
das
pelo próprio corpo, bem como pelo
Técnicos do
crianças;
corpo do outro.
CSO
- Diálogos em grande e
Promover
a
utilização
de pequeno grupo e
comportamentos vocais adequados, individualmente;
promotores de uma voz saudável.
- Registos variados
- Promover competências básicas na

Crianças

Material
de
laboratório de Ao longo do ano letivo
ciências

Crianças
Famílias

Recursos
variados

Ao longo do ano letivo

Diversos

Ao longo dos anos
letivos 2019/2020 e
2020/2021.

Turmas
do
pré-escolar,
do 1ºCiclo, 1
turma
do
2ºCiclo e 1
turma
do
3ºciclo

Crianças

Vários
suportes
(livros em
Ao longo do ano letivo
papel; livros
digitais)

Crianças

Autarquia

Ao longo do ano letivo

Crianças

Autarquia

Ao longo do ano letivo

Crianças

Técnicos do
Ao longo do ano letivo
CSO
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intervenção em situação de acidente e
em
situações
de
paragem
cardiorespiratória.

Eixos 1 e 2

Eixos 1 e 2

Eixo 1 e 2

Atividades
de
avaliação diagnóstica

- Aferição e Monitorização das
aprendizagens

Reunião
Departamento

Dar cumprimento:
- À circular nº4/DGIDC/DSDC/
- À circular nº17/DSDC/DEPRB/2007
Atas
- Ao regulamento interno e demais
legislação no âmbito da organização
pedagógica do agrupamento.

Coordenadora de
Grupo 100
Departamento

Mensal
e
Trimestral (RA)

Partilha de estratégias e atividades no
âmbito das competências a adquirir
Memorandos
pelas crianças que irão integrar o 1º
ano

Coordenadora
do
Departamento
Grupos 100 e
de Educação
110
Pré-escolar e
Coordenadora de
ano do 1º ano

Trimestrais

de

Reunião de Articulação
Curricular

- Atas
Docentes titulares
Crianças
- Instrumentos de pilotagem de grupo

- De setembro a
outubro

2.º Período
Prioridade
Educativa
(eixos)

Eixos 2 e 3

Atividades

Objetivos

Indicadores Medida
(Avaliação)

Responsáveis

Estimular
a
prática
de
comportamentos positivos, seguros e
- Observação direta
saudáveis
Participação
nas
- Promover a autonomia na relação
atividades;
com o outro e com o mundo à sua volta
- Comportamento;
Identificar, diferenciar e
Produções
das Docentes
Projeto “Crescer a ser
expressar
emoções
e
titulares de
crianças;
pessoa”
sentimentos
- Diálogos em grande e grupo
Relacionar
emoções
com
pequeno
grupo
e
comportamentos
individualmente;
- Promover a capacidade de
- Registos variados
autocontrolo das crianças
- Promover a capacidade de

Destinatários

- Crianças
- EE/Famílias

Recursos

Calendarização
Local

- Recursos
variados
Ao longo do ano letivo
- Fichas de
trabalho

Realizou
S/N
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cooperação das crianças
- Promover comportamentos sociais
de amizade

Eixos 2 e 3

Eixos 1, 2 e 3

Eixo 1, 2 e 3

- Observação direta
Participação
nas
atividades;
- Estimular o gosto pelas
- Comportamento;
ciências;
Projeto “Brincar com
Produções
das Docentes
- Desenvolver a capacidade de
as ciências”
crianças;
observação e colocação de
titulares de
- Atividades no âmbito dasquestões;
- Diálogos em grande e grupo
ciências
grupo
e
- Desenvolver a capacidade de resolução pequeno
individualmente;
de problemas;
- Registos variados

Projeto “Educação
Ambiental
desenvolvimento
sustentável”

Projeto Erasmus +
We Share One World:
Learning and Acting
Transform”.

Eixo 1, 2 e 3

Projeto “Crescer com
as histórias”
- Atividades de promoção
da leitura e da escrita
Atividades
de
articulação com a BE
ou com a Biblioteca
Municipal

Eixos 1, 2 e 3

Projeto de Educação
Física no Jardim-deinfância

Eixos 1, 2 e 3

Projeto de “Música
nas Escolas” - no
Jardim-de infância

- Promover a política dos “5 RS”:
reciclar,
reutilizar,
reduzir,
e responsabilizar e respeitar;
-Sensibilizar para o respeito e
preservação pela natureza e meio
ambiente;

- Observação direta;
- Envolvimento das
crianças, das famílias e
da comunidade;

Participação
e
-Desenvolver Competências no âmbito da interesse de todos os
elementos
toEducação Ambiental
envolvidos.
- Promover a literacia
Proporcionar
às
crianças
experiências de leitura adequadas aos
seus interesses e necessidades, que
promovam o alargamento dos seus
horizontes pessoais e culturais,
- Promover o gosto pelo uso correto
da língua portuguesa
- Promover uma articulação curricular
efetiva com a biblioteca escolar

Docentes
titulares de
grupo

Prof. Ana Cristina
Tendinha e Elsa
Lopes com todos os
titulares das turmas
envolvidas.

- Observação direta
Participação
nas
atividades;
Produções
das Membros da
crianças;
Comunidade
- Diálogos em grande e Educativa
pequeno grupo e
individualmente;
- Registos variados

Participação
nas Professores da
- Promover e desenvolver a atividade
autarquia
atividades;
físico motora nas crianças
(coadjuvação)
- Observação direta
- Desenvolver diferentes sensibilidades
Professora do
nas áreas da audição, interpretação e Participação
nas Conservatório
criação,
enriquecendo
as
suas atividades;
de Música de
possibilidades
de
expressão
e - Observação direta
Olhão
comunicação
(coadjuvação)

Crianças

Material
de
laboratório de Ao longo do ano letivo
ciências

Crianças
Famílias

Recursos
variados

Ao longo do ano letivo

Diversos

Ao longo dos anos
letivos 2019/2020 e
2020/2021.

Turmas
do
pré-escolar,
do 1ºCiclo, 1
turma
do
2ºCiclo e 1
turma
do
3ºciclo

Crianças

Vários
suportes
(livros em
Ao longo do ano letivo
papel; livros
digitais)

Crianças

Autarquia

Ao longo do ano letivo

Crianças

Autarquia

Ao longo do ano letivo

Agrupamento de Escolas Prof. Paula Nogueira
Olhão

Eixos 1, 2 e 3

Programa
de
Educação para a
Saúde (PES):
.
Ajudar
a
crescer/sexualidade
. Cuida da tua voz
amiga
. Primeiros socorros

Promover
as
competências
psicossociais
que
facilitem
o
relacionamento interpessoal e permitam
o conhecimento e respeito pelo próprio
corpo, bem como pelo corpo do outro.
Promover
a
utilização
de
comportamentos vocais adequados,
promotores de uma voz saudável.
- Promover competências básicas na
intervenção em situação de acidente e
em
situações
de
paragem
cardiorespiratória.

- Observação direta
Participação
nas
atividades;
Produções
das
crianças;
- Diálogos em grande e
pequeno grupo e
individualmente;
- Registos variados

Técnicos do
CSO

Eixos 1 e 2

Atividades
avaliação

- Aferição e Monitorização das
aprendizagens

- Atas
Instrumentos
pilotagem

Docentes titulares
Crianças
de grupo

Ao longo do ano
letivo

Dar cumprimento:
- À circular nº4/DGIDC/DSDC/
- À circular nº17/DSDC/DEPRB/2007
Atas
- Ao regulamento interno e demais
legislação no âmbito da organização
pedagógica do agrupamento.

Coordenadora de
Grupo 100
Departamento

Mensal
e
Trimestral (RA)

Partilha de estratégias e atividades no
âmbito das competências a adquirir Memorandos
pelas crianças que irão integrar o 1º ano

Coordenadora
do
Departamento
Grupos 100 e
de
Educação
110
Pré-escolar e
Coordenadora de
ano do 1º ano

Trimestrais

Eixos 1 e 2

Eixo 1 e 2

Reunião
Departamento

de

de

Reunião de Articulação
Curricular

de

Crianças

Técnicos do
CSO

Ao longo do ano letivo

3.º Período
Prioridade
Educativa
(eixos)

Eixos 2 e 3

Atividades

Objetivos

Indicadores Medida
(Avaliação)

Responsáveis

- Observação direta
Estimular
a
prática
de
Participação
nas
comportamentos positivos, seguros e
atividades;
saudáveis
- Comportamento;
- Promover a autonomia na relação
Produções
das Docentes
Projeto “Crescer a ser com o outro e com o mundo à sua volta titulares de
crianças;
Identificar, diferenciar e
pessoa”
expressar
emoções
e
- Diálogos em grande e grupo
sentimentos
pequeno
grupo
e
Relacionar
emoções
com individualmente;
comportamentos
- Registos variados

Destinatários

- Crianças
- EE/Famílias

Recursos

Calendarização
Local

- Recursos
variados
Ao longo do ano letivo
- Fichas de
trabalho

Realizou
S/N
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- Promover a capacidade de
autocontrolo das crianças
- Promover a capacidade de
cooperação das crianças
- Promover comportamentos sociais
de amizade

Eixos 2 e 3

Eixos 1, 2 e 3

Eixo 1, 2 e 3

- Observação direta
Participação
nas
atividades;
- Estimular o gosto pelas
- Comportamento;
ciências;
Projeto “Brincar com
Produções
das Docentes
- Desenvolver a capacidade de
as ciências”
crianças;
observação e colocação de
titulares de
- Atividades no âmbito das
- Diálogos em grande e grupo
questões;
ciências
grupo
e
- Desenvolver a capacidade de resolução pequeno
individualmente;
de problemas;
- Registos variados

Projeto “Educação
Ambiental
desenvolvimento
sustentável”

Projeto Erasmus +
We Share One World:
Learning and Acting
Transform”.

Eixo 1, 2 e 3

Projeto “Crescer com
as histórias”
- Atividades de promoção
da leitura e da escrita
Atividades
de
articulação com a BE
ou com a Biblioteca
Municipal

Eixos 1, 2 e 3

Projeto de Educação
Física no Jardim-deinfância

Eixos 1, 2 e 3

Projeto de “Música
nas Escolas” - no
Jardim-de infância

- Promover a política dos “5 RS”:
reciclar,
reutilizar,
reduzir,
e responsabilizar e respeitar;
-Sensibilizar para o respeito e
preservação pela natureza e meio
ambiente;

- Observação direta;
- Envolvimento das
crianças, das famílias e
da comunidade;

Participação
e
-Desenvolver Competências no âmbito da interesse de todos os
elementos
toEducação Ambiental
envolvidos.
- Promover a literacia
Proporcionar
às
crianças
experiências de leitura adequadas aos
seus interesses e necessidades, que
promovam o alargamento dos seus
horizontes pessoais e culturais,
- Promover o gosto pelo uso correto
da língua portuguesa
- Promover uma articulação curricular
efetiva com a biblioteca escolar

Docentes
titulares de
grupo

Prof. Ana Cristina
Tendinha e Elsa
Lopes com todos os
titulares das turmas
envolvidas.

- Observação direta
Participação
nas
atividades;
Produções
das Membros da
crianças;
Comunidade
- Diálogos em grande e Educativa
pequeno grupo e
individualmente;
- Registos variados

Participação
nas Professores da
- Promover e desenvolver a atividade
autarquia
atividades;
físico motora nas crianças
(coadjuvação)
- Observação direta
- Desenvolver diferentes sensibilidades
Professora do
nas áreas da audição, interpretação e Participação
nas Conservatório
criação,
enriquecendo
as
suas atividades;
de Música de
possibilidades
de
expressão
e - Observação direta
Olhão
comunicação
(coadjuvação)

Crianças

Material
de
laboratório de Ao longo do ano letivo
ciências

Crianças
Famílias

Recursos
variados

Ao longo do ano letivo

Diversos

Ao longo dos anos
letivos 2019/2020 e
2020/2021.

Turmas
do
pré-escolar,
do 1ºCiclo, 1
turma
do
2ºCiclo e 1
turma
do
3ºciclo

Crianças

Vários
suportes
(livros em
Ao longo do ano letivo
papel; livros
digitais)

Crianças

Autarquia

Ao longo do ano letivo

Crianças

Autarquia

Ao longo do ano letivo
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Eixos 1, 2 e 3

Programa
de
Educação para a
Saúde (PES):
.
Ajudar
a
crescer/sexualidade
. Cuida da tua voz
amiga
. Primeiros socorros

Promover
as
competências
psicossociais
que
facilitem
o
relacionamento interpessoal e permitam
o conhecimento e respeito pelo próprio
corpo, bem como pelo corpo do outro.
Promover
a
utilização
de
comportamentos vocais adequados,
promotores de uma voz saudável.
- Promover competências básicas na
intervenção em situação de acidente e
em
situações
de
paragem
cardiorespiratória.

- Observação direta
Participação
nas
atividades;
Produções
das
crianças;
- Diálogos em grande e
pequeno grupo e
individualmente;
- Registos variados

Técnicos do
CSO

Eixos 1 e 2

Atividades
avaliação final

- Aferição e Monitorização das
aprendizagens

- Atas
Instrumentos
pilotagem

Docentes titulares
Crianças
de grupo

Junho-julho

Dar cumprimento:
- À circular nº4/DGIDC/DSDC/
- À circular nº17/DSDC/DEPRB/2007
Atas
- Ao regulamento interno e demais
legislação no âmbito da organização
pedagógica do agrupamento.

Coordenadora de
Grupo 100
Departamento

Mensal
e
Trimestral (RA)

Partilha de estratégias e atividades no
âmbito das competências a adquirir Memorandos
pelas crianças que irão integrar o 1º ano

Coordenadora
do
Departamento
Grupos 100 e
de
Educação
110
Pré-escolar e
Coordenadora de
ano do 1º ano

Trimestrais

Eixos 1 e 2

Eixo 1 e 2

Reunião
Departamento

de

de

Reunião de Articulação
Curricular

de

Crianças

Técnicos do
CSO

Ao longo do ano letivo
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DEPARTAMENTO CURRICULAR DO 1º CICLO – 2021-2022
Ao Longo do Ano Letivo:
Prioridade

Indicadores

Educativa

Atividades

Objetivos

Medida

(eixos)
Eixo 1, 2 e 3

Destinatários

Jornal Escolar
Construção

Interesse
das

páginas do Jornal;
.

Composição

e

paginação;
.

Participação

da

comunidade;
. Publicação do Jornal
Escolar em suporte
papel e/ou digital.
- Jornal on-line

- Fomentar a aquisição
de saberes baseados
na pesquisa, recolha e
seleção da informação;
-

Desenvolver

atividades integradoras
de diferentes domínios
do

saber

e

Local

e

Comunidade

Publicação

Ciclo (EB1 nº5 e

Educativa;

Trimestral – final de

EB1 JMG)

Materiais

cada período letivo

diversificados.

Publicação

na

dos alunos ao

página

do

nível da leitura e

Agrupamento.

participação

Professores do

Alunos

primeiro ciclo e
TIC

do

1º

Desempenho

produções
escritas

curriculares.

Receção aos alunos

- Promover a integração

Interesse

do 1º ano

dos alunos nos vários

participação

e

Professores

Alunos

de

1º

Ciclo

de

ensino.
Projeto
Escolar”

“Fruta

Web

áreas

estabelecimentos

Eixo 3

Calendarização

Recursos

(Avaliação)

.

Eixo 3

Responsáveis

- Incentivar ao consumo

Interesse

de fruta e legumes.

participação

e

Professores e

Alunos

Autarquia

Ciclo

de

1º

Comunidade

Escolas do 1º Ciclo

Educativa;

do

Materiais

entre 14 e 17 de

diversificados.

setembro

Comunidade

Escolas do 1º Ciclo

Educativa
Autarquia

e

Agrupamento

do Agrupamento
Bi semanalmente

Agrupamento de Escolas Prof. Paula Nogueira
Olhão

Prioridade
Educativa

Indicadores
Atividades

Objetivos

Medida

(eixos)
Eixo 1, 2 e 3

Responsáveis

** Projetos
em articulação
com a C.M.O.

- De acordo com os

Participação

Professores do

Alunos

projetos

dos alunos

1º ciclo.

ciclo

apresentados
equipa

responsável.

Projetos
em articulação
com o Centro de
Saúde de Olhão

Local

Interculturalidade
Projeto “Ser+ O
Nosso Mundo De
Mãos Dadas”

projetos

dos alunos

1º ciclo.

ciclo

-

Respeito

pelas

Titulares

Reconhecer e valorizar

Mudança

a diversidade cultural

atitude/compor

professores

tamentos

Apoio Educativo

de

1º

Material

Escolas do 1º Ciclo

Específico

Ao longo do ano

(*)

dos alunos

capacidade

do

especializados.

diferenças

a

Ao longo do ano

letivo

Professores

Desenvolver

Específico

Técnicos

Participação

de

Escolas do 1º Ciclo

(*)

Alunos

equipa

Material

especializados.

Professores do

pela

1º

letivo

Participação

apresentados

do

Técnicos

- De acordo com os

responsável.

Eixo 1, 2 e 3

Calendarização

Recursos

(Avaliação)

pela

Eixo 2 e 3

Destinatários

Alunos
de

do

1º

ciclo

Professores

de

Apoio Educativo;

Turma

Ao longo do ano
letivo.

Assistentes
de

Operacionais;
Materiais diversos
Encarregados de

comunicar e incentivar

Educação (*)

a interação social.
Eixo 1 e 2

Red Nose Day

- Fomentar o espírito de

Participação e

Professores de

Alunos do 3º e

Materiais

Ao longo do ano

solidariedade

envolvimento

inglês

4º

Comunidade

letivo.

entreajuda

e

de

ano

em

nas atividades

articulação com

escolar

realizadas

os alunos do 2º

diversos

e 3º Ciclos

Agrupamento de Escolas Prof. Paula Nogueira
Olhão

Prioridade

Indicadores

Educativa

Atividades

Objetivos

Medida

Destinatários

Participação e

Professores de

Alunos do 3º e

Comunidade

Ao longo do ano

conhecimento da língua

interesse

inglês

4º

escolar

letivo.

inglesa

alunos

(eixos)
Eixo 1 e 2

Calendarização

Responsáveis

Recursos

Local

(Avaliação)
Spelling BEE

-

Desenvolver

o

dos

ano

em

articulação com

Materiais diversos

os alunos do 2º
e 3º Ciclos
Eixo 1, 2 e 3

Projeto Erasmus +
We Share One
World: Learning
and Acting to
Transform”.

