
   

 

  

Agrupamento de escolas Dr. Júlio Martins 



 
                                                                                                                                                                                                   Agrupamento de Escolas Dr. Júlio Martins 

 

2 

 

 

 

Índice 

 
1.Introdução .......................................................................................................................... 3 

2.Propósito ............................................................................................................................ 5 

3.Opções estratégicas ........................................................................................................... 6 

 4.Objetivos do PAA ............................................................................................................... 7 

5.Tipologia das atividades ..................................................................................................... 8 

6.Dotação orçamental ........................................................................................................... 9 

7.Organização e estruturas do agrupamento ..................................................................... 10 

7.1Calendário escolar .................................................................................................. 10 

7.2.Horários e atendimento ........................................................................................ 10 

7.3.Organização Escolar ............................................................................................... 13 

8.Cargos e Funções .............................................................................................................. 14 

9.Reuniões ........................................................................................................................... 24 

10.Atividades ....................................................................................................................... 25 

11.Avaliação ........................................................................................................................ 87 

 

 

 

 

 



 
                                                                                                                                                                                                   Agrupamento de Escolas Dr. Júlio Martins 

 

3 

 

 

 

1. Introdução 

 
 

No ideário contraditório das conceções inerentes à relação que a Escola mantém com a sociedade, o Projeto Educativo emerge do grande desígnio que determina 

a individualidade de cada escola, numa apropriação contextualizada do currículo, em comunhão com as suas vivências, as suas ambições e o seu valor 

patrimonial. Assim, para além da escola que temos, importa sobretudo construir a escola que queremos. Entre o “Aprender a conhecer” e o “Aprender a fazer”, 

redimensionamos o processo de ensino e aprendizagem acrescentando-lhe o inadiável contemporâneo de “Aprender a viver juntos” e de “Aprender a ser”, como 

exigência de uma dimensão democrática e social que não mais poderá ser alheia ao serviço que cada escola presta às famílias e à sociedade. 

O Projeto Educativo do Agrupamento de Escolas Dr. Júlio Martins preconiza e valoriza uma escola participativa, na qual todos contam, salvaguardando o direito 

das diferenças, da inclusão, das aptidões e das dificuldades de cada um. Neste processo, a articulação entre os diversos segmentos que compõem a escola e a 

criação de espaços e mecanismos de participação são prerrogativas fundamentais para o exercício do jogo democrático, na construção de um corpo escolar 

coeso, identitário e feliz.  

De acordo com o Decreto-Lei nº 75/2008 de 22 de Abril, com as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei nº 137/2012 de 2 de julho no seu artigo 9º, o Plano Anual 

de Atividades (PAA), constitui um dos mais importantes instrumentos de autonomia do agrupamento de escolas, sendo entendido como o documento de 

planeamento, que define, em função do Projeto Educativo, os objetivos e as formas de organização e de programação das diversas ações. O PAA do 

Agrupamento será um dos suportes do Projeto Educativo, servindo ainda para proceder à identificação dos recursos necessários à consecução das diferentes 

atividades. 

Permite, de uma forma mais contextualizada, o desenvolvimento das atividades, a sua divulgação e avaliação, enquadradas num conjunto de processos que visa 

melhorar o serviço educativo prestado pelo Agrupamento, que se pretende seja de qualidade, pautado pela equidade, transparência e rigor. 
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O PAA é um documento empreendedor e motivador. Tem por objetivos informar, esclarecer e registar todo o trabalho efetuado no âmbito das atividades, 

projetos e clubes do Agrupamento de Escolas Dr. Júlio Martins, tendo como eixo prioritário o enriquecimento do processo de ensino e aprendizagem, partindo de 

um conjunto de estratégias motivadoras que enfatizem o sucesso dos alunos nos diferentes domínios.  

O PAA é um instrumento colocado ao serviço de grandes objetivos estratégicos do Agrupamento e que balizam toda a ação educativa. 

Por último, pretende-se que o PAA seja um documento dinâmico e flexível, podendo sofrer alterações e/ou melhorias ao longo do ano, com base nas propostas 

apresentadas pelas várias estruturas intervenientes.  
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2. Propósito 

 

A cultura organizacional que alicerça a identidade coletiva do Agrupamento de Escolas Dr. Júlio Martins é baseada em princípios que vão acrescentando o valor 

patrimonial às instituições destacando-a num quadro de referência para a cidade e concelho de Chaves. É por isso, pese embora a sua condição histórica, uma 

escola (feita de muitas escolas) que renasce todos os dias numa tentativa de dar resposta a todos aqueles que a procuram, em valorização da qualidade do 

serviço prestado.  

A denominação anual de um tema aglutinador para o Plano Anual de Atividades enquadra-se nessa visão identitária, cultural e histórica da “Júlio Martins”, devendo 

o tema agregador do ano anterior, “100 anos de Escola, um futuro sustentável!”, ser mantido no presente ano letivo, em função do contexto atualmente vivido 

pela pandemia COVID 19.  