Desenvolver
Competências
âmbito

da

no

Educação

Ambiental

Participação e

Professoras Ana

EB1 nº7

interesse

de

Cristina

EB1 de Quelfes

todos

os

Tendinha e Elsa

EB1

elementos

Lopes

Brancanes

envolvidos.

conjuntamente

(turmas do pré-

com todos os

escolar, 1ºCiclo,

titulares

em conjunto da

das

turmas

Diversos

Ao longo do ano
letivo 2021/2022.

de

JCM).

envolvidas.
Eixo 1, 2 e 3

Visitas de Estudo

Enriquecer o trabalho

Relatório

de

Professores

Definidas em função

desenvolvido em sala

avaliação

da

Titulares

das

de aula;

atividade

necessidades

Alunos
de

Ciclo

do

1º

Professores

Apoio Educativo;

Turma

Assistentes

das turmas e da

- Levar os alunos a

Profs de Apoio

Operacionais;

evolução

conhecerem

Educativo

Meios

pandemia

da

realidades.

outras

e

de

de

Educação

transporte;

Especial

Materiais diversos

Ao longo do ano
(*)

Agrupamento de Escolas Prof. Paula Nogueira
Olhão

Prioridade
Educativa

Indicadores
Atividades

Objetivos

(eixos)
Eixos 1, 2 e 3

Eixos 1,2 e 3

Eixos 1,2 e 3

Eixos 1,2 e 3

Medida

Responsáveis

Destinatários

Recursos

(Avaliação)
Batalha de Livros

- Concurso Nacional
de Leitura;
- Exposição
/Apresentação de
trabalhos realizados
pelos alunos ao
longo do ano letivo
(Biblioteca Escolar)

Atividade “Olhão a
Ler”

Problema do mês

Proporcionar atividades
de leitura que
conduzam a uma
melhoria desta
competência

Nº de equipas

Treinar competências
da língua portuguesa,
que conduzam a
melhorias efetivas de
desempenho por parte
dos alunos
Dinamização da
biblioteca das escolas
do 1ºCiclo
Estreitar os laços com
as famílias e com a
comunidade
Proporcionar atividades
de leitura que
conduzam a uma
melhoria desta
competência

N de alunos
participantes

Empenhamento
dos alunos

Professores e

Resolver situações
problemáticas com
recurso a diversas
estratégias

Desempenho
dos alunos

Professores

Professores
Grupo

e
da

RBE/RBO

Professores
titulares
turma

de

Calendarização
Local

Alunos do 3º e
4ºano
Comunidade
escolar

Livros dos vários
escalões

A definir

Alunos do 1º
Ciclo

Livros

A definir
(*)

Alunos do 1º
Ciclo
Comunidade

Livros

Durante o mês de
outubro

Alunos do 1º
Ciclo

Enunciados dos
problemas

Ao longo do ano
letivo

e

bibliotecárias

Grupo da RBO

titulares
turma
bibliotecárias

de
e

Agrupamento de Escolas Prof. Paula Nogueira
Olhão

Prioridade

Indicadores

Educativa

Atividades

Objetivos

(eixos)
Eixos 1,2 e 3

Responsáveis

Destinatários

Recursos

(Avaliação)
Lançamento

do

desafio fotográfico
“Ler

+…

em

qualquer lugar”.

Eixos 1,2 e 3

Medida

Proporcionar atividades
de leitura que
conduzam a uma
melhoria desta
competência

Empenhamento
dos alunos

Professores

Produtos finais

encarregados

Criatividade

Bibliotecárias e

Calendarização
Local

Alunos do 1º
Ciclo

Livros e máquina
fotográfica

Ao longo do ano
letivo

Alunos do 1º
Ciclo

Modelo do
separador e
material de
desgaste
(tesoura, cola,
cartolina, …)

Durante o mês de
outubro

de educação

Criação de
marcadores de
MIBE no âmbito do
lema “Descobrir
caminhos para a
saúde e o bemestar!”

Proporcionar atividades
de leitura que
conduzam a uma
melhoria desta
competência

Empenhamento
dos alunos

Professores

Eixos 1,2 e 3

Leitura em voz alta

Proporcionar atividades
de que conduzam ao
gosto e à melhoria da
leitura

Empenhamento/
desempenho
dos alunos

Professores
titulares de
turma

Alunos do 1º
Ciclo

Livros ou textos
de autor

Durante o mês de
outubro

Eixo 1 e 2

Reuniões de
Departamento

Cumprir com o
estipulado na
legislação e no
regulamento interno do
agrupamento no âmbito
da organização
pedagógica.

Ata

Coordenadora
de
Departamento

Grupos de
recrutamento
110

Sala de
aula/auditório
recursos
informáticos

Penúltima semana
de cada período
letivo.
Poderão ser online
(plataforma Zoom)
ou presenciais (*) nas salas de
aula/auditórios do
Agrupamento

titulares

de

turma

e

bibliotecárias

Agrupamento de Escolas Prof. Paula Nogueira
Olhão

Prioridade
Educativa

Indicadores
Atividades

Objetivos

(eixos)

Medida

Destinatários

Recursos

Professores
Titulares de
turma e todos
os docentes e
técnicos que se
considere
pertinente a
cada momento.
Professores
titulares da
turma e dos
apoios
educativos

Salas de aula/
recursos
informáticos

Reunião Mensal –
Posterior ao CP
EBI/JI JCM
Enquanto houver a
pandemia será
online (Zoom)

Salas de aula/
recursos
informáticos

Quinzenalmente,
Reunião Mensal –
Posterior ao CP
EBI/JI JCM
Enquanto houver a
pandemia será
online (Zoom)

Encarregados
de educação

Sala de aula
Registos com
informações
acerca dos
alunos/produções
dos alunos.

Quinzenalmente 1ª
e 3ª 2ªfeira de cada
mês- Enquanto
houver a pandemia
será online (Zoom)

(Avaliação)

Eixo 2

Reuniões de
Conselho de Ano

Cumprir com o
estipulado na
legislação e no
regulamento interno do
agrupamento no âmbito
da organização
pedagógica.

Memorandos

Coordenadoras
de Ano

Eixo 1 e 2

Reuniões de
trabalho
colaborativo

Salas de aula/ recursos
informáticos

Quinzenalmente
Reunião Mensal
– Posterior ao
CP
EBI/JI JCM

Professores do
1. ciclo

Eixo 3

Atendimento/

Sala de aula
Registos com
os
informações acerca dos
alunos/produções dos
alunos.

Quinzenalmente

Professores
titulares da
turma e

reuniões

com

Enc. Educação

1ª e 3ª 2ªfeira de
cada mês.

Calendarização

Responsáveis

Local

Agrupamento de Escolas Prof. Paula Nogueira
Olhão

1º Período:
Prioridade
Educativa

Indicadores
Atividades

Objetivos

(eixos)
Eixo 1, 2 e 3

Medida

Halloween

Responsáveis

Destinatários

Professores de

Alunos do 3º e

Materiais

inglês

4º ano

Comunidade

Calendarização

Recursos

Local

(Avaliação)

- Desfile de máscaras

Grau

- Concurso de chapéus

interesse

e/comida horripilante

participantes

de
dos

Dia 29 de outubro.

escolar
diversos

Eixo 1, 2 e 3

S. Martinho
Atividades

no

âmbito

do

currículo.
Intercâmbio

pré-

Conhecer

a

da

comemoração.
Conhecer

símbolos

alusivos à efeméride-

Participação

e

Professores do

Alunos

envolvimento

1º Ciclo

ciclo

dos

Educadoras de

escolar

participantes

Infância

do
e

1º

Materiais

pré-

desgaste

1º

Materiais

pré-

desgaste

de

11 de novembro
Escolas do 1º Ciclo

escolar / 1º ciclo
Eixo 1, 2 e 3

Festa do Pijama

-Promover

o

entre

comunidade

a

convívio

escolar.

Eixo 1, 2 e 3

Natal
Atividades
definidas ao nível
de escola, a
realizar em cada
sala de aula

- Manter as tradições
locais,

promovendo

a

Participação

e

Professores do

Alunos

envolvimento

1º Ciclo

ciclo

dos

Educadoras de

escolar

participantes

Infância

Balanço no PCT

Professores do

Comunidade

Materiais diversos

17 de dezembro

1º Ciclo

Escolar

específicos

Escolas do 1º Ciclo

convivência e a partilha,
- Sensibilizar os alunos

Outros

para a época natalícia;

elementos
Comunidade
Educativa

da

do
e

de

Novembro de 2021

Agrupamento de Escolas Prof. Paula Nogueira
Olhão

Prioridade
Educativa

Indicadores
Atividades

Medida

Objetivos

(eixos)
-

Contribuir

Responsáveis

Destinatários

Recursos

Calendarização
Local

(Avaliação)

para

a

formação pessoal, social
e cultural dos alunos.

2º Período:
Prioridade
Educativa

Indicadores
Atividades

Objetivos

Medida

(eixos)
Eixo 2 e 3

Destinatários

Recursos

Professores de

Alunos do 3º e

Materiais de artes

Dia 14 de fevereiro

inglês

4º ano

visuais

de 2022

(Avaliação)
S. Valentim

- Desenvolver nos alunos

Grau

as tradições dos valores

interesse

do

participantes

país

em

causa

promovendo a promoção
da

escrita

através

da

elaboração de cartões,
postais e bilhetes alusivos
ao “Dia dos Namorados”
- Fomentar a utilização do
vocabulário
sobre o tema.

específico

de
dos

Calendarização

Responsáveis

Local

Agrupamento de Escolas Prof. Paula Nogueira
Olhão

Prioridade
Educativa

Indicadores
Atividades

Objetivos

Medida

(eixos)
Eixo 1, 2 e 3

Responsáveis

Destinatários

Professore do 1.

Toda

ciclo

comunidade

Calendarização

Recursos

Local

(Avaliação)
Carnaval

- Viver a tradição do

Grau

Carnaval.

interesse

- Promover o convívio

participantes

entre

escola

de
dos

a

Materiais de artes

Dia 25 de fevereiro

visuais

de 2022

Livros diversos

Abril de 2022

escolar

e

comunidade.
Eixo 1 e 2

Eixo 1, 2 e 3

Comemoração
do Dia
Internacional
do Livro Infantil

- Promover o convívio

Páscoa

-

Atividades

de

entre

a

Balanço no PCT

Comunidade

Escolar através da leitura
Pesquisar

hábitos

e

Balanço no PCT

tradições de outros povos;

Educadoras

e

Alunos do pré-

professores do

escolar e do 1º

1º ano

ano

Professores do

Comunidade

Comunidade

Última semana do

1º Ciclo

Escolar

Envolvente;

2º período (entre 29

intercâmbio entre

Materiais

turmas

desgaste

de

de março e 5 de
abril de 2022)

3º Período:
Prioridade
Educativa

Indicadores
Atividades

Objetivos

Medida

(eixos)
Eixo 3

Responsáveis

Destinatários

Recursos

Material

Calendarização
Local

(Avaliação)
O Dia da Família

Reconhecer

Atividades

nuclear

lúdicas

em

contexto de sala
de aula

da

o

papel

família

na

Desempenho

Educadoras

e

Alunos

dos alunos

Professores do

1ºCiclo

sociedade;

1ºCiclo
Produtos finais

do

desgaste
Material
desportivo

de

Dia 14 ou 17 de maio
Escolas do 1º Ciclo

Agrupamento de Escolas Prof. Paula Nogueira
Olhão

Prioridade
Educativa

Indicadores
Atividades

Objetivos

Medida

(eixos)

Responsáveis

Destinatários

Recursos

(Avaliação)
Sensibilizar

para

importância

da

Calendarização
Local

a
vida

familiar
Eixo 1 e 2

Provas

de

Aferição

- Aferir o desempenho dos

Resultados dos

Equipa

Alunos do 2ºano

Enunciados das

Expressões

alunos por referência a

Testes

dinamizadora

das Escolas do

provas enviados

Artísticas e Físico-

Agrupamento

pelo IAVE

Motoras: de 2 a 11 de

padrões

de

âmbito

do

Projeto

Testes

nacional;

Professores

disponibilizados

- Familiarizar os alunos

Titulares

pelo IAVE

com

Turma

momentos

de

e

maio
de

Matemática e Estudo
do Meio: 20 de junho

avaliação externa.

Português e Estudo
do Meio: 15 de junho

Escolas do 1º ciclo.
Eixo 1 e 2

Semana
Criança

e

da

- Comemorar o Dia da

Participação dos

Professores

do

Criança.

diversos

envolvidos

Conhecer os direitos e

intervenientes.

comunidade

Ambiente

Alunos
e

do

1.

ciclo

Material

Maio/junho de 2022

diversificado

escolar

deveres da criança.
- Sensibilização ambiental

Eixo 1, 2 e 3

Atividades

de

-Dar

a

conhecer

os

encerramento

trabalhos realizados ao

do ano letivo.

longo do ano.

Balanço no PCT

Professores do

Alunos

1º Ciclo

Ciclo

do

1º

Comunidade

Última semana do 3º

Educativa;

Período (de 27 a 30

Materiais

de junho)

diversificados.

Agrupamento de Escolas Prof. Paula Nogueira
Olhão

Prioridade
Educativa

Indicadores
Atividades

Objetivos

Medida

(eixos)

Responsáveis

Destinatários

(Avaliação)
- Incentivar a participação
dos

encarregados

Calendarização
Local
Escolas do 1º Ciclo

de

educação nas atividades.
EP – Eixos prioritários
Eixo 1 – Cultura de escola e lideranças pedagógicas
Eixo 2 – Gestão Curricular (apoio à melhoria das aprendizagens/prevenção do abandono, absentismo e indisciplina)
Eixo 3 – Parcerias e comunidades

* As atividades programadas podem sofrer alterações mediante a evolução da pandemia

* * Atividades dependentes das propostas das entidades

Recursos

(*)

Agrupamento de Escolas Prof. Paula Nogueira
Olhão

Departamento de Português 2021- 2022
1.º Período
Prioridade
Educativa
(eixos)

1

1

Indicadores
Medida
(Avaliação)

Responsáveis

Ida ao teatro

Proporcionar a
oportunidade de assistir a
uma representação
teatral para facilitar a
compreensão dos textos
programáticos

Nº de
participantes

Professores e alunos
dos 2º e 3º ciclos

Alunos do
Agrupamento

--

Datas diversas

Estafeta de contos

Promover a articulação
vertical; fomentar a leitura
expressiva

Nº de
participantes

Professores dos 8B
PN e 8B e 8C JCM e
alunos do 3º e do 4º
anos

Alunos do
Agrupamento

Livros cedidos
pela
Coordenadora
do 1º ciclo

25 de outubro

Nº de equipas

Professores e
Biblioteca Escolar

Alunos do
Agrupamento

Livros dos
vários escalões

A definir

Nº de equipas

Professores e
Biblioteca Escolar

Alunos do
Agrupamento

Livros diversos

A definir

Nº de alunos
participantes

Professores

Alunos do
Agrupamento

Textos dos
alunos

Datas diversas

Nº de alunos
envolvidos

Professores e alunos
dos 2º e 3º ciclos

Alunos do
Agrupamento

Livros

A definir

Atividades

Objetivos

Proporcionar atividades
de leitura que conduzam
a uma melhoria desta
competência
Promover o gosto pela
leitura de livros; exercitar
a capacidade de
argumentação
Desenvolver o gosto pela
escrita

Destinatários

Recursos

1

Batalha de Livros

1

Miúdos a votos

1

“Ser Escritor é cool”

1

Gravação de vídeos
promocionais de
livros lidos

1,3

Encontros em sala
de aula com adultos
leitores (pais,
professores,
convidados)

Promover e mediar a
leitura de livros

Nº de alunos
envolvidos

Professores e alunos
dos 2º e 3º ciclos

Alunos do
Agrupamento

Livros

Jornal digital PIEF

Promover a escrita e a
leitura.

Nº de alunos
envolvidos

Professora de
Português

Alunos do
Agrupamento

Computador

Divulgar leituras
realizadas

Calendarização
Local

Realizou
S/N

S
Todos na PN

8B e 9ºB PN
(2 sessões
realizadas)
A definir
8B JCM (2
sessões
realizadas)
A definir

Agrupamento de Escolas Prof. Paula Nogueira
Olhão

Milage Aprender+

Projeto GEN10S

1

Reuniões de
Departamento

Divulgação de trabalhos
efetuados nas diferentes
disciplinas
Capacitar os docentes
para a utilização de
ferramentas digitais,
enquanto utilizador e
divulgar junto dos alunos
Participar no projeto
interdisciplinar com uma
turma
Cumprir com o
estipulado no decreto-lei
n.º 75/2008, de 22 de abril,
com
as
alterações
introduzidas pelo decretolei n.º 137/2012, de 2 de
julho, no regulamento
interno
e
demais
legislação no âmbito da
organização pedagógica
do agrupamento

Nº de alunos
envolvidos

Professores
dos 2º e 3º ciclos

Alunos do
Agrupamento

Telemóveis dos
alunos

15, 22 e 29 de
novembro e 31
de janeiro

Nº de alunos
envolvidos

Profs Cândida Vieira;
Andreia Lobo e
Nicola Nascimento

6B

Sala TIC

A definir

Ata

Coordenadora de
Departamento

Grupos de
recrutamento
210, 220 e 300

Sala e recursos
informáticos

Reunião Mensal
– Posterior ao
CP

Agrupamento de Escolas Prof. Paula Nogueira
Olhão

2.º Período
Prioridade
Educativa
(eixos)

1

1, 3

1
1,3

Atividades

Batalha de Livros

Semana
da Leitura
Atividades de promoção
do livro
- Leituras diárias
- Atividades em sala de
aula
Gravação de trailers sobre
os livros lidos
Encontros em sala de aula
com adultos leitores (pais,
professores, convidados)

Milage Aprender+

Projeto GEN10S

1

Reuniões de
Departamento

Objetivos
Proporcionar
atividades de leitura
que conduzam a uma
melhoria desta
competência
Promover atividades
de dinamização e
divulgação de livros
para aperfeiçoar a
capacidade de leitura
Incluir as famílias nas
atividades escolares
Divulgar leituras
realizadas
Promover e mediar a
leitura de livros
Capacitar os docentes
para utilizarem App
MILAGE APRENDER+
com os alunos na sua
prática letiva
Apresentar os
trabalhos realizados à
comunidade
Cumprir com o
estipulado no decretolei n.º 75/2008, de 22
de abril, com as
alterações introduzidas
pelo decreto-lei n.º
137/2012, de 2 de
julho, no regulamento
interno
e
demais
legislação no âmbito
da
organização
pedagógica
do
agrupamento

Indicadores
Medida
(Avaliação)

Responsáveis

Nº de equipas

Professores e
Biblioteca Escolar

Alunos do
Agrupamento

Livros dos
vários
escalões

A definir

Nº de turmas
participantes

Professores de
Português, em
conjunto com a
Biblioteca Escolar

Comunidade
Escolar

Livros
Kahoot/
Plickers

A definir

Nº de alunos
envolvidos

Professores e alunos
dos 2º e 3º ciclos

Alunos do
Agrupamento

Livros

A definir

Nº de alunos
envolvidos

Professores e alunos
dos 2º e 3º ciclos

Alunos do
Agrupamento

Livros

A definir

Nº de alunos
envolvidos

Professores
dos 2º e 3º ciclos

Alunos do
Agrupamento

Telemóveis
dos alunos

A definir

Nº de alunos
envolvidos

Profs Cândida Vieira;
Andreia Lobo e
Nicola Nascimento

6B

Sala TIC

A definir

Ata

Coordenadora de
Departamento

Grupos de
recrutamento
210, 220 e 300

Sala e
recursos
informáticos

Reunião Mensal
– Posterior ao
CP

Destinatários

Recursos

Calendarizaçã
o
Local

Realizou
S/N
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3.º Período
Prioridade
Educativa
(eixos)

Atividades
- Promover atividades
de leitura/ escrita:

1, 3

1

1

Concurso Nacional
de Leitura;
Apresentação de
trabalhos realizados
pelos alunos ao
longo do ano letivo
(Biblioteca Escolar)
Histórias em 77
palavras

Reuniões de
Departamento

Objetivos
Treinar competências da
Língua Portuguesa, que
conduzam a melhorias efetivas
de desempenho por parte dos
alunos
Estreitar os laços com as
famílias e com a comunidade
Desenvolver o gosto pela
escrita, através da participação
em desafios criativos
Cumprir com o estipulado no
decreto-lei n.º 75/2008, de 22
de abril, com as alterações
introduzidas pelo decreto-lei n.º
137/2012, de 2 de julho, no
regulamento interno e demais
legislação no âmbito da
organização pedagógica do
agrupamento

Indicadores
Medida
(Avaliação)

Responsáveis

Nº de alunos
participantes

Professores de
Português e
alunos

Comunidade
escolar

N de alunos
participantes

Professores de
Português e
Biblioteca

Comunidade
escolar

Professores e
alunos dos 2º e
3º ciclos

Alunos do
Agrupamento
(turmas
específicas –
a indicar)

Coordenadora de
Departamento

Grupos de
recrutamento
210, 220 e 300

Nº de
participantes

Ata

Destinatários

Recursos

Calendarização
Local

Livros

A definir
Livros

Blogue das
Histórias em
77 palavras

A definir

Sala e
recursos
informáticos

Reunião Mensal –
Posterior ao CP

Realizou
S/N

Agrupamento de Escolas Prof. Paula Nogueira
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Departamento de Matemática
1.º Período – Disciplina: Matemática
Prioridade
Educativa
(eixos)

Indicadores
Atividades

Medida

Responsáveis

Destinatários

Recursos

Calendarização
Local

(Avaliação)
Canguru
Matemático sem
fronteiras

1
2

1
2

Objetivos

Olimpíadas
Portuguesas de
Matemática
(1.ª eliminatória)

-Estimular o gosto e o
estudo pela Matemática.
-Tentar que os alunos se
divirtam
a
resolver
questões matemáticas e
percebam que conseguir
resolver os problemas
propostos é uma conquista
pessoal
muito
recompensadora.
-Permitir que os alunos
descubram o lado lúdico
da disciplina.
-Participar em concursos /
projetos nacionais.
Desenvolver
a
capacidade de raciocínio.
Desenvolver
a
capacidade de resolução
de problemas.
Desenvolver
a
capacidade

Nº de
participações

Professores de

Alunos dos 2º e

Matemática 2.º e

3º Ciclos

3.º ciclos

fotocópias
enunciados
folhas
rascunho
certificados

Categorias

Realizou
S/N

S

Escolar (5.º e 6.º
anos),
Benjamim (7.º e 8.º
anos)
Cadete (9.º ano)
Escolas JCM e PPN

Número de
participantes:

Professores de
Matemática 2.º e
3.º ciclos

Alunos dos 2º e
3º Ciclos

fotocópias
enunciados
folhas
rascunho
certificados

de

Categorias Júnior
(6.º e 7.º anos),

Categoria A (8.º e
9.º anos)
10 de novembro

comunicação
matemática.

1
2

Jogo do 24
(ao longo do ano
letivo)

- Desenvolver o cálculo
mental

Escolas JCM e
PPN
Nº de
participações

Professores de

Alunos dos 2º e

Matemática 2.º e

3º Ciclos

3.º ciclos

Jogo do 24

Todo o ano letivo
Escolas JCM e PPN

s
s

Agrupamento de Escolas Prof. Paula Nogueira
Olhão

- Despertar o gosto pela
Matemática, de uma forma
divertida
Problema do mês
(biblioteca)
1
2

- Fomentar o interesse pela
aprendizagem;

Alunos dos 2º e

Internet

3º Ciclos

Ao longo do ano
letivo

Contribuir
para
a
aquisição, consolidação e
ampliação de competências
e conhecimentos;

2.º Período – Disciplina: Matemática
Prioridade
Educativa
(eixos)

1
2

Indicadores
Atividades

Medida

Objetivos

Realizou
Responsáveis

Destinatários

Recursos

(Avaliação)
Olimpíadas
Portuguesas
de Matemática
(2.ª
eliminatória)
12 janeiro

-Participar em concursos /
projetos nacionais.
- Desenvolver a capacidade de
raciocínio.
- Desenvolver a capacidade de
resolução de problemas.
- Desenvolver a capacidade de

Número de
participantes

Professores de

Alunos dos 2º

Matemática

e 3º Ciclos

fotocópias
enunciados
folhas
rascunho
certificados

comunicação matemática.
1
2

Calendarização
Local

Jogo do 24

- Desenvolver o cálculo mental
- Despertar o gosto pela
Matemática,
divertida

de

uma

forma

Nº de
participações

Professores de

Alunos dos 2º e

Matemática 2.º e

3º Ciclos

3.º ciclos

Jogo do 24

Categorias Júnior
(6.º e 7.º anos),
Categoria A (8.º e
9.º anos)
Escolas JCM e PPN
Todo o ano letivo
Escolas JCM e PPN

S/N

Agrupamento de Escolas Prof. Paula Nogueira
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3.º Período – Disciplina: Matemática
Prioridade
Educativa
(eixos)

1
2

Indicadores
Atividades

Objetivos

Medida

Responsáveis

(Avaliação)
Jogo do 24

- Desenvolver o cálculo mental
- Despertar o gosto pela Matemática, de

Nº de
participações

uma forma divertida

Destinatário
s

Professores de

Alunos dos

Matemática 2.º e

2º e 3º Ciclos

Realizou
Recursos

Jogo do 24

Calendarização
Local

Todo o ano letivo
Escolas JCM e

3.º ciclos

PPN
SupertMati
k

1
2

- Fomentar o interesse pela aprendizagem;
- Contribuir para a aquisição, consolidação e
ampliação
de
competências
e
conhecimentos;

Nº de
participações

Professores de

Alunos dos

Matemática 2.º e

2º e 3º Ciclos

3.º ciclos

Computador
Cartões
certificados

Escolas JCM e
PPN

- Reforçar a componente lúdica no processo
de ensino-aprendizagem;
-

Promover

o

convívio

entre

alunos,

professores e restante comunidade escolar.

Problema
do mês
1
2

- Fomentar o interesse pela aprendizagem;
- Contribuir para a aquisição, consolidação e
ampliação
de
competências
e
conhecimentos;

Ao longo do ano
letivo

S/N
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Departamento de LÍNGUAS 2021- 2022
1.º Período
Prioridade
Educativa
(eixos)

Atividades

Objetivos

Indicadores
Medida
(Avaliação)

Responsáveis

Destinatários

Recursos

Calendarização
Local

-Documentário

1
2
3

1
2
3

1
2
3

Comemoração do
“día de la
Hispanidad”

Halloween

-Promover a língua
sobre a historia
espanhola;
“ del día de la Prof.
-Motivar os alunos para Hispanidad”
Alunos de
a disciplina;
-Prática auditiva Espanhol
-Conhecer a culturade música: “La
espanhola
Gozadera.

- Sensibilizar os alunos
para a língua inglesa,
levando os mesmos a
contactar com tradições -Interesse dos
e costumes da cultura participantes
inglesa;

Comemoração do -Conhecer a cultura de
Día de los Muertos países
hispanohablantes
(tradições
mexicanas)

-Mostra de
trabalhos
-Interesse
alunos

Profs de Inglês
Profs do Dep.

-Livro;
12 de outubro de
- Projetor
2021
- Alunos 7ºano
- Computador.

Alunos

CD
Tintas
Cartolinas
Cartazes
Sala de aula semana de 25 a
Fichas de
30 de outubro
crucigramas 2021
Kahoot
Halloween
Tour Activity
(Classroom)

Professores e
Alunos de
dosEspanhol
(7º ano)

Primeira semana
de novembro

Exposição/pintura de
Catrinas
1
2
3

Comemoração da
época natalícia:
-Postais de Natal

-Sensibilizar os alunos
- Grau de
para a época natalícia
interesse dos
- Aperfeiçoar a
participantes
expressão escrita e oral
dos alunos

Professores do
Dep da JCM e
da PPN

Alunos 3º e
4ºano e
2º e 3º ciclos

Fotocópias,
material de
papelaria
Árvore para
enfeitar
Cartolinas

Final do 1º
Período
Agrupamento de
escolas Prof.
Paula Nogueira:
PPN e JCM

Realizou
S/N

Agrupamento de Escolas Prof. Paula Nogueira
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-Canções
-Crackers

- Dominar vocabulário
referente à época
natalícia
-Estimular a criatividade
-Desenvolver o gosto
pela escrita e pela
autonomia
-Melhorar os resultados
escolares

Profs do 1º ciclo
Inglês

Marcadores
Escolas do 1º ciclo
cola
Lápis Canetas

2.º Período
Prioridade
Educativa
(eixos)

1
2
3

1
3

Atividades

Comemoração do
“día de Reyes” –
vamos cantar

Chandeleur

Objetivos

Indicadores
Medida
(Avaliação)

-Divulgar as tradições
espanholas
- Nº Alunos
-Promover
o
envolvidos
envolvimento
escola/comunidade

Responsáveis

Professora de
Espanhol
Alunos de
Espanhol

Destinatários

Alunos de
Espanhol
Comunidade

Recursos

______

Calendarização
Local

06 de janeiro de
2022

Divulgar
uma
Máquina de
tradição
francesa - Nº de alunos
Comunidade crepes,
Fevereiro 2022
Profs de Francês
através da confeção e envolvidos
escolar
JCM e PPN
Fotocópias,
venda de crepes.
Ingredientes

- Desenvolver nos alunos o
gosto pelas tradições do
país em causa,
promovendo a expressão
escrita através da
- Relatório da
elaboração de cartões,
atividade.
postais e bilhetes alusivos

Comunidade
escolar

- Folhas de
papel de lustro;
- Cartolinas;
- Fotocópias;

Realizou
S/N

Agrupamento de Escolas Prof. Paula Nogueira
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ao “Dia dos Namorados”
Professores de
em Inglês, Francês
Francês,
- Grau de interesse
Alunos 3º ano e
Espanhol;
Inglês e
dos
participantes
4ºano
- Fomentar a utilização do
Espanhol
S. Valentim vocabulário específica
sobre o tema;
-Melhorar os resultados
escolares
Participação e
Professora de
Alunos de
Participação - Promover a criatividade e a
interesse
dos
alunos
espanhol
e
Espanhol
descoberta
das
tradições
no Concurso
alunos
espanholas.
nacional “Pilar

- Canetas de
feltro;
- Cola;
- Fita-cola;
- Bostik;
- Clube de
rádio.
Câmara de
filmar
Cartolinas

Moreno” –
Pinta tu
Espana
St.
Day

-Desenvolver nos alunos oRelatório da
Professores de Alunos do 3º e 4º-Cartolinas
gosto pelas tradições doatividade.
Inglês do 1ºanos
-Canetas de
Patrick’s país em estudo com a - Participação e Ciclo
feltro
elaboração de chapéus.
interesse dos alunos
- fita cola
- papel de lustro

Agrupamento de Escolas Prof. Paula Nogueira
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3.º Período
Prioridade
Educativa
(eixos)

1

3
4

2
3

Atividades

Objetivos

Indicadores
Medida
(Avaliação)

Responsáveis

-Melhorar os resultados
escolares;
-Promover a literacia em - Grau de
língua inglesa, francesa e interesse dos
espanhola;
Professores das
participantes
Spelling Bee/
- Desenvolver a
Línguas
Concours
compreensão auditiva;
estrangeiras
d´épellation
- Promover a autonomia; -Apreciação da JCM e PPN
- Aplicar conhecimentos Comunidade
escolar
apreendidos
nas
disciplinas de Línguas
Estrangeiras
- Promover o
conhecimento e a
sensibilização face à
língua e cultura francesa,
estimulando a
Mostra de cinema compreensão oral,
- Relatório da Professores de
francês
através do suporte
atividade.
francês
audiovisual;
- Desenvolver a interação
/expressão oral, pelo
contacto com a pronúncia
francesa, pondo em
prática atividades com
recurso ao cómico para
estimular a aprendizagem.
Noche Estrellada -Promover o
conhecimento e a
-Relatório da
de Artes en
Professora de
sensibilização face à
atividade.
Espanhol; Música língua e cultura
Espanhol e
-Participação
alunos
Espanhola;
Espanhola,
- Interesse
Leitura
estimulando
a
compreensão oral
expressiva;

Destinatários

Alunos

Recursos

Cartões,
Certificados,
fotocópias
e
prémios
a
atribuir
aos
alunos
vencedores

Turmas do 6º Auditório
ano
Dvd
Leitor de Dvd
Projector de
video
Público-alvo

Alunos de
Espanhol

Projetor
Computador

Calendarização
Local

A definir

Data a designar

Em sala de aula
1º, 2º e 3º
períodos

Realizou
S/N
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Pintura;
Exposição de
trabalhos;
Apresentação oral
1
2
3

1
2
3
4

1
2
3

“La chasse au
trésor”

Dia da Europa

- Desenvolver o interesse - Relatório da
dos alunos pelas diversas atividade.
culturas,
-Participação
- Interesse
Desenvolver o interesse
dos alunos pelas diversas
culturas, comparando-as, - Relatório da
atividade.
motivando-os para a
leitura e aprofundando os
seus conhecimentos e
-Participação
preparando um Menu
com o vocabulário
adquirido;
- Interesse
- Divulgar hábitos
alimentares diversos;
- Tomar consciência da
- Nº de
sua
individualidade através da elementos da
comunidade
integração na escola,
escolar
valorizando o respeito
pela diversidade cultural e envolvidos
pela
sociabilidade;
- Melhorar os resultados

Profs de Inglês,
Francês e
Espanhol
Professores
Departamento
C.S.H
(Geografia)
Funcionários
Enc. Educação
Alunos
Biblioteca

Turmas do
3ºciclo

Comunidade
escolar

Alunos do 3º
ano e 4ºano

Data a definir

- Folhas de
9 de maio 2022
papel de lustro;
- Lápis de cor;Cartolinas;
-Canetas de
feltro;
- Cola;
- Fita-cola;
- Bostik;
- Microfone
sem fios;
- Trajes.
- Cozinha
- Alimentos

Grau de
Alunos 2º e 3º
Professores de
interesse dos
Certificados 2º e 3º Períodos
ciclos
Inglês JCM
participantes
- Participar em atividades
de âmbito nacional
Cumprir com o estipulado
Grupos de
no decreto-lei n.º 75/2008,
Coordenadora de recrutamento Sala e recursos Reunião Mensal –
Ata
de 22 de abril, com as
Departamento
120, 220
informáticos Posterior ao CP
alterações introduzidas
320,330,350

- Melhorar os resultados
SuperTmatik
Português – Inglês escolares;

Reuniões de
Departamento

Professoras de
Francês

Internet
Fotocopias
Bandeiras
(cedidas pela
Geografia)
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pelo decreto-lei n.º
137/2012, de 2 de julho,
no regulamento interno e
demais legislação no
âmbito da organização
pedagógica do
agrupamento
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Olhão

DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS
ANO LETIVO 2021/2022
1º Período
Prioridade
Educativa

Indicadores
Atividades

Objetivos

Medida

(eixos)

Responsáveis

Destinatários

Recursos

(Avaliação)

Calendarização
Local

Eixo 1
Eixo 2
Eixo 3

Montagem do
Presépio

- Promover a disciplina de EMRC;

Comportamento

- Desenvolver a sociabilidade;

- Apreciação da
Comunidade

Professoras

Comunidade

de EMRC

escolar

1 a 8 de
dezembro de
2020

Educativa
Internet
Material

- Sensibilizar para a preservação do
património cultural (religioso, artístico e
Eixo 2
Eixo 3

Construção de
Presépios do
Mundo

social)

redescobrindo

a

origem

e

o

significado profundo do Natal;
-Estimular a imaginação e criatividade;
- Promover a reutilização de materiais
usados e sensibilizar para a ecologia;

diversificado
Trabalhos
apresentados
pelos alunos e a
avaliação dos

(madeira;
Professoras
de EMRC

Alunos do 1º

vidro;

e 2º ciclos de

cartolina;

EMRC

papel de

mesmos

Final do 1º
Período

lustro; papel
vegetal; tintas,

- Celebrar a época festiva do Natal

lápis e canetas
de cor…)

Construção

de

uma
Eixo 2
Eixo 3

Rosa-dos-ventos

- Conhecer a Rosa-dos-ventos;
- Identificar os pontos cardeais, colaterais e
intermédios;
- Fomentar a criatividade dos alunos;

Trabalhos
apresentados

Professores de

pelos alunos e a

Geografia e de

avaliação
mesmos

dos

HGP

Alunos do 5º e
do 7º ano

Internet
Material
diversificado
(madeira;
vidro;
cartolina;
papel
de
lustro; papel
vegetal; tintas,
lápis e canetas
de cor…)

A definir
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Prioridade
Educativa

Indicadores
Atividades

Objetivos

Medida

Responsáveis

Destinatários

Recursos

(Avaliação)

(eixos)

Calendarização
Local

- Educar para a cidadania, estimulando o
gosto pela participação cívica e política;
- Dar a conhecer a Assembleia da
República

e

as

regras

do

debate

apresentadas

parlamentar;

Eixo 1
Eixo 2
Eixo 3

Parlamento dos
Jovens

- Listas

- Promover o debate democrático, o

-

respeito pela diversidade de opiniões e

convidados

pelas regras de formação das decisões;

feedback

“Fake News”

nº

Materiais

e
dos

alunos em cada
- Incentivar a reflexão e debate sobre um

palestra

tema, definido anualmente;
- Relatório da
-

Proporcionar

a

experiência

de

participação em processos eleitorais;
- Estimular a capacidade de expressão e de
argumentação.

atividade

fornecidos

de

pelo projeto e
Professora
Ana Fonseca

alunos do 2º e

criados

3º ciclo

coordenadoras
deste
nas
EB2,3.

pelas

projeto
escolas

1º e 2 º
períodos
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2º Período
Prioridade
Educativa

Indicadores
Atividades

Objetivos

Medida

(eixos)

(Avaliação)
Projeção do
documentário
“...além da sala de

Eixo 2
Eixo 3

espera”, do Plano
Nacional de Cinema e
conversa com o
realizador José Paulo
Santos

Dia da EMRC

s

Destinatários

Recursos

Calendarização
Local

Coordenação

-

Sensibilizar

importância

os
da

alunos

para

preservação

a
do

ambiente;

- Participação
e

interesse

dos alunos

escolar, hábitos de vida responsável;

- Mudança de

- Promover valores ambientais e

atitude/compor

hábitos cívicos.

CHS

Coordenação

tamentos

Auditório das

da Cidadania
e

- Fomentar junto da comunidade

2º e 3º ciclo

Desenvolvim

escolas
Materiais de

3 de fevereiro

desgaste

ento
Prof. Ondina
Pinto

- Promover a disciplina de EMRC;
Eixo 2
Eixo 3

Responsávei

- Desenvolver a sociabilidade;
- Troca de experiências entre alunos
de diferentes escolas;

Alunos de

Comportamento

Professoras

Relatório da

de EMRC

Visita

EMRC do 1º
ciclo e Alunos
de EMRC do
5º ao 9º ano

30 março/22 –
1º ciclo
31 março/22 –
2º e 3º ciclo
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3º Período

Prioridade
Educativa

Indicadores
Atividades

Objetivos

(eixos)

Medida

Responsáveis

Destinatários

Recursos

(Avaliação)

Calendarização
Local

Internet
Material
diversificado
- Incentivar o gosto pela Geografia.
Eixo 2
Eixo 3

Comemoração do
Dia da Europa

Professores de

(madeira;
vidro;

- Estimular a criatividade e a curiosidade

Trabalhos

Geografia

intelectual.

realizados pelos

(Parceria com

- Apreender regras de trabalho conjunto.

alunos

o

- Cooperar com outros em tarefas e

avaliação

projetos comuns.

e

sua

Alunos do 7º
ano

cartolina;
papel

de

Departamento

lustro; papel

de Línguas)

vegetal;
tintas, lápis e
canetas
cor…)

de

9 de maio

Agrupamento de Escolas Prof. Paula Nogueira
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Ao longo do Ano Letivo

Prioridade

Indicadores

Educativa

Atividades

Objetivos

Medida

Responsáveis

Destinatários

Recursos

(Avaliação)

(eixos)

Calendarização
Local

Datas
- Incrementar e valorizar o espírito de

Comemorativas:

cidadania, identidade e patriotismo;
-Promover

5 outubro
A Implantação da
República

Independência

História Nacional e Local;
- Favorecer o desenvolvimento das

Comemoração

25 de abril
Dia da Liberdade

16 de junho
Dia de Olhão

iconográficos.

individualmente ou em grupo.
do

Direitos

Humanos

- Interpretar documentos escritos e

- Realizar trabalhos de pesquisa,

10 de dezembro

dos

da

nacional e local.

A Restauração da

Dia

conhecimento

noções de cidadania, identidade

1 de dezembro

Eixo 2
Eixo 3

o

- Localizar no tempo eventos e
processos.
- Conhecer e divulgar contextos
sociais e económicos do país;
- Dar a conhecer as diferentes
culturas e aspetos geográficos dos
países da UE;
- Promover o espírito de iniciativa e
de criatividade

- Observação
direta;
Trabalhos de
pesquisa
(individualmente
e/ou em grupo)
e respetiva
apresentação à
Comunidade
Escolar.

Cartazes;
Impressões;
Elaboração de
trabalhos
Fotocópias,
Vídeos/DVDs,
Livros,
PC/Internet.

Professores
de HGP e de

Comunidade

História

Educativa
(C. E.)

Semana

que

antecede a data
da comemoração

Agrupamento de Escolas Prof. Paula Nogueira
Olhão

Prioridade
Educativa

Indicadores
Atividades

Objetivos

Medida

Responsáveis

Destinatários

Recursos

(Avaliação)

(eixos)

Calendarização
Local

Trabalhos de

Visita de lugares
Eixo 2
Eixo 3

de interesse do
Concelho

-

Promover o conhecimento

da

História Nacional e Local;

pesquisa

Professores do

(individualmente

2º 3º Ciclo de

e/ou em grupo) e

História e

Alunos do 2º

respetiva

Geografia de

e 3º Ciclo

apresentação à

Portugal e de

Comunidade

História

A realizar ao
longo do ano
letivo

Escolar.
- Identificar as principais fases da
evolução histórica e os grandes
Cinema com
História

Eixo 2
Eixo 3

(Visionamento de
filmes integrados
nos conteúdos a
lecionar no 3º Ciclo)

momentos de rutura.
- Caraterizar esses momentos de
rutura.
- Incentivar o gosto pela História e
pelo cinema.
- Reconhecer através dos filmes
períodos

marcantes

da

História

Fotocópias,
Ficha de

Professores

avaliação de

do 3ºCiclo de

observação

História

Comunidade
Educativa

Vídeos/DVDs,
Livros,
PC/Internet.

Ao longo do ano
letivo

mundial.
-Estabelecer

ligações

entre

as

mensagens dos filmes e as diferentes
épocas ou acontecimentos históricos.

Eixo 1
Eixo 2
Eixo 3

Campanha Banco
Alimentar

Desenvolver a sociabilidade;
Desenvolver o espirito de ajuda,
solidariedade e caridade.

Participação
dos Alunos
Montante da
recolha

Professores de
EMRC

Comunidade

Final do 1º e do

Educativa

3º período

Agrupamento de Escolas Prof. Paula Nogueira
Olhão

Prioridade

Indicadores

Educativa

Atividades

Objetivos

Medida

Responsáveis

Destinatários

(Avaliação)

(eixos)
- Interpretar documentos escritos e
iconográficos.

Professores do

de

- Realizar trabalhos de pesquisa,

2º 3 º Ciclo de

Exposição

de

individualmente ou em grupo.

História

Trabalhos

de

- Localizar no tempo eventos e

alunos

na

processos.

-

Eixo 1
Eixo 2
Eixo 3

Recursos

Realização

dos alunos nas

Biblioteca Escolar

-Explicar comportamentos individuais

e/ou

no contexto da época em que se

em

outros

espaços.

Participação

atividades

Geografia

Cartazes;
Alunos do 2º

de

e 3º Ciclo

Portugal e de
Comunidade
Educativa

inserem.

Bibliotecas

- Promover a aprendizagem de forma

Paula Nogueira

Local

PC/Internet;

e

História

Calendarização

Impressões;
Etiquetas
autocolantes;
Página web do
Agrupamento;

A realizar ao
longo do ano
letivo

Bibliotecas
Paula
Nogueira

criativa e partilhada
- Cumprir com o estipulado no
decreto-lei n.º 75/2008, de 22 de

Eixo 1
Eixo 2

Reuniões de
trabalho
colaborativo

abril, com as alterações introduzidas

Coordenadora

pelo decreto-lei n.º 137/2012, de 2 de

de

julho, no regulamento interno e

Departamento

Docentes do

e

Departamento

Memorando

demais legislação no âmbito da
organização

pedagógica

- Reuniões de

decreto-lei n.º 75/2008, de 22 de

Departamento e

abril, com as alterações introduzidas

de Grupo

pelo decreto-lei n.º 137/2012, de 2 de

Disciplinar

julho, no regulamento interno e
demais legislação no âmbito da

quinzenal

Departamento

Sala e

A realizar ao

e

recursos

longo do ano

Comunidade

informáticos

letivo

de Disciplina

agrupamento

Eixo 1
Eixo 2
Eixo 3

Sala de aula

Coordenadora

do

- Cumprir com o estipulado no

Reunião

Assiduidade às
reuniões;
Atas;
Relatórios
trimestrais;

Docentes do
Professores do
Departamento

Educativa
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Prioridade
Educativa

Indicadores
Atividades

Objetivos

Medida

Responsáveis

(Avaliação)

(eixos)
organização

pedagógica

do

Relatórios das

do

desenvolvidas;

agrupamento
-

Cumprir

atividades
as

departamento

competências
definidas

no

seu

regimento;
- Promover um ambiente de trabalho
estável, de cooperação, colaborativo
e de confiança;
- Propor, planificar e desenvolver
actividades que permitam melhorar o
desempenho escolar dos alunos;
EP – Eixos prioritários
Eixo 1 – Cultura de Escola e Lideranças Pedagógicas (Medidas Organizacionais)
Eixo 2 – Gestão Curricular (Apoio à melhoria das aprendizagens e prevenção do abandono, absentismo e indisciplina)
Eixo 3 – Parcerias e Comunidade /Relação Escola/Família comunidade e parcerias)

Destinatários

Recursos

Calendarização
Local

Agrupamento de Escolas Prof. Paula Nogueira
Olhão

Departamento de Ciências Experimentais
2021-2022
1.º Período – Disciplina: Ciências Naturais
Prioridade
Educativa
(eixos)

Atividades

2,3

Construção de
uma ementa
diária
equilibrada, a
partir da dieta
real de cada
aluno.

Indicadores
Medida
(Avaliação)

Responsáveis

Objetivos
- Sensibilizar os alunos para a
importância de uma alimentação
saudável e equilibrada;

Participação e
interesse dos
alunos

Profª Cidália
Guita

Destinatário
s

Recursos

Calendarizaçã
o
Local
1º período

Exposição de
Alunos do
6ºano

- Compreender as regras de uma boa
alimentação;
-Conhecer as principais causas e
consequências
dos
distúrbios
alimentares: Anorexia, Bulimia e
Compulsão alimentar.
- Promover a compreensão da relação
entre a alimentação e a saúde.
- Promover junto da comunidade,
hábitos de vida saudável.

trabalhos dos
alunos.
Material didático
específico

2,3
Dia Mundial do
Não Fumador

- Sensibilizar os alunos para as doenças

Participação e

Prof.ª Carla

provocadas pelo tabaco.

interesse dos

Ribeiro

alunos
- Elaboração de
Trabalhos

9ºD

Exposição de
trabalhos dos

8ºC

alunos.

PIEF

Material didático

- Sensibilizar a comunidade escolar
para estilos de vida ativos.

(cartazes e

Prof.Vítor

powerpoints)

Junqueira

específico
6ºB

17 novembro

Realizou
S/N

Agrupamento de Escolas Prof. Paula Nogueira
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1,2,3

- Realização de

Prof.ª Cidália

uma caminhada

Guita

Science is
Wonderful! 2021
Iniciativa para a
juventude da
Comissão
Europeia

2,3

3

1,2,3

-

Conhecer cientistas brilhantes
online, realizar as suas
experiências, assistir aos seus
workshops;

-

utilização dos recursos, jogos
e vídeos para o ensino
preparados pelos cientistas
durante todo ano.

para

a

Participação e
Interesse dos
Alunos

Participação e
interesse dos
alunos

Prof. Vítor
Junqueira

7º ano PN

22 a 26 de
novembro

Dia Mundial da
SIDA
- Visionamento
de um filme
sobre as
precauções a
tomar para a
prevenção da
SIDA –
disponibilizado
aos DT’s.
- Dinamização
de um placar
informativo
sobre a
temática.

- Sensibilizar os alunos
problemática da SIDA

- Destacar toda a problemática inerente
à epidemia: prevenção primária,
tratamento e cuidados a ter.

Participação e
interesse dos
alunos

Gabinete de
Apoio ao Aluno

Comunidade
escolar

Filme
Jogo sobre SIDA

1 de dezembro
GAA
Auditório

Das Estrelas ao
Corpo Humano:
Os Elementos
Químicos e a
Vida

- Relacionar os elementos químicos
mais abundantes no corpo humano com
as funções desempenhadas.

Produção de
Poster
Científico
digital

Prof.ª Adelaide
Correia e Prof.ª
Carla Ribeiro

9ºA, B, C e
D (PPN)
Comunidade
escolar

Computadores dos
alunos
Software para
elaboração do
poster
Ferramenta digital
Padlet

Dezembro

- Promover junto da comunidade
escolar, hábitos de vida responsável

- Distinguir alimento de nutriente e
nutriente orgânico de inorgânico,
indicando as suas funções no
organismo e identificando alguns

nutrientes em alimentos.

Professores de
Ciências Naturais
3º ciclos

Prof.ª Ana
Cristina
Fernandes e
Prof.ª Isabel
Geraldo (FQ)

Comunidade
escolar

computador e
câmara

1 de dezembro
Exposição de
trabalhos dos
alunos.
Material didático
específico

Agrupamento de Escolas Prof. Paula Nogueira
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- Relacionar a insuficiência de
elementos traço (ferro, flúor, iodo) com
os seus efeitos no organismo.

2.º Período – Disciplina: Ciências Naturais
Prioridade
Educativa
(eixos)

Atividades

2,3

Sessões
sobre
tabagismo

1,2

Objetivos
- Sensibilizar os alunos para as doenças
provocadas pelo tabaco.
- Sensibilizar a comunidade escolar para
estilos de vida ativos.

Construção de
panfletos sobre
utilização de
métodos
anticoncecionais

- Desenvolvimento de competências
nos jovens que permitam escolhas
informadas e seguras no campo da
sexualidade;

Indicadores
Medida
(Avaliação)
Participação e

Responsáveis

Destinatários

Centro de Saúde

8º anos

interesse dos

de Olhão

Recursos

Calendarização
Local
Salas /
auditórios

alunos
Interesse e
participação
dos alunos

Prof. Vítor
Junqueira

9ºPIEF

Interesse e
participação
dos alunos

Vítor Junqueira

7º ano PN

papel/computador
/impressões
a
cores

Fevereiro

- Redução de consequências negativas
dos comportamentos sexuais de risco,
tais como a gravidez não desejada e as
infeções sexualmente transmissíveis;
- Valorização de uma sexualidade
responsável e informada;
Compreensão
científica
do
funcionamento
dos
mecanismos
biológicos reprodutivos.
1,2

Exposição de
Vulcões

-

Construir um vulcão que
relacione a sua estrutura, com
a sua atividade;

-

Estimular a criatividade dos
alunos;

materiais diversos
recolhidos sob a
responsabilidade
dos alunos

Fevereiro

Realizou
S/N
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-

1,2,3

Visita ao Centro
de
Educação
Ambiental
de
Marim

Envolver os alunos no trabalho
de equipa.

- Sensibilizar os alunos para a
preservação da Biodiversidade, através
da conservação dos habitats naturais;
- Valorizar comportamentos individuais
e
coletivos
ambientalmente
responsáveis;
- Identificar as principais ameaças aos
ecossistemas litorais com destaque
para as alterações climáticas;
- Compreender o impacte ambiental à
escala concelhia, dos fenómenos de
destruição, degradação e fragmentação
de habitats;
- Compreender as consequências das
atividades e atitudes humanas nos
ecossistemas locais.

Interesse
e
participação
dos alunos

Prof.
Junqueira

Vítor

9º PIEF

Guião da Visita

Março

Agrupamento de Escolas Prof. Paula Nogueira
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3.º Período – Disciplina: Ciências Naturais
Prioridade
Educativa
(eixos)

Atividades

Indicadores
Medida
(Avaliação)

Objetivos

Responsáveis

Destinatários

- Promover as relações interpessoais;
1,2,3

Laboratório

-

Aberto

Desenvolver

o

interesse

pelo

conhecimento científico.

Recursos
-Protocolos

Interesse

e

participação

Professores de

Alunos do 3º

CN e FQ

e 4ºanos

dos alunos

Calendarização
Local
das

experiências.
-Material

(PN - BN4)
de

laboratório

3ºP

- Alunos dos 7º,
8º e 9º anos

- Promover e incrementar o gosto dos
alunos pela Paleontologia;

Feira de Fósseis
1,2,3

e
de Minerais

- Conhecer e identificar alguns dos
fósseis mais abundantes;

fósseis

e

dos

processos

7º ano PN

e

e

participação

- Compreender o contributo do estudo
dos

Interesse

maio

Comunidade

dos alunos

educativa

de

fossilização para a reconstituição da
história da vida na Terra.

Visita

à

-

exposição
1,2,3

permanente
Centro

Ciência

Viva Algarve

-

cativar os alunos para as
ciências experimentais;
compreender a importância da
ciência e da tecnologia no
quotidiano;

Interesse
participação
dos alunos

e

Vítor Junqueira

9ºPIEF

guião da
visita

maio

Realizou
S/N

Agrupamento de Escolas Prof. Paula Nogueira
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-

Melhorar o conhecimento do
património
científico
e
geológico.

-

Promover
o
ensino
experimental das Ciências.

Os resultados,
Olimpíadas

da

Biologia
1,2,3

dessa

Professores

investigar problemas relacionados com

avaliação,

Ciências Naturais

a biologia

serão

do 3º ciclo

-Adquirir comportamentos para proteger

divulgados no

pela

o meio em que vivemos.

relatório final

organizadora

-Desenvolver

competências

para

de

Alunos do 3º
ciclo

Sessões
2,3

Educação
Sexual

de

sexualidade,

adolescência

e

puberdade.
. Sensibilizar os alunos para a adoção

e
Interesse

e

Prof.ª

GAA

dos alunos

Enfermeiras
psicóloga

de comportamentos saudáveis.

Carla

Ribeiro

participação

Enunciado
prova

Prof.ª Carla Neves
. Esclarecer os alunos sobre aspetos da

Ao longo do ano
da

enviado
comissão

Profs do GAA

Ao longo do ano

Alunos do 2º e

Enfermeiras

3º Ciclos

Centro de Saúde
de Olhão

e

letivo- PN

do

letivo

Auditório
Salas de aula

do

Centro de Saúde
de Olhão

- Sensibilizar para a importância da
1,2,3

Geração

preservação do ambiente

Depositrão

- Promover valores ambientais e hábitos
cívicos

Professores
Quantidade de

responsáveis pelo

resíduos

Projeto

recolhidos

Escolas

Eco-

Comunidade

1.º, 2.º e 3.º

educativa

Períodos
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1,2,3

Projeto EcoEscolas

- Sensibilizar para a importância da

Variáveis

preservação do ambiente

conforme

- Promover valores ambientais e hábitos

atividade

Variáveis
a

conforme
Comunidade

atividade

cívicos

desenvolvida,

- Desenvolver as várias atividades que

constam

constam do Plano de Ação do Projeto

Plano de Ação

de

do Projeto

Projeto

no

(CN - 3ºCiclo)

educativa

a
1.º, 2.º e 3.º

desenvolvida,
constam no Plano
Ação

do

Períodos
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1.º Período – Disciplina: Físico-química
Prioridade
Educativa
(eixos)

Atividades
Observação
Astronómica

Indicadores
Medida
(Avaliação)

Objetivos

Responsáveis

Destinatários

Recursos

Calendarização
Local

-Desenvolver técnicas pedagógicas de
aprendizagem, fora da sala de aula.
-

Desenvolver

a

criatividade

e

nº de alunos
o

Telescópio
Prof. José Vale

participantes
Prof.ª Isabel

conhecimento científico;

Geraldo

1,2,3

Alunos e

Novembro

restante
comunidade
escolar

Prof.ª Cláudia
Martinho

-Desenvolver técnicas pedagógicas de
Trabalho em
grupo sobre
Telescópios e
1, 2, 3

Radiotelescópios

aprendizagem, fora da sala de aula.
-

Desenvolver

a

criatividade

e

Produção de
o

um

Prof.ª Isabel

7.ºA, B e C

Geraldo

PowerPoint

conhecimento científico;

Prof.ª Cláudia

- Explicar o papel da observação e dos

Computadores
dos alunos
Software para
elaboração do
PowerPoint

Novembro

Martinho

instrumentos utilizados na evolução
histórica do conhecimento do Universo,
através de pesquisa e seleção de
informação.

1,2,3

Das Estrelas ao
Corpo Humano:
Os Elementos
Químicos e a
Vida

- Identificar, com base em pesquisa e
numa

perspetiva

interdisciplinar,

a

proporção dos elementos químicos
presentes no corpo humano, avaliando

Produção de
Poster
Científico
digital

Prof.ª Ana
Cristina
Fernandes e
Prof.ª Isabel
Geraldo

9ºA, B, C e D
(PPN)
Comunidade
escolar

Computadores
dos alunos
Software para
elaboração do
poster
Ferramenta digital
Padlet

Dezembro

Realizou
S/N
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o papel de certos elementos para a vida,

Prof.ª Adelaide

comunicando os resultados.

Correia e Prof.ª
Carla Ribeiro
(CN)

Exposição

- Divulgar a distinção recebida pelo

interativa:

AEPPN - Selo “Escola Gandhi” -, no

"Os

animais

âmbito da 1.ª Edição do Prémio Gandhi

Produções

enviados para o

de Educação para a Cidadania, com o

dos alunos;

espaço"

tema “Bem-estar Animal”, no dia 12 de
outubro de 2021.

1,2,3

1.º e 2.º
Professores de
FQ

- Compreender o papel dos animais na

Alunos do 7º

Materiais diversos

Períodos

ano

selecionados

Nos espaços

pelos alunos

escolares

exploração espacial durante a Guerra
Fria.
- Refletir sobre o uso de animais não
humanos em missões espaciais no
passado, no presente e no futuro.

1, 2,3

O Sistema Solar à

- Estimular o gosto pela Físico-Química;

Escala

- Desenvolver a capacidade de raciocínio;

Professores

Alunos do 7º

-Elaboração

de

- Construir um modelo de sistema solar

- Produções dos

que lecionam

ano

modelos

de

usando uma como unidade e desprezando

alunos;

7º ano

Sistemas Solares à
escala
dos
Sol)

(distância

planetas

ao

as dimensões dos diâmetros dos planetas.

-Material diverso

1º Período
(JCM e PN)
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Prossecução

1,2,3

do

Dar continuidade ao projeto em habitação

projeto uma Casa

sustentável

para

experimental das ciências.

a

no

âmbito

do

-Produtos finais

ensino

CCVnE, José Vale

Turma 8ºE(PN)

CT 8ºE(PN)

Comunidades

-Material diverso

Ano letivo.

escolar

Humanidade.

2.º Período – Disciplina: Físico-química
Prioridade
Educativa
(eixos)

-Promover a consciência sobre prevenção

Indicadores
Medida
(Avaliação)
-Realização

e segurança rodoviária.

de

Atividades

1,2,3
Trabalho de
pesquisa sobre
“Prevenção e

Objetivos

-Estimular a criatividade e a curiosidade
intelectual.
-Apreender regras de trabalho conjunto.

Segurança
Rodoviária”

-Cooperar com outros em tarefas e projetos

trabalhos

de pesquisa.

Responsáveis

Professores de
FQ

- Sessão sobre
Prevenção

Destinatários

Alunos do 9º
ano

e

Papel

2º Período
(JCM e PN)

Impressora

e

Segurança

Máquina

Rodoviária

fotográfica e de
filmar

Grelha
Relógio de Sol

Computador

Calendarização
Local

Comunidade

comuns.

1,2,3

Recursos

-bússola

de

Assinalar o equinócio de março (início da

observação do

primavera no hemisfério norte)

comportament
o dos alunos

Prof. de FQ

7º ano

- vara de madeira
- cartolina
- marcador

2º período

Realizou
S/N
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-

Estimular a participação cívica e

democrática dos estudantes, promovendo
o seu espírito de cidadania e o diálogo, a

1,2,3

mobilização coletiva em prol do bem

nº de alunos

Orçamento

comum e o respeito pelas escolhas

participantes

Participativo

diferentes, valorizando a sua opinião em

Relatório

decisões nas quais são os principais

atividade

da

Materiais
Prof.ª Lídia

alunos do 3º

Gomes

ciclo

fornecidos

pelo

projeto

2º período

Folhetos

interessados e responsáveis;
- Permitir o conhecimento do mecanismo do
voto.
- Educar para a cidadania, estimulando o
gosto pela participação cívica e política;
- Dar a conhecer a Assembleia da
República e as regras do debate
parlamentar;
Parlamento
1,2,3

dos Jovens
“Fake News”

- Promover o debate democrático, o
respeito pela diversidade de opiniões e
pelas regras de formação das decisões;
- Incentivar a reflexão e debate sobre um
tema, definido anualmente;
Proporcionar
a
experiência
participação em processos eleitorais;

de

nº

de

listas

apresentadas
nº

de

convidados e
feedback dos
alunos

em

Prof.ª Lídia

alunos do 2º e

Gomes

3º ciclo

Materiais
fornecidos

pelo

projeto

1º e 2 º
períodos

cada palestra
Relatório

da

atividade
- Estimular a capacidade de expressão e de
argumentação.
-Incentivar o aluno para o ensino da
química;
1,2,3

Olimpíadas da

-Melhorar as aprendizagens em Química;

Química

-Realizar aprendizagens fora do contexto
de sala de aula;
-Promover o relacionamento interpessoal.

Número

de

alunos

Professores:

participantes

Lídia Gomes

e resultados

(FQ)

obtidos

Instalações

da

Alunos dos 8º

Universidade

do

abril

e 9º anos

campus

das

(JCM)

Gambelas
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3.º Período – Disciplina: Físico-química
Prioridade
Educativa
(eixos)

Promover a literacia científica sobre os

Indicadores
Medida
(Avaliação)
Número
de

oceanos.

alunos

Atividades

1,2,3
Assinalar o dia
mundial semana
dos Oceanos

Objetivos

Estimular

a

curiosidade

sobre

a

dinâmica e relevância dos oceanos.
Incentivar à participação cívica na
valorização do património marinho.

Eixo 1 – Cultura de Escola e Lideranças Pedagógicas
Eixo 2 – Gestão Curricular
Eixo 3 – Parcerias e Comunidade

participantes.

Responsáveis
CCVnE, José Vale
Biblioteca,
Calquinha.

João

Destinatários

Calendarização
Local

Recursos

Comunidade

Instalações

escolar.

equipamentos
escolares.

e

6 a 10 de
junho,
Biblioteca.

Realizou
S/N
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DEPARTAMENTO ARTES E TECNOLOGIAS DOS 2º E 3º CICLOS
Plano Anual de Atividades
1º / 2º /3º Período
Prioridade

Indicadores

Educativa

Objetivos estratégicos

Atividades

Medida

Responsáveis

Destinatários

Recursos

(Avaliação)

(eixos)

Calendarização
Local

Decoração das
1

2

3

- Envolver as turmas em projetos comuns

escolas / espaços

para a comunidade;

Comemorações de
épocas festivas

Participação
das turmas

- Realizar produções plásticas usando os
elementos da comunicação e da forma

Professores de
E.V.
E.T.

A especificar

Ao longo do ano

Alunos dos 2º e

conforme o

letivo

3º Ciclos

tema a

EPN

desenvolver

JCM

visual.

Conclusão do Painel
-Desenvolver as capacidades criativas na
resolução de problemas práticos;
1

- Realizar produções plásticas usando os

alusivo aos 25 anos

Até ao final do 2º

da escola Carlos da

período

Maia

Prof Fernanda

elementos da comunicação e da forma
2

- Promover uma articulação curricular com
3

Participação

visual;

a biblioteca escolar.

Construção de 2
mascotes para
bibliotecas das
escolas PN e JCM

Neves
Prof. Maria José

Alunos dos 2º e

Materiais

3º ciclos

diversos

Até ao final do 3º
período

JCM (Atelier de
Artes)
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-Sensibilizar os alunos para a preservação
e salvaguarda do nosso Património;
-Envolver os alunos no género artístico
“FADO”, combinar a arte, música e poesia;
-Promover a política dos 5 RS, reciclar,
reutilizar,

reduzir,

responsabilizar

e

respeitar;
-Sensibilizar para o respeito e preservação

Concurso “A nossa
Guitarra”
- Decoração de
guitarras portuguesas
com materiais
reutilizados e poema

Participação
Criatividade

Prof.ª responsável

Apresentaçã

pela atividade

o

Natália Santos

Concelho de

Materiais

Olhão

reutilizados

2º período

pela natureza e meio ambiente;
-Promover a literacia;
-Desenvolver as capacidades criativas na
resolução de problemas práticos.

Exposição dos
trabalhos na cidade

Parceria no projeto
-Selecionar, de forma autónoma, processos

dos 7º anos da JCM

de trabalho e de registo de ideias que

Performance artística:

envolvam a pesquisa, investigação e

Um olhar JCM sobre

exposições

em

diferentes

AP e EV

Portugal”

formatos-físicos e /ou digitais-selecionando

(apresentação final no

1

trabalhos tendo por base os processos de

teatro municipal)

2

análise,

3

conjugam as noções de composição e de

1ª atividade-

harmonia, de acordo com o objetivo

Execução de cenários

síntese

Prof Ester Novak

os migrantes em

experimentação;
-Organizar

Prof Natália Santos

e

comparação,

que

escolhido/proposto;
-Manifestar

expressividade

trabalhos,

selecionando,

Agrupamento

e adereços
nos
de

seus

2ª atividade-

forma

Montagem da

intencional, conceitos, temáticas, materiais,
suportes e técnicas;

Alunos do

Participação

exposição no átrio do
teatro (trabalhos
desenvolvidos no

Prof. Ana Lúcia
TIC

Diversos

Final do 3º período
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-Mobilizar

conhecimentos

práticas

e

capacidades criativas para a construção
dos cenários;

conhecimentos

livro)
3ª atividade-

-Promover a capacidade de mobilização
dos

âmbito da temática do

específicos

das

Elaboração de um

Prof. Serafim

livro digital, que

Cef JCM

disciplinas do Departamentos envolvidas,

expõe todas as fases

com outros domínios transdisciplinares.

deste projeto artístico
e divulgação na
página da escola

Prof. Antero
Cef PN

4ª atividadeElaboração do Cartaz
do Evento

5ª atividadeConstrução de
mobiliário com livros
velhos
- Produzir objetos plásticos explorando
temas ideias e situações;

1

- Planear exposição e recriar um espaço
segundo uma temática;

2

- Envolver as turmas em projetos comuns
para a comunidade;

Exposições Finais de

Professores de

Final de cada

Educação Visual e

período letivo

Educação

Alunos do 2º e 3º

Tecnológica

Ciclos

Artes Plásticas

EPN
A especificar

JCM

conforme o

Período

Qualidade

e pontuais de

dos trabalhos

tema a

(Átrio das escolas

Unidade de Trabalho

expostos

desenvolver

ou salas de
convívio envolvidas

3
- Realizar produções plásticas usando os
elementos da comunicação e da forma
visual.

no projeto).

Agrupamento de Escolas Prof. Paula Nogueira
Olhão

1
Reuniões de Departamento

Cumprir com o
estipulado no decretolei n.º 75/2008, de 22 de
abril, com as alterações
introduzidas pelo
decreto-lei n.º 137/2012,
de 2 de julho, no
regulamento interno e
demais legislação no
âmbito da organização
pedagógica do
agrupamento

Ata

Coordenadora de
Departamento

Reunião mensal

Grupos de
recrutamento

Sala a definir

posterior ao CP

240, 600 e 550

Eixos de intervenção (DL 54 e DL 55 de 2018)
1. Gestão Curricular, numa lógica de autonomia e flexibilidade (Apoio à melhoria das Aprendizagens | Prevenção do abandono, absentismo e indisciplina)
2. Cultura de Escola e Lideranças Pedagógicas (Organização e gestão)
3. Parcerias e Comunidade (Relação Escola/Família comunidade e parcerias)

Agrupamento de Escolas Prof. Paula Nogueira
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Departamento de Educação Física e Música 2021- 2022
1.º Período
Prioridade
Educativa
(eixos)

Atividades

Indicadores
Medida
(Avaliação)

Objetivos

Responsáveis

Destinatários

Recursos

Calendarização
Local

Educação Musical

1,2

-Proporcionar à comunidade
Apresentação educativa momentos de lazer.
de músicas
- Mostra de trabalho realizado
natalícias.
na disciplina de Ed. Musical;
- Fomentar convívio e partilha.

Relatório
de
atividade

Cartazes
de
Professores
Final do
Comunidade divulgação
de Educação
período, com
escolar
;
Musical
local a definir.
Instrument
os vários..

Educação Física

1,2,3

Corta-Mato /
Fase
Agrupamento

-Proporcionar uma prática
desportiva saudável e o
acesso e prática do atletismo,
em conjunto com outras
escolas do agrupamento.
- Complementar o trabalho
efetuado na disciplina de Ed.
Física, em articulação com os
respetivos docentes.
-Contribuir para melhorar os
conhecimentos
e
o
desempenho desportivo .
Desenvolvimento
da
socialização.

Relatório
de
atividade

Grupo
Disciplinar de
Ed. Física do
Agrupamento

Alunos do
2º e 3º Ciclo

Dorsais
Medalhas
Cartazes de
divulgação
Cronómetro
Apito
Folhas de
inscrição
Megafone
Fita
balizadora
Baias
Técnico da
Autarquia

Final de Período
Local a definir

Realizou
S/N
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1,2,3

Atifit+

-Fomentar hábitos e estilos de
vida saudáveis;
-Consciencializar
a
comunidade escolar, com
dados precisos, da realidade e
efeitos do sedentarismo e dos
aspetos resultantes de uma
alimentação desequilibrada;
- Desenvolver o sentido crítico
espelhado e consubstanciado
no Perfil do aluno;
Articular
com
parceiros,chamando-os
a
participar e contribuir para o
mesmo objetivo.

Verificar
o
impacto
das
medidas
que será
expresso
no
relatório
final.

Equipa
Atifit+

Alunos do
agrupame
nto

vários
(definido
s pela
equipa
ao longo
do ano)

Durante o
ano letivo.
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2.º Período
Prioridade
Educativa
(eixos)

Atividades

Indicadores
Medida
(Avaliação)

Objetivos

Responsáveis

Destinatários

Recursos

Calendarização
Local

Educação Musical
Cantar de
Janeiras
1,2
“Batucada
de
Carnaval”

-Vivenciar a tradição das
Janeiras;
-Proporcionar à comunidade
educativa momentos de lazer;
- Mostra de trabalho realizado
na disciplina de Ed. Musical;
- Fomentar convívio e partilha.

Relatório
de
atividades

Instrument
os
Professores
Comunidade musicais
de Educação
escolar
vários;
Musical
-Cartazes
para
divulgação

5 de janeiro
Local a
definir.

Educação Física
CortaMato Fase
Regional
2,3

- Proporcionar uma prática
desportiva saudável e o
acesso a atividades que os
alunos
não
tenham
oportunidade de praticar fora
da escola.
- Complementar o trabalho
efetuado na disciplina de Ed.
Física, em articulação com os
respetivos docentes.
- Contribuir para melhorar os
conhecimentos
e
o
desempenho desportivo nas
diferentes modalidades.

Relatório
de
atividade

Grupo
Disciplinar
de Ed. Física
do
Agrupament
o

Alunos do
2º e 3º
Ciclo

Transport
es e
materiais
necessári
os à
realização
do CortaMato

17 fevereiro
(Faro)

Realizou
S/N

Agrupamento de Escolas Prof. Paula Nogueira
Olhão

1,2,3

2,3

Mega Atleta

Basqueteb
ol 3x3
Fase
Agrupamen
to e Fase
Sotavento

- Proporcionar uma prática
desportiva saudável, gratuita
e o acesso a modalidades que
os alunos não tenham
oportunidade de praticar fora
da escola.
- Complementar o trabalho
efetuado na disciplina de Ed.
Física, em articulação com os
respetivos docentes.
- Contribuir para aumentar os
conhecimentos
e
o
desempenho desportivo nas
diferentes modalidades.
- Proporcionar uma prática
desportiva saudável e o
acesso a modalidades que os
alunos
não
tenham
oportunidade de praticar fora
da escola.
-Complementar o trabalho
efetuado na disciplina de Ed.
Física, em articulação com os
respetivos docentes.
- Contribuir para melhorar os
conhecimentos
e
o
desempenho desportivo na
modalidade.
-Desenvolvimento
da
socialização.

Relatório
de
atividade

Relatório
de
atividade

Grupo
Disciplinar
de Ed. Física
do
Agrupament
o

Grupo
Disciplinar
de Ed. Física
do
Agrupament
o

Alunos do
2º e 3º
Ciclo

Alunos do
2º e 3º
Ciclo

Autocarro
Autorizaçõ
es dos
Enc. Ed.

Autorizaçõ
es dos
Enc. Ed.
Cartazes
Fichas de
inscrição
Bolas de
Basquete
bol
Cronómetr
os
Apitos
Coletes
Tabelas
de
Basquete
bol

A definir pelo
Gabinete do
Desporto
Escolar

A definir pelo
Gabinete do
Desporto
Escolar

Agrupamento de Escolas Prof. Paula Nogueira
Olhão

1,2,3

Atifit+

-Fomentar hábitos e estilos de
vida saudáveis;
-Consciencializar
a
comunidade escolar, com
dados precisos, da realidade e
efeitos do sedentarismo e dos
aspetos resultantes de uma
alimentação desequilibrada;
- Desenvolver o sentido crítico
espelhado e consubstanciado
no Perfil do aluno;
Articular
com
parceiros,chamando-os
a
participar e contribuir para o
mesmo objetivo.

Verificar
o
impacto
das
medidas
que será
expresso
no
relatório
final.

Equipa
Atifit+

Alunos do
agrupame
nto

vários
(definido
s pela
equipa
ao longo
do ano)

Durante o
ano letivo.

1,2,3
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3.º Período
Prioridade
Educativa
(eixos)

Atividades

Indicadores
Medida
(Avaliação)

Objetivos

Responsáveis

Destinatários

Recursos

Calendarização
Local

Educação Musical
Oficina
1,2,3

1,2,3

1,2,3

“experienci
ar a
música”
(atelier
prático de
experiment
ação
musical)

Comemora
ção do Dia
Europeu da
Música

Atifit+

-Promover e disseminar a
aprendizagem de música;
-Proporcionar experimentação
musical;

Relatório
de
atividade

-Desenvolver o gosto pela
componente artística- Música;
Relatório
-Sensibilizar a comunidade
de
escolar para a importância da
atividade
Música no desenvolvimento
biopsicossocial.
-Consciencializar
a Verificar o
comunidade escolar, com
impacto
dados precisos, da realidade e
das
efeitos do sedentarismo e dos
medidas
aspetos resultantes de uma que será
alimentação desequilibrada;
expresso

Professores
de Educação
Musical

Alunos do
1º,2 e 3º
Ciclo

-Sala
de
música;
Instrument
Calendarizaç
os
ão a definir.
musicais
Local, sala de
vários;
música.
-Cartazes
para
divulgação
.

Professores
Comunidade Divulgação
de Educação
Escolar
(vária)
Musical
Equipa Atifit+

Alunos do
agrupament
o

vários
(definidos
pela
equipa ao
longo do
ano)

21 de junho

Durante
o
ano letivo.

Realizou
S/N
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-Fomentar hábitos e estilos de
vida saudáveis;
- Desenvolver o sentido crítico
espelhado e consubstanciado
no Perfil do aluno;
Articular
com
parceiros,chamando-os
a
participar e contribuir para o
mesmo objetivo.

no
relatório
final.

Educação Física

123

Saída de
BTT

- Tornar mais efetiva a relação
entre a Comunidade Educativa
(E.E.,
prof.
Ed.
Física,
Associação de Pais, agentes
da
autoridade
locais,
instituições locais, etc.) através
de atividades inclusivas.
Contribuir
para
o
desenvolvimento global dos
alunos, fomentando hábitos
saudáveis,
competências
sociais, valores morais tais
como:
responsabilidade,
respeito, espírito de equipa,
solidariedade,
disciplina,
tolerância, entre outros.

Relatório
de
atividade

Grupo
Disciplinar
de Ed. Física
do
Agrupament
o

Alunos do
2º e 3º
Ciclo
Professores
Funcionário
s
Pais/E.E.

Cartazes
Ficha de
inscrição
Autorizaçõ
es
dos Enc.
Ed.
Mapa de
Percurso
Viatura de
apoio à
atividade
Seguranç
a local de
acordo
com o
percurso

A definir
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- Proporcionar uma prática
desportiva saudável e o acesso
a modalidades que os alunos
não tenham oportunidade de
praticar fora do âmbito escolar.

1,2,3

Percurso
de Jogos
Tradicionai
s

- Contribuir para a aquisição de
hábitos de vida saudáveis e
que perdurem ao longo da sua
vida.
- Proporcionar uma prática
desportiva saudável ;
Contribuir
para
o
desenvolvimento global dos
alunos, fomentando hábitos
saudáveis,
competências
sociais e valores morais tais
como: a responsabilidade,
respeito, espírito de equipa,
solidariedade,
disciplina,
tolerância, entre outros.

estabeleci
do
(PSP/GN
R)
Bicicletas
Capacete
s
Coletes
de
identificaç
ão

Relatório
de
atividade

Grupo
Disciplinar
de Ed. Física
do
Agrupament
o

Alunos do
2º Ciclo

Cartazes
de
sensibiliza
ção,
Ficha de
inscrição,
Materiais
específico
s para
jogos
tradicionai
s,
variados.

Final do 3º
Período
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1,2,3

Atifit+

-Consciencializar
a
comunidade escolar, com
dados precisos, da realidade e
efeitos do sedentarismo e dos
aspetos resultantes de uma
alimentação desequilibrada;
-Fomentar hábitos e estilos de
vida saudáveis;
- Desenvolver o sentido crítico
espelhado e consubstanciado
no Perfil do aluno;
Articular
com
parceiros,
chamando-os a participar e
contribuir para o mesmo
objetivo.

Verificar o
impacto
das
medidas
que será
expresso
no
relatório
final.

Equipa Ati

Alunos do
agrupament
o

vários
(definidos
pela
equipa ao
longo do
ano)

Durante
o
ano letivo.
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Eixos de intervenção (DL 54 e DL 55 de 2018)
1. Gestão Curricular, numa lógica de autonomia e flexibilidade (Apoio à melhoria das Aprendizagens | Prevenção do abandono, absentismo e indisciplina)
2. Cultura de Escola e Lideranças Pedagógicas (Organização e gestão)
3. Parcerias e Comunidade (Relação Escola/Família comunidade e parcerias)
Eixo 1 - Gestão Curricular, numa lógica de autonomia e flexibilidade. visem…
• A diferenciação pedagógica
• A diversificação de metodologias de ensino e aprendizagem: trabalho colaborativa, aula invertida (flipped classroom), aprendizagem baseada em
projetos, aprendizagem baseada em casos/problemas reais, trabalho prático/experimental…
• A dinamização trabalho interdisciplinar
• O suporte à aprendizagem (medidas seletivas)
• As dinâmicas de avaliação das aprendizagens (diversificação de métodos, instrumentos e processos)
• A maior participação dos alunos nas suas aprendizagens
• A criação de ambientes estimulantes e potenciadores de aprendizagens em sala de aula
• A motivação dos alunos para a aprendizagem
• O apoio mais individualizado aos alunos quando necessário (Individual, tutoria, pequenos grupos)
• ...
Eixo 2 - Cultura de Escola e Lideranças Pedagógicas.s que visem…
• O desenho de uma Visão para o Agrupamento
• A reflexão e o reforço do trabalho colaborativo entre os docentes
• A organização das turmas/grupos de alunos promovendo a diversidade
• A criação de equipas educativas/pedagógicas coerentes e focadas na promoção do sucesso
• A organização / renovação dos ambientes educativos (sala de aula e outros espaços de aprendizagem)
• ...
Eixo 3 - Parcerias e Comunidade.s que visem…
• O desenvolvimento de projetos que envolvam as famílias e as comunidades (alunos, EE, Pais…)
• A promoção de projetos em parceria com as entidades locais (Autarquias, CIMs, empresas, associações, grupos desportivos e recreativos, etc.)
• A valorização de projetos locais
• O aproveitamento de recursos da comunidade
• O aproveitamento dos recursos da escola pela comunidade

Biblioteca escolar
Plano anual de atividades
Prof. Paula Nogueira

Agrupamento
Escola

José Carlos da Maia e Prof. Paula Nogueira
2021/2022

Ano letivo

Domínio A - Currículo, literacias e aprendizagens
Calendarização/N.º de Sessões

Ação estratégica
Objetivos

Atividades

Biblioteca PM

AcBE

Responsáveis/ dinamizadores

Público-alvo

ANUAL set

out

nov

dez

jan

fev

mar

abr

mai

jun

4

4

4

4

4

4

4

4

2

4

4

4

4

4

4

4

2

4

4

4

4

4

4

4

4

2

2

2

1

2

2

2

1

2

1

. Promove iniciativas culturais e
projetos de complementaridade e
enriquecimento do currículo, em
articulação com os docentes e/ou por
inciativa própria.

Quem é Quem!

PN

Professor Bibliotecário

Comunidade Escolar

. Promove atividades que visam a
utilização criativa dos tempos livres e
permitem desenvolver a
sensibilidade estética, o gosto e
interesse pelas artes, ciências e
humanidades.

Descobre-me...

PN

Professor Bibliotecário

Comunidade Escolar

3

. Promove iniciativas culturais e
projetos de complementaridade e
enriquecimento do currículo, em
articulação com os docentes e/ou por
inciativa própria.

MIBE: Conto com todos!

Ambas

Professor Bibliotecário,
Departamento de Português,
Todo o agrupamento
Departamento 1.º ciclo,
Departamento Educação de Infância

1

Atividades de Apoio e Organização
com alunos

Ambas

Professor Bibliotecário

Todo o agrupamento

x

Descobrir a Biblioteca

Ambas

Professores e Técnicos do Agrup

Todo o agrupamento

x

Uau!

Ambas

Professor Bibliotecário

Todo o agrupamento

Ambas

Professor Bibliotecário

Comunidade Escolar

. Apoia os alunos na execução de
tarefas escolares, realizadas fora do
horário letivo, e promove o
desenvolvimento de hábitos de
trabalho e de gestão da
aprendizagem.
. Apoia docentes e alunos do ensino
não regular, adequando atividades e
disponibilizando recursos e serviços
especializados.
. Promove atividades que visam a
utilização criativa dos tempos livres e
permitem desenvolver a
sensibilidade estética, o gosto e
interesse pelas artes, ciências e
humanidades.

Desenvolver para a literacia da
À Conversa com...
informação e dos média
Aplicar o referencial "Aprender com
PediPaper - Descobrimentos
a BE"
Promover o uso seguro e cuidado dos
Segurança na Internet
média e da Internet
Desenvolver para a literacia da
Produzir intrumentos de pesquisa e
informação e dos média
tratamento de informação
Incentivar os alunos ao
Ser Escritor é Cool
desenvolvimento de uma atitude
reflexiva e crítica face aos média
Promover iniciativas e projetos de
complementaridade e
Newton gostava de ler!
enriquecimento do currículo em
articulaçlão com os docentes
Promover iniciativas e projetos de
complementaridade e
O Problema do mês
enriquecimento do currículo em
articulaçlão com os docentes
Desenvolver para a literacia da
Aprender com Imagens
informação e dos média
Promover formação para docentes e
PADDE: capacitação digital para
discentes na área das literacias e no
professor e alunos
uso das tecnologias digitais

959595Plano anual de atividades

PN
Ambas

Professor Bibliotecário e
Departamento de CHS
Professor bibliotecário, DTs e
Docentes TIC

1

1

jul Recursos

Orçamento

Observações

1.º, 2.º e 3.º ciclos
x

3.º, 5.º e 7.º anos de escolaridade

Ambas

Equipa da Biblioteca

Comunidade Escolar

Ambas

Professor Bibliotecário

Alunos 1.º, 2.º e 3.º Ciclos

Ambas

Dep. Ciências e Educação para a
Cidadania

Alunos 1.º, 2.º e 3.º Ciclos

Ambas

Equipa das BEs, Departamento de
Matemática e 1.º Ciclo

Alunos 1.º, 2.º e 3.º Ciclos

Ambas

Equipa das BEs, Dep. de CHS,
Docentes do Agrupamento

Alunos 1.º, 2.º e 3.º Ciclos

Ambas

Professores BE e Professores TIC

Professores e alunos 1.º, 2.º e 3.º
Ciclos

x

x
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Promover atividades que visam a
utilização criativa dos tempos livres e
permitem desenvolver a
Plano Nacional das Artes: criação de
sensibilidade estética, o gosto e
objetos artísticos a partir do livro
interesse pelas artes, ciências e
humanidades.
Contribuir para a recuperação das
aprendizagens
Trabalhar com os serviços de Apoio
Educativo, garantindo a flexibilidade
e a diversidade da ação pedagógica

Ambas

Comunidade Educativa

Todo o agrupamento

Responsáveis/ dinamizadores

Público-alvo

Apoio aos alunos na recuperação das
aprendizagens
Integração da Ed. Especial e PLNM

Nº de atividades planificadas
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Domínio B - Leitura e literacia
Calendarização

Ação estratégica
Objetivos

Atividades

jan

fev

mar

abr

mai

jun

Que livro é este?

PN

Professor Bibliotecário

Comunidade Escolar

4

4

4

4

4

4

4

4

2

Vamos ler?

PN

Professor Bibliotecário

Comunidade Escolar

2

2

2

2

2

2

2

2

2

À Conversa com...

PN

Professor Bibliotecário

Comunidade Escolar

2

2

1

2

2

2

1

2

1

Sessões com Escritores

Ambas

Professor Bibliotecário

Todo o agrupamento

1

1

Baú dos Livros

Ambas

Departamento 1.º ciclo

Alunos 1.º Ciclo

x

Ler em qualquer lugar

Ambas

Departamento 1.º ciclo

Alunos 1.º Ciclo

x

MIBE: Recriação do conto "A Princesa
e a Ervilha"

Ambas

Professor Bibliotecário,
Departamento de Português,
Todo o agrupamento
Departamento 1.º ciclo,
Departamento Educação de Infância

A Batalha dos Livros

Ambas

Professor Bibliotecário

Alunos 1.º e 2.º Ciclos

Empréstimo Domiciliário

Ambas

Equipa da Biblioteca

Todo o agrupamento

Serviço de sugestões da Leitura

Ambas

Equipa da Biblioteca

Todo o agrupamento

Miúdos a votos

Ambas

Coord. Educação para a Cidadania

2.º e 3.º ciclos

Ser Escritor é Cool

Ambas

Professor Bibliotecário

Alunos 1.º, 2.º e 3.º Ciclos

Desenvolver iniciativas de promoção
de leitura
Desenvolver iniciativas de promoção
de leitura
Convida escritores, ilustradores,
cientistas, representantes das várias
áreas do saber para atividades de
animação de leitura.
Desenvolver iniciativas de promoção
de leitura
Criar redes de leitura no
Agrupamento
Desenvolver iniciativas de promoção
de leitura
Implementar atividades de treino e
aprofundamento da competência
leitora
Criar redes de leitura no
Agrupamento
Disponibilizar aos utilizadores
recursos através do empréstimo
domicilário
Desenvolver iniciativas de promoção
de leitura
Desenvolver iniciativas de promoção
da leitura
Desenvolver atividades de treino e
aprofundamento da capacidade
leitora
Desevolver iniciativas e projetos de
promoção da leitura autónoma
Desenvolver iniciativas de promoção
de leitura

Biblioteca PM

AcBE

Concurso Nacional de Leitura

Ambas

Professores Bibliotecários

Alunos 1.º, 2.º e 3.º Ciclos

Plano Nacional das Artes: criação de
objetos artísticos a partir do livro

Ambas

Comunidade Educativa

Todo o agrupamento

Responsáveis/ dinamizadores

Público-alvo

Nº de atividades planificadas

ANUAL set

1

out

nov

dez

1

jul Recursos

Orçamento

Observações

jul Recursos

Orçamento

Observações

1

1

x

x
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Domínio C - Projetos e parcerias
Calendarização

Ação estratégica
Objetivos
Desenvolver atividades e projetos em
articulação com outras bibliotecas do
Concelho
Aprofundar laços com as famílias
Participar em projetos de âmbito
nacional
Estabelecer parcerias com a
Biblioteca Municipal e outras escolas
em atividades de promoção da
leitura

959595Plano anual de atividades

Atividades

Biblioteca PM

AcBE

A Batalha dos Livros

Ambas

Professor Bibliotecário

Alunos 1.º e 2.º Ciclos

Leituras em Família

Ambas

Professor Bibliotecário

Todo o agrupamento

Parlamento dos Jovens

Ambas

Coordenadoras Ed. Cidadania

Alunos 1.º, 2.º e 3.º Ciclos

Concurso Nacional de Leitura

Ambas

Professores Bibliotecários

Alunos 1.º, 2.º e 3.º Ciclos

ANUAL set

out

nov

dez

jan

fev

mar

abr

mai

x

x

x
x

x
1

x
x

1

jun

x
1

1

x
1

0000002 828282|

Participar em projetos de âmbito
regional e partilhar infraestruturas
com vista a rentabilizar os meios
disponíveis
Desenvolver programas ou atividades
em parceiras com diferentes
entidades
Desenvolver programas ou atividades
em parceiras com diferentes
entidades
Integrar redes de trabalho e
formação fomentando a introdução
de comunidades de prática em torno
de interesses comuns
Integrar redes de trabalho e
formação fomentando a introdução
de comunidades de prática em torno
de interesses comuns

Projeto Milage

Ambas

Embaixadora Milage

Todo o agrupamento

Teatro Escolar

Ambas

Comunidade Educativa

Todo o agrupamento

Plano Nacional das Artes

Ambas

Comunidade Educativa

Todo o agrupamento

x

x

Formação em catalogação e gestão

x

x

x

x

out

nov

dez

jan

2

2

2

2

x

x

x

x

x

fev

mar

abr

mai

jun

2

2

2

2

2

x

Participação regular na Rede de
Bibliotecas de Olhão

Nº de atividades planificadas

9

Domínio D - Gestão da biblioteca escolar
Calendarização

Ação estratégica
Objetivos

Promover a integração e a
valorização da BE
Cooperar com os diversos serviços de
apoio e integração dos alunos

Atividades
Aquisição/atualização de Fundo
Documental
Articulação/comunicação com os
Departamentos
Articulação com Técnicos
Especializados
Manutenção da presença em Linha
(fb, insta, blog)

Biblioteca PM

AcBE

Responsáveis/ dinamizadores

Público-alvo

ANUAL set

Ambas

Professor Bibliotecário

Comunidade Escolar

x

Ambas

Professor Bibliotecário

Departamentos Curriculares

x

Ambas

Professor Bibliotecário

Estruturas de Apoio Escolar
Comunidade Escolar

jul Recursos

Orçamento

Observações

x

Ambas

Professor Bibliotecário

Diário

Reuniões entre PBs

Ambas

Professor Bibliotecário

Professores Bibliotecários

Catalogação

Ambas

Professor Bibliotecário

Equipa da BE

x

Reforço das atividades de
empréstimo

Ambas

Professor Bibliotecário

Comunidade Escolar

x

Manutenção do espaço

Ambas

Professor Bibliotecário

Equipa da BE

x

Candidatura: Imprevistos de leitura

Ambas

Professor Bibliotecário

Equipa da BE

x

2

2

Formação de utilizadores
Reestruturação do espaço da BE

JCM

Divulgação da Coleção

Nº de atividades planificadas

12

Total de atividades planificadas

53

PM - Plano de melhoria ; AcBE - Referencial Aprender com a biblioteca escolar

959595Plano anual de atividades
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AGRUPAMENTO DE ESCOLAS PROFESSOR PAULA NOGUEIRA
GABINETE DE APOIO AO ALUNO E FAMÍLIA (GAAF)
Ano Letivo 2021/2022

A discussão e a análise sobre o trabalho a desenvolver no ano letivo 2021/2022 centram-se nas
perspetivas, necessidades e expectativas dos alunos e da restante comunidade escolar, assim
como no conhecimento da realidade do Agrupamento, aprendizagem e experiência adquiridas
nos últimos 3 anos letivos.
Neste sentido, consideramos que o funcionamento do GAAF deverá ser predominantemente
baseado

na modalidade

de

intervenção, bem

como

na resposta

aos pedidos

apresentados/identificados.
Considera-se que a organização da modalidade de prevenção deverá ser reestruturada. Esta
reorganização passa por a equipa técnica informar os Professores Titulares/Diretores de Turma
sobre os diversos temas que poderão ser trabalhados, de acordo com o ciclo de ensino para os
quais foram construídos, cabendo ao Professor titular/Diretor de Turma solicitar junto do GAAF
o/s projeto/s de prevenção que pretender para o seu grupo turma, descritos na tabela abaixo.

Áreas de atuação

Intervenção/Prevenção

Destinatários

INTERVENÇÃO

"Dá-me colo"

Pré-Escolar e 1º ciclo

“Porta Amiga”

2º e 3º ciclos

Intervenção Psicossocial

Todos os ciclos de ensino

"À descoberta das emoções"

2º ano

"Aprender a respeitar o não”

3º e 4 º anos

“Aprender a estudar”

1º ciclo

"Juntos pelo sucesso escolar"

Pais dos alunos do 1º e 5º anos

"Diz não à violência"

2º ciclo

Métodos de estudo

2º e 3º ciclos

Violência no Namoro

8º e 9º anos

“Relaciona-te em segurança”

3º ciclo

Adolescência(S)

3º ciclo

PREVENÇÃO

1
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GABINETE DE APOIO AO ALUNO E FAMÍLIA (GAAF)
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1. Intervenção
1.1

Projeto ”Dá-me colo”

O Projeto “Dá-me colo” pretende ajudar as crianças/alunos na gestão do seu
comportamento e emoções, quando existem dificuldades nestas áreas que
interferem com o processo de aprendizagem e o bem-estar da criança/aluno.
Este projeto tem como premissa a valorização das potencialidades e interesses da
criança/aluno, de forma a promover a aquisição de conhecimentos e
desenvolvimento de competências que contribuam para potenciar a sua autonomia
e um adequado desenvolvimento pessoal e relacionamento interpessoal.
Este projeto é dinamizado pela Professora Isabel Galego, em estreita articulação
com a Psicóloga e Técnica Social do Gabinete de Apoio ao Aluno e à Família (GAAF),
as quais realizam um trabalho de consultoria com a Professora e intervém
diretamente com o aluno e/ou família, quando necessário.

2

1.2

Projeto ”Porta Amiga”

O projeto "Porta Amiga" pretende, por um lado, ajudar os alunos na organização das
tarefas escolares, apoiando-os na procura de métodos de estudo adequados ao seu
perfil e, por outro lado, dar suporte emocional. Este projeto proporciona aos alunos
a possibilidade de terem um professor que pode ajudar a nível escolar e,
simultaneamente, estar disponível para os escutar, sem juízos de valor ou críticas
associadas, sugerindo condutas/soluções alternativas adequadas. A intervenção
com a família é realizada, quando necessário, pela psicóloga e/ou técnica social do
GAAF.
Trata-se de um apoio individual ou em grupo (2/3 alunos da mesma turma), não
tendo um horário fixo, sendo o horário concertado entre o Professor Porta Amiga e
o respetivo Diretor de Turma, uma vez que o mesmo realiza-se, na sua maioria,
dentro do período letivo do aluno.

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS PROFESSOR PAULA NOGUEIRA
GABINETE DE APOIO AO ALUNO E FAMÍLIA (GAAF)
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1.3

Intervenção psicossocial

A intervenção psicossocial organiza-se em duas áreas: individual e grupo-turma,
sendo dinamizada pela psicóloga e/ou técnica social do GAAF.
A intervenção psicossocial individual incide nas problemáticas relacionadas com a
assiduidade irregular, absentismo escolar, abandono escolar, comportamentos
disruptivos e indisciplina.
As alterações emocionais e comportamentais significativas que interferem com o
processo de aprendizagem do aluno e o seu bem-estar global, relacionadas com a
saúde

mental

(nomeadamente

relação

intra/interpessoal,

gestão

emocional/resolução de problemas) também poderão enquadrar-se nesta
intervenção individual.
Esta intervenção individual destina-se ao aluno/família, envolvendo/articulando
com outros serviços, quando necessário.
A intervenção psicossocial em grupo-turma verifica-se quando existem alterações
comportamentais que perturbam significativamente o processo de aprendizagem
do grupo-turma. O seu objetivo é ajudar a melhorar o funcionamento e a
organização da turma em sala de aula. Nesta intervenção, procura-se perceber os
constrangimentos que contribuem para o inadequado funcionamento do grupoturma. Por um lado, promover a reflexão dos alunos sobre esses constrangimentos
e a respetiva necessidade de uma mudança comportamental, sugerindo-se
mudanças específicas aos alunos. Por outro lado, recomendar estratégias de
intervenção ao Professor Titular/Diretor de Turma e o respetivo conselho de turma.
A equipa técnica do GAAF (psicóloga/técnica social) poderá participar em reuniões
de pais (a pedido do Professor Titular/Diretor de Turma) com o intuito de solicitar o
maior envolvimento dos mesmos, bem como recomendar mudanças específicas
para o contexto familiar e facilitadoras para a mudança comportamental no
contexto escolar.
A equipa técnica realiza, também, um trabalho colaborativo/articulação com
estruturas/serviços internos e externos ao Agrupamento.

Estruturas/serviços internos
Coordenação TEIP/Direção
Educação Pré-escolar
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Professores Titulares
Diretores de Turma/Conselhos de Turma
SPO
EMAEI
Educação Especial
Coordenação Pedagógica
Professores Coordenadores de Estabelecimento
Cidadania e Desenvolvimento
ATIFIT +
Secretaria
Associação de Pais
Funcionário/as

Estruturas/serviços externos
Comissão de Proteção de Crianças e Jovens (Olhão, Faro, Aljustrel)
Procuradoria do Juízo de Família e Menores de Faro

4

Setor de Assessoria Técnica aos Tribunais
Saúde Escolar
Grupo de Apoio Saúde Mental Infantil de Olhão (GASMI)
Núcleo Local de Inserção (NLI) Olhão
CAFAP da Associação de Proteção à Rapariga e à Família
Associação Movimento Juvenil em Olhão (MOJU)
Centro Comunitário Acampamento Azul
Junta de Freguesia de Quelfes
Delegação da Cruz Vermelha Portuguesa (CVP) Olhão
Polícia de Segurança Pública – Escola Segura

A equipa técnica poderá participar em ações de sensibilização para pais dinamizadas
pela

Associação

de

funcionários/professores.

Pais

e

em

ações

de

formação

destinadas

a
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2. Projetos de Prevenção - Breve descrição
2.1

“À descoberta das emoções”

Este projeto pretende promover o conhecimento das crianças sobre o seu mundo emocional
interno, através da realização de 5 sessões (duração entre 30-50 minutos). Nestas sessões,
abordamos a conceptualização geral das emoções e quatro emoções específicas,
nomeadamente, a alegria, a tristeza, a raiva e o medo. Em primeiro lugar, a escolha destas
emoções deveu-se a serem consideradas emoções básicas e universais que surgem logo no início
do desenvolvimento infantil. Em segundo, porque os estudos realizados neste âmbito, com
crianças da mesma faixa etária, trabalham especificamente estas emoções. Por último, por
serem as emoções com as quais as crianças mais têm de lidar em contexto escolar. Após a
conclusão destas sessões os alunos poderão visualizar o filme que, também, aborda esta
temática, nomeadamente o filme “Inside Out” (com a concordância do Professor Titular) e,
posteriormente, realizar um desenho ilustrativo do/s tema/s trabalhado/s, para integrar uma
exposição na escola, num espaço a definir.
Os objetivos específicos deste projeto são sensibilizar as crianças para a existência de diferentes
emoções, as quais podem ser agradáveis ou desagradáveis; a identificação das emoções básicas
supra indicadas, no que respeita às suas componentes fisiológica, cognitiva e comportamental;
as diferentes funções destas emoções; e a existência de estratégias de regulação quando estas
emoções estão desadequadas.

2.2

"Aprender a respeitar o não”

Este projeto tem como objetivo primário a sensibilização dos alunos para a importância da
aceitação e respeito pelo outro e respetiva diversidade, através da realização de uma sessão
com a duração de cerca de uma hora.
Através deste projeto procuramos sensibilizar os alunos, de uma forma simples e
descomplicada, para algumas noções básicas relacionadas com o corpo, o espaço da outra
pessoa, o toque, os sentimentos e as emoções. Por um lado, promovemos a reflexão sobre os
toques com o consentimento do outro vs. toques sem o seu consentimento e a necessidade de
aceitar e respeitar o não, como resposta. Na sessão, sensibilizamos os alunos para respeitarem
o espaço dos colegas e a não se tocarem sem autorização para que com segurança digam não e
respeitem o não, diminuindo assim a sua vulnerabilidade no relacionamento interpessoal/entre
pares. Procuramos clarificar/distinguir/trabalhar a diferença entre o que é brincar (é respeitar
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os outros; entender e respeitar o espaço do outro; aceitar o não…) e aquilo que não é brincar
(não é tocar e fazer aquilo que os outros não querem), realçando que existem limites entre o
corpo e o espaço de um e o corpo e o espaço do outro.
Por outro lado, abordamos os comportamentos corretos que podem acontecer na relação com
os outros, apelando a que brinquem sem magoarem os outros e aceitando/respeitando as
diferenças.

2.3

“Aprender a estudar”

Este projeto tem como objetivo promover hábitos e métodos de estudo adequados junto dos
alunos, através da realização de uma sessão, com a duração de cerca de uma hora.
Neste projeto, pretende-se, por um lado, informar e sensibilizar os alunos para a existência de
diferentes estratégias e métodos de estudo, que os podem ajudar a realizar as aprendizagens,
de forma mais eficaz e consistente potenciando, desta forma, a qualidade do sucesso educativo
de cada aluno. Por outro lado, sensibilizar os alunos para existir de alguns obstáculos que podem
constituir constrangimentos à implementação de hábitos e métodos de estudo adequados
(como por exemplo, desarrumação do espaço destinado ao estudo, algumas características
associadas ao mesmo, a utilização do telemóvel ou de outros dispositivos eletrónicos, com ou
sem acesso à internet), de forma a consciencializar os alunos para os prejuízos associados,
recomendando alternativas adequadas.

2.4

“Juntos pelo sucesso escolar”

Atendendo às mudanças significativas sentidas pelos alunos e respetivas famílias aquando da
integração no 1.º e 5.º anos de escolaridade, uma vez que a adaptação a um novo ciclo de
estudos requer alterações na dinâmica familiar, assim como o desenvolvimento no aluno de
uma maior autonomia e responsabilização, considerou-se relevante o surgimento deste projeto.
O objetivo é apoiar os pais, fornecendo informação e ferramentas relevantes para ajudarem os
seus educandos na obtenção de sucesso escolar.
Deste modo poderá dinamizar-se sessões, destinada a pais, ou distribuir folhetos informativos
que será disponibilizado aos pais através dos Professores Titulares e Diretores de Turma.
Em termos gerais, os conteúdos abordados são: especificidades da entrada num novo ciclo de
ensino; estratégias e sugestões para melhor lidar com esta mudança; e, hábitos e métodos de
estudo.
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2.5

"Diz não à violência"

Este projeto pretende sensibilizar os alunos para as problemáticas do bullying e ciberbullying,
através da realização estimada de uma sessão, com a duração de um tempo de aula. Deste
modo, pretendemos promover fatores de proteção e minimizar os fatores de risco.
Os objetivos específicos deste projeto são: clarificar o conceito de bullying e como funciona o
ciclo de bullying; promover o conhecimento dos vários tipos de bullying e as suas características;
informar e sensibilizar para os sinais que as vítimas e os agressores podem apresentar, para as
razões que podem levar a criança/jovem a não falar/contar, assim como para as consequências
associadas a esta problemática.

2.6

Métodos de estudo

Este projeto tem como objetivo promover hábitos e métodos de estudo adequados junto dos
alunos, através da realização de uma sessão, com a duração de cerca de uma hora.
Neste, pretende-se, por um lado, informar e sensibilizar os alunos para a existência de diferentes
estratégias e métodos de estudo, que os podem ajudar a realizar as aprendizagens, de forma
mais eficaz e consistente potenciando, desta forma, a qualidade do sucesso educativo de cada
aluno. Por outro lado, sensibilizar os alunos para existir de alguns obstáculos que podem
constituir constrangimentos à implementação de hábitos e métodos de estudo adequados
(como por exemplo, desarrumação do espaço destinado ao estudo, algumas características
associadas ao mesmo, a utilização do telemóvel ou de outros dispositivos eletrónicos, com ou
sem acesso à internet), de forma a consciencializar os alunos para os prejuízos associados,
recomendando alternativas adequadas.

2.7

Violência no Namoro

Este projeto pretende sensibilizar a alertar os alunos para esta problemática, promovendo a
consciencialização de que a violência não é uma forma natural de relação entre os seres
humanos. Deste modo pretendemos promover fatores de proteção e minimizar os fatores de
risco, dotando os alunos de informação/conhecimento com o objetivo de tentar diminuir a
probabilidade de ocorrência deste comportamento.
A sua implementação realiza-se através de duas sessões, com a duração de um tempo de
aula/cada.
Os seus objetivos específicos são: clarificar o conceito de violência no namoro; informar sobre
os sinais de alerta, tipos de violência de namoro e ciclo da violência, assim como as
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características mais comuns da vítima e do agressor; sensibilizar/informar para as
consequências/efeitos da violência para a vítima e o agressor, bem como sobre os
procedimentos a adotar em caso de violência de namoro.

2.8

“Relaciona-te em segurança”

A relevância deste projeto prende-se com a crescente utilização das redes sociais por parte dos
jovens e o envolvimento, cada vez mais frequente, em situações de risco. Este projeto surgiu,
ainda, devido às alterações associadas à comunicação e à relação interpessoal, decorrentes do
uso

das

redes

sociais,

as

quais

poderão

ter

um

impacto

negativo

no

desenvolvimento/consolidação de algumas competências sociais e pessoais (por exemplo,
autoestima, autoimagem e autoconceito).
Neste sentido, salienta-se que as redes sociais podem ser uma importante ferramenta de
comunicação. Contudo, não podem proporcionar a interação e o ambiente social que são
essenciais para o desenvolvimento saudável dos jovens. O uso excessivo pode levar à
banalização da interação social e à superficialidade das relações interpessoais, podendo colocar
em evidência algumas vulnerabilidades do funcionamento de personalidade dos jovens (ainda
em desenvolvimento), assim como dificuldades na relação intra e interpessoal.
A pandemia e respetivas medidas de segurança contribuíram para fomentar as relações virtuais
em detrimento das relações sociais. Tendo em conta a relevância da escola no processo de
socialização dos jovens nesta fase de desenvolvimento, em que a relação interpessoal com os
pares é determinante, considera-se fundamental sensibilizar os alunos para a importância de
manterem as relações sociais com segurança, de forma a minimizar a valorização crescente
atribuída à componente virtual das relações. Por outro lado, a pandemia tornou, ainda, mais
evidente a necessidade de dotar os alunos de informação que lhes permita realizar uma
utilização segura das redes sociais. Sendo, assim, crucial alertar para algumas práticas
inadequadas e recomendar orientações que promovam uma utilização adequada das redes
sociais.
Deste modo, este projeto pretende informar e sensibilizar os alunos, através da realização de
uma sessão sobre os seguintes conteúdos: relações virtuais vs. relações sociais; vantagens e
desvantagens das redes sociais; riscos associados à sua utilização; a influência das relações
virtuais nas competências pessoais e sociais dos jovens; e, recomendações para uma utilização
segura das redes sociais.
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2.9

Adolescência(S)

Este projeto tem como objetivo primário informar e clarificar os alunos sobre as características
gerais associadas à adolescência (alterações físicas, emocionais/psicológicas, na forma de
pensar, na relação intra e interpessoal com os amigos e família…), através da realização de duas
sessões, com a duração de um tempo de aula/cada.
Os seus objetivos específicos prendem-se com informar e sensibilizar os alunos sobre:
•

Fatores de risco que podem contribuir para desequilíbrios e consequentes problemas,
assim como fatores de proteção, que podem ajudar e contribuir para um
desenvolvimento mais adequada e harmoniosa;

•

Problemas relacionados com a saúde mental, na sequência dos referidos desequilíbrios,
nomeadamente: ansiedade, depressão, comportamentos autolesivos, perturbações do
comportamento alimentar, dependências (jogos, redes sociais, substâncias ilícitas,
álcool), assim como problemas relacionados com a sexualidade (gravidez na
adolescência e doenças sexualmente transmissíveis).

•

Como lidar com esses problemas e ajudar os colegas/amigos.
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1. Enquadramento
De acordo com o Decreto-Lei n.º 55/2018 de 6 de julho e com o Perfil dos Alunos à Saída da
Escolaridade Obrigatória, o qual é um referencial para o desenvolvimento curricular, que procura
responder aos desafios sociais e económicos do mundo atual, a Escola tem a possibilidade de
tomar decisões fundamentais a nível curricular e pedagógico.
Assim, a Escola tem autonomia para, em diálogo com os alunos, as famílias e com a comunidade,
poder implementar a componente de Cidadania e Desenvolvimento, enquanto área de trabalho
presente nas diferentes ofertas educativas e formativas, com vista ao exercício da cidadania ativa,
de participação democrática, em contextos interculturais de partilha e colaboração e de confronto
de ideias sobre matérias da atualidade.
Iniciado, com caráter experimental, no ano letivo de 2017/2018, o Plano de Autonomia e
Flexibilidade Curricular do Agrupamento de Escolas Professor Paula Nogueira assenta no “SER +”
nos vários aspetos da vida:


… Eu próprio



No relacionamento com os outros



Na escola



Na família



Na comunidade

Pretende-se, desta forma, atuar pedagogicamente, dando ênfase às atitudes e comportamentos e
procurando dotar os alunos de conhecimentos, capacidades e atitudes (CCA) que favoreçam o
desenvolvimento de competências sociais, a par de outras consideradas fundamentais.
Neste sentido, a disciplina de Cidadania e Desenvolvimento assume lugar central, sendo a partir
dela que muitos trabalhos de âmbito inter e transdisciplinar se desenvolvem. Foi, assim, delineada
a presente Estratégia Local de Educação para a Cidadania, a qual assenta nas seguintes
prioridades:


Incentivo ao trabalho reflexivo e crítico sobre temas de cidadania nas diversas áreas do
currículo, promovendo-se frequentemente espaços de debate e de tomada de posição;



Inclusão, sempre que possível, da disciplina de Cidadania e Desenvolvimento no
desenvolvimento nos trabalhos de âmbito inter e transdisciplinar;



Criação de espaços de discussão sobre temáticas diversas, nomeadamente Assembleias,
nos quais os alunos possam expressar os seus pontos de vista e efetuar propostas de
melhoria da organização e funcionamento do Agrupamento;



Valorização das atitudes de cidadania responsável e ativa reveladas pelos alunos, por
parte dos docentes e não docentes;
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Relacionamento próximo com os Encarregados de Educação, apelando à sua participação
ativa na vida escolar e ao acompanhamento ativo do processo de aprendizagem do/a
seu/sua educando(a);



Aumento de oportunidades de participação dos alunos e encarregados de educação nos
processos de tomada de decisões;



Estabelecimento de parcerias educativas com entidades e instituições locais que possam
colaborar com o Agrupamento na organização de ações no âmbito da Cidadania e
Desenvolvimento, em articulação com a Comunidade.

O Agrupamento de Escolas Professor Paula Nogueira pretende, desta forma, preparar a
integração das gerações vindouras para uma intervenção ativa na comunidade, para uma
convivência plural e democrática, respeitadora da diferença e promotora da inclusão, do bemestar e da saúde individual e coletiva e defensora da justiça e da equidade.
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2. Cidadania e Desenvolvimento
A área de Cidadania e Desenvolvimento constitui um espaço privilegiado para o desenvolvimento
de competências cognitivas, pessoais, sociais e emocionais, ancoradas no currículo, em que os
alunos aprendem através dos desafios da vida real, indo para além da sala de aula e da escola,
tomando consciência das implicações das suas decisões e ações e dos impactos futuros aos
níveis individual e coletivo.
Os projetos promovidos em Cidadania e Desenvolvimento serão desenvolvidos, sempre que
possível, em parceria com entidades da comunidade, de modo a:
a. corporizar situações reais de vivência da cidadania;
b. realizar aprendizagens através da participação plural e responsável, na construção de uma
cidadania mais justa e inclusiva, no quadro da democracia, do respeito pela diversidade e
da defesa dos direitos humanos.
A Cidadania e Desenvolvimento assume-se, assim, como um espaço curricular privilegiado para o
desenvolvimento de aprendizagens com impacto tridimensional na atitude cívica individual, no
relacionamento interpessoal e no relacionamento social e intercultural.
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3. Abordagem da Educação para a Cidadania
Considera-se que a Educação para a Cidadania é uma missão de todo o agrupamento, ou seja, o
desenvolvimento da cidadania estende-se para além da sala de aula, ocupando um lugar central
na vida da escola e da comunidade envolvente. Esta visão implica uma abordagem a toda o
agrupamento, na medida em que:
•

decorre de práticas sustentadas no tempo e não de meras intervenções pontuais;

•

está integrada no currículo, nas atividades letivas e não letivas, nas rotinas escolares e
articula-se com a comunidade;

•

assenta em práticas educativas promotoras da inclusão;

•

sustenta-se no desenvolvimento profissional contínuo dos docentes;

•

envolve alunos em metodologias ativas e facilita o desenvolvimento de competências
pessoais e sociais;

•

está integrada nas políticas e práticas da escola democrática, envolvendo toda a
comunidade escolar;

•

promove o bem-estar e a saúde individual e coletiva;

•

envolve o trabalho em parceria com as famílias e as comunidades;

•

está alinhada com as especificidades de alunos/as e as prioridades da comunidade
educativa;

•

apoia-se na monitorização e avaliação de forma a garantir efetividade e participação.
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4. Operacionalização
No âmbito da Cidadania e Desenvolvimento, consideram-se aprendizagens esperadas por ciclo e
por domínios:


Conceção de cidadania ativa;



Identificação de competências essenciais de formação cidadã (Competências para uma
Cultura da Democracia);



Identificação de domínios essenciais (ex. Interculturalidade, direitos humanos, igualdade
de

género,

sustentabilidade,

media,

saúde)

–

em

toda

a

escolaridade.

Os domínios a desenvolver na componente de Cidadania e Desenvolvimento organizam-se em
três grupos com implicações diferenciadas, do seguinte modo:


o grupo 1 é obrigatório para todos os níveis e ciclos de escolaridade;



o grupo 2 deve ser aplicado em, pelo menos, dois ciclos do ensino básico;



o grupo 3 é de aplicação opcional em qualquer ano de escolaridade.

No Agrupamento de Escolas Professor Paula Nogueira, os diferentes domínios foram priorizados
da seguinte forma:
Domínios
Direitos Humanos

1º Ciclo

2º Ciclo

3º Ciclo

X

X

X

Igualdade de Género

X

X

X

Grupo 1

Interculturalidade

X

X

X

Obrigatório para
todos os ciclos

Desenvolvimento
Sustentável
Educação Ambiental

X

X

X

X

X

X

Saúde

X

X

X

Instituições e participação
democrática

X

Literacia Financeira
educação
para
consumo
Segurança rodoviária

X

X

X

X

Grupo 2
Por ciclo
(Trabalhado pelo menos
em dois ciclos do ensino
básico)

e
o

X

Sexualidade

X

X

Media

X

X
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Empreendedorismo
Grupo 3

Mundo do Trabalho

Propostas
opcionais
para
qualquer ano de
escolaridade e da
responsabilidade
do CT

Risco
Segurança, Defesa e Paz
Bem-estar animal
Voluntariado

Tabela 1: Priorização dos domínios da Educação para a Cidadania a trabalhar em Cidadania e Desenvolvimento

A abordagem a estes domínios deverá privilegiar o contributo de cada um deles para o
desenvolvimento dos princípios, dos valores e das áreas de competências do Perfil dos Alunos à
Saída da Escolaridade Obrigatória.

A abordagem curricular da Educação para a Cidadania faz-se a dois níveis:
a. ao nível da turma;
b. ao nível do agrupamento.

Ao nível da turma, no Agrupamento de Escolas Professor Paula Nogueira, esta disciplina é
desenvolvida segundo várias abordagens complementares:


Na Educação Pré-escolar a Cidadania é Integrada transversalmente no currículo, da
responsabilidade do educador;



No 1.º ciclo do ensino básico, integrada transversalmente no currículo e objeto de
avaliação, sendo da responsabilidade do docente titular de turma. Os domínios a trabalhar
e as competências a desenvolver são definidos em sede de Conselho de Docentes e
enquadrados na Estratégia Local de Educação para a Cidadania;



Nos 2.º e 3.º ciclos, é uma disciplina autónoma, objeto de avaliação por parte do Conselho
de Turma, que se constitui como espaço potenciador da valorização de uma abordagem
interdisciplinar. No Agrupamento de Escolas Professor Paula Nogueira, a disciplina de
Cidadania e Desenvolvimento funciona nos 2.º e 3º ciclos numa organização anual e com
periodicidade quinzenal;



Nos

Cursos

de

Educação

e

Formação,

a

componente

de

Cidadania desenvolve-se com o contributo de todas as disciplinas e componentes de
formação.
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Ao nível do agrupamento, este:
a. consubstancia as suas práticas quotidianas em valores e princípios de cidadania, de forma
a suscitar um clima favorável para a discussão das decisões que afetam a vida de todos os
membros da comunidade escolar;
b. adota uma diversidade de metodologias e de práticas pedagógicas indutoras da aplicação
em experiências reais de participação e de vivência da cidadania, adequadas a cada nível
de ensino;
c. implementa práticas de monitorização e avaliação da sua Estratégia Local de Educação
para a Cidadania, em articulação com o respetivo processo de autoavaliação.

A coordenação da Estratégia Local de Educação para a Cidadania no agrupamento é assegurada
por duas docentes, uma do 1º ciclo e outra dos 2º e 3º ciclo, que:


constituem o ponto focal da escola com a Equipa Nacional de Educação para a Cidadania,
com os restantes professores de Cidadania e Desenvolvimento do Agrupamento e com a
Direção;



elaboram um relatório anual, o qual, entre outros aspetos, inclui as necessidades de
formação contínua de docentes neste domínio.

Por forma a dar resposta às prioridades enunciadas no ponto 1 deste documento e a cumprir o
disposto no ponto anterior, o Agrupamento de Escolas Professor Paula Nogueira participa em
diversos projetos locais, regionais, nacionais e até internacionais, nos vários domínios a trabalhar
na Cidadania e Desenvolvimento, conforme se apresenta na tabela 2.
Domínios

Projetos / Clubes / Atividades



Direitos Humanos



Igualdade de Género

Erasmus +



Interculturalidade

Parlamento dos Jovens



Desenvolvimento Sustentável

Orçamento Participativo



Educação Ambiental

Eco-Escolas



Saúde

Plano Nacional de Leitura (PNL)



Instituições e participação democrática

Projeto de Educação para a Saúde (PES)



Literacia Financeira e educação para o
consumo



Segurança rodoviária



Sexualidade

Desporto Escolar
Geração Depositrão
Banco Alimentar
Coastwatch
Laço Azul
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Média

Dá-me Colo



Empreendedorismo

Porta Amiga



Mundo do Trabalho

Gabinete de Apoio ao Aluno e à Família



Risco

Clubes diversos



Segurança, Defesa e Paz

“Cãoplicidades”



Bem-estar animal

“De mãos dadas”



Voluntariado

“Intergerações”
“Pequenos gestores”
Etwinning
Jogateca
Jornal Escolar

Tabela 2: Domínios a trabalhar na Cidadania e Desenvolvimento e sua relação com projetos, clubes e atividades que se
desenvolvem habitualmente no agrupamento

Mantém ainda parcerias com diversas instituições e planeia estabelecer novas parcerias,
conforme se apresenta na tabela 3.
Instituições parceiras

Instituições a estabelecer parcerias

Centro de Saúde de Olhão

Universidade do Algarve

Parque Natural da Ria Formosa

Banco de Portugal

Associação Cultural e de Apoio Social de Olhão

Zoomarine

MOJU – Associação Movimento Juvenil em Olhão

Centros de Ciência Viva de Faro e de

Colégio Bernardette Romeira

Tavira

Bombeiros Municipais

Conservatório de Música de Olhão

Polícia de Segurança Pública

Instituto

Câmara Municipal de Olhão

Juventude

Juntas de Freguesia

ALGAR – Valorização e Tratamento de

Escola Segura

Resíduos Sólidos

Comissão de Proteção de Crianças e Jovens

Clube de Surf de Faro

Associação de Pais e Encarregados de Educação

Centro Náutico de Olhão

Rede de Bibliotecas Escolares (RBE)

Escuteiros /Escoteiros

Deco Jovem

Universidade Sénior

Português

do

Desporto

e

APAV
Tabela 3: Instituições parceiras do agrupamento e outras com que se pretende estabelecer parcerias
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5. Avaliação das aprendizagens em Cidadania e Desenvolvimento
O processo de ensino, aprendizagem e avaliação nesta disciplina integra competências de
natureza cognitiva, pessoal, social e emocional, desenvolvidas e demonstradas por cada aluno.
Desta forma, os critérios de avaliação definidos para a disciplina Cidadania e Desenvolvimento
consideram:
• as competências de natureza cognitiva, pessoal, social e emocional, desenvolvidas e
demonstradas por cada aluno;
• o impacto da participação dos alunos nas atividades realizadas na escola e na comunidade.

Os alunos são informados sobre os critérios de avaliação para a disciplina Cidadania e
Desenvolvimento, no início de cada ano letivo, estando estes em anexo a este documento (anexo
1).
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6. Avaliação da Estratégia Local de Educação para a Cidadania
O agrupamento monitoriza e avalia a implementação da Estratégia Local de Educação para a
Cidadania, definindo a metodologia a aplicar e os indicadores de impacto, nomeadamente na
cultura escolar e na relação com a comunidade.
A avaliação da Estratégia Local de Educação para a Cidadania está articulada com o dispositivo
de autoavaliação do Agrupamento.
No final do ano letivo, a avaliação ao nível global da escola deve permitir um feedback que
possibilite validar e reorientar as linhas de atuação, devendo, por isso, permitir:
• aferir o grau de consecução das prioridades estabelecidas;
• avaliar o desenvolvimento e impacto das diferentes ações, bem como a forma como estas se
articulam para promover o sucesso dos alunos;
• verificar a articulação entre a Estratégia Local de Educação para a Cidadania, o Plano Anual de
Atividades e os objetivos do Projeto Educativo;
• verificar a contribuição da implementação da Estratégia Local de Educação para a Cidadania
para as metas e objetivos propostos no Projeto Educativo;
• assegurar o envolvimento dos intervenientes nos processos de reflexão e nas estratégias de
melhoria a implementar.
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AGRUPAMENTO DE ESCOLAS PROFESSOR PAULA NOGUEIRA - OLHÃO
Critérios Específicos de Avaliação e Classificação de Cidadania e Desenvolvimento
2º e 3º Ciclo

-

2021 / 2022

Os Critérios Específicos de Avaliação e Classificação de Cidadania e Desenvolvimento foram elaborados tendo como referencial os Critérios
Gerais de Avaliação, Classificação e Progressão do Agrupamento de Escolas Professor Paula Nogueira e as Aprendizagens Essenciais da
referida disciplina.

*Domínios
(Conhecimentos,
Capacidades e Atitudes)

Conhecimento:
➧ aquisição

Ponderação
(Ponto
3
do
Artigo 18º da
Portaria n.º 223A/2018 de 3 de
agosto)
20 %

➧aplicação
Comunicação / Participação:
➧interação
➧atividade prática, experimental
e/ou digital
Cidadania:
➧responsabilidade
➧autonomia
➧comportamento

40%

40%

Processos de Recolha de Informação

Testagem:

Análise de conteúdo:

Observações e registos:

Inquérito

- Tarefas de
avaliação informal;
- Outros.

- Guião de visionamento;
-Trabalhos
de
pesquisa/investigação/projeto;
- Caderno diário;
- Apresentação oral;
- Rubricas;
- Plataformas e ferramentas
digitais;
- Artigos de reflexão;
- Outros.

-Grelha de observação direta
(Interesse
e
empenho;
responsabilidade;
autonomia;
comportamento e sociabilidade;
cooperação/colaboração;
organização e método; participação);
Lista
de
verificação
de
trabalhos/tarefas propostas;
- Registos de auto e hétero avaliação;
- Outros.

- Entrevista;
- Questionário;
- Outros.
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*Os Domínios adotados nesta disciplina são os que constam nos Critérios Transversais.
NÍVEIS DE DESEMPENHO
PERFIS DE APRENDIZAGEM
Domínios
(Conhecimentos, Capacidades e Atitudes)

- Aquisição
Conhecimento

- Aplicação

- Interação
Comunicação /
Participação

- Atividade prática,
experimental e/ou
digital

- Responsabilidade
Cidadania

- Autonomia

Muito Bom
(Nível 5)

Bom
(Nível 4)

Suficiente
(Nível 3)

Insuficiente
(Nível 2)

Muito
Insuficiente
(Nível 1)

O aluno adquiriu e aplicou
todas as AE e/ou outras no
domínio/tema.
Revelou sempre muito
rigor científico/ linguístico/
tecnológico/ artístico.

O aluno adquiriu e aplicou
a maioria das AE e/ou
outras no domínio/tema.
Revelou, na maior parte
das vezes, muito rigor
científico/
linguístico/
tecnológico/ artístico.

O aluno adquiriu e aplicou
algumas das AE e/ou
outras no domínio/tema.
Revelou rigor científico/
linguístico/
tecnológico/
artístico.

O aluno adquiriu e aplicou
poucas AE e/ou outras no
domínio/tema.
Revelou
pouco
rigor
científico/
linguístico/
tecnológico/ artístico.

O aluno não adquiriu nem
aplicou as AE e/ou outras
no domínio/tema.
Revelou falta de rigor
científico/
linguístico/
tecnológico/ artístico.

O aluno adotou uma
atitude muito comunicativa
e participativa durante a
aplicação das AE e/ou
outras.
Realizou sempre atividades
práticas,
experimentais
e/ou digitais com muito à
vontade,
utilizando
ferramentas adequadas.

O aluno adotou uma
atitude comunicativa e
participativa na maior parte
do tempo em que aplicou
as AE e/ou outras.
Realizou frequentemente
atividades
práticas,
experimentais e/ou digitais
com muito à vontade,
utilizando
ferramentas
adequadas.
O aluno revelou-se quase
sempre responsável e
autónomo, demonstrando
um
comportamento
geralmente adequado às
várias situações de aula.

O aluno adotou por vezes
uma atitude comunicativa e
participativa durante a
aplicação das AE e/ou
outras.
Realizou com suficiente à
vontade
atividades
práticas,
experimentais
e/ou digitais utilizando
ferramentas adequadas.

O aluno adotou uma
atitude pouco comunicativa
e
pouco
participativa
durante a aplicação das AE
e/ou outras.
Realizou com alguma
dificuldade
atividades
práticas,
experimentais
e/ou digitais nem sempre
utilizando
ferramentas
adequadas.
O aluno revelou-se pouco
responsável
e
pouco
autónomo, demonstrando
um comportamento nem
sempre adequado às várias
situações.

O aluno adotou uma
atitude nada comunicativa
ou participativa durante a
aplicação das AE e/ou
outras.
Realizou
com
muita
dificuldade
atividades
práticas,
experimentais
e/ou digitais nem sempre
utilizando
ferramentas
adequadas.
O
aluno
revelou-se
bastante irresponsável e/ou
nada
autónomo,
demonstrando
um
comportamento
inadequado
às
várias
situações.

O aluno revelou-se sempre
bastante responsável e
autónomo, demonstrando
um
comportamento
totalmente adequado às
várias situações de aula.

O
aluno
revelou-se
responsável e autónomo,
demonstrando
um
comportamento adequado
às várias situações, ainda
que com desvios pontuais.

- Comportamento

Disposição Final - Os casos omissos serão objeto de resolução por parte do Diretor, ouvido, sempre que possível, o Conselho Pedagógico.
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