Deste modo, quando argumentamos este caminhar para um futuro sustentável, nesta direção que seguimos, num norte procurado, defendemos a sustentabilidade 

dos percursos educativos oferecidos pela instituição, num indicador de continuidade e de um futuro que, paulatinamente, vamos construindo reforçando o legado 

histórico de todos aqueles que, num momento ou outro, fizeram parte dos diferentes Projetos Educativos. Somada a esta perspetiva institucional, utilizamos  

“…um futuro sustentável!” como fonte inspiradora de mudança, numa tomada de posição coletiva e partilhada, na construção de um mundo / futuro melhor. Este 

é ainda um apelo para a participação e responsabilidade democrática face às exigências de carácter ambiental e global. Não existe futuro sem educação, mas, 

também certo será, que não existirá educação sem futuro. Assim, o tema “100 anos de Escola, um futuro sustentável!” constitui um apelo à liberdade e à felicidade 

de todos aqueles que vivem no planeta Terra. De todos aqueles que fazem parte da comunidade do Agrupamento de Escolas Dr. Júlio Martins. 
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3. Opções estratégicas 

 
O Projeto Educativo do agrupamento valoriza particularmente o compromisso e o empenho de todos os intervenientes na vida escolar na conquista das 

suas grandes metas, nomeadamente:  

Melhorar o sucesso escolar; Aumentar a qualidade do sucesso escolar; Reduzir o abandono escolar.  

Nesse sentido, estruturam-se as atividades a desenvolver no presente PAA em quatro grandes áreas de intervenção:  

- Área pedagógica; - Área de envolvimento na vida do agrupamento; - Área de reforço da organização; - Área de desenvolvimento do quadro docente e não 

docente. 

 

  



 
                                                                                                                                                                                                   Agrupamento de Escolas Dr. Júlio Martins 

 

7 

 

4. Objetivos do PAA 

Área pedagógica 

Valorizar a cidadania, a tolerância e a paz. 
Promover a mediação positiva de conflitos; 
Melhorar os comportamentos; 
Aumentar o sucesso escolar; 
Aumentar a assiduidade e o interesse pala atividade escolar; 
Valorizar a integração educativa e a formação pessoal e social dos alunos; 
Proporcionar igualdade de oportunidades a todos os alunos; 
Criar condições para a adequação do processo educativo às necessidades educativas especiais dos alunos com deficiências ou 
incapacidades; 
Promover a diversificação das ofertas escolares: Atividades de enriquecimento curricular, percursos alternativos, programas de educação e 
de formação de jovens e adultos (CEF, EFA e Ensino Profissional); 
Reformular e reforçar os projetos que visam o acompanhamento e orientação dos alunos: salas de estudos, gabinete do aluno, serviços de 
psicologia e orientação e equipas especializadas dos apoios educativos;  
Ocupação de tempos livres através da dinamização de clubes temáticos, desporto escolar e ginástica acrobática, atividades musicais e coral; 
Melhorar a articulação pedagógica entre ciclos; 
Fomentar o intercâmbio e a divulgação de experiências pedagógicas; 

Área de envolvimento na vida do 
agrupamento 

 
Conhecer e envolver na estrutura organizativa do Agrupamento 
Promover a melhoria das relações interpessoais; 
Potenciar a comunicação na comunidade escolar, através da utilização das plataformas digitais e correio eletrónico; 
Envolver os alunos e restante comunidade escolar nos projetos do agrupamento; 
Promover um maior envolvimento das famílias no acompanhamento da vida escolar dos seus educandos; 
Valorizar os interesses culturais e pessoais dos alunos, através de uma pedagogia diferenciada e da aplicação de medidas de socialização e 
integração; 
Aumentar a interação com o meio local; 

Área de reforço da organização 

 
Implementar medidas e iniciativas de segurança no meio escolar; 
Aprofundar o relacionamento com as forças de Segurança e proteção; 
Implementar o  Plano de Segurança do Agrupamento; 
Implementar o Plano de Contingência COVID 19; 
Promover momentos de reflexão entre as diferentes estruturas de forma a melhorar os serviços pedagógicos e administrativos;  
Consolidar as práticas de autoavaliação do agrupamento; 

Área de desenvolvimento do 
quadro docente e não docente 

 
Realizar ações de formação tendo em conta as necessidades do agrupamento; 
Promover momentos de reflexão e debate de caráter profissional; 
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5. Tipologia das atividades 

 

 

 

 

 

Área pedagógica 

Comemorações de efemérides; 
Mostras de trabalhos; 
Visitas de estudo; 
Atividades artísticas; 
Atividades desportivas; 
Práticas de diferenciação pedagógica  

Área de envolvimento na vida do 
agrupamento 

 
Convívios; 
Certames; 
Comemorações; 

Área de reforço da organização 

 
Ações de sensibilização/ informação/ medidas de prevenção da COVID19 
Reuniões temáticas de trabalho; 
Atividades de avaliação; 

Área de desenvolvimento do quadro 
docente e não docente 

 
Ações de formação; 
Encontros; 
Conferências; 
Debates 
Convívios 
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6. Dotação orçamental 

Conscientes das reais dificuldades existentes e partilhando as preocupações de toda a comunidade educativa, decidiu a Direção, depois de ouvido o 

Conselho Administrativo, afetar as verbas necessárias e disponíveis para a execução do Plano Anual de Atividades do Agrupamento para o ano letivo de 

2018/19.  

Partindo desse pressuposto, teremos ainda em conta a dotação de todas as receitas previstas, principalmente as provenientes dos lucros do bufete, 

transferidas trimestralmente pelos Serviços de Ação Social Escolar, do Orçamento de Compensação com a Receita, dos apoios da Câmara Municipal de 

Chaves e das comparticipações dos encarregados de educação.  

Assim na estimativa feita das atividades propostas, consignamos uma verba de 45 000 euros para a sua execução. 

Tendo em conta a racionalização dos custos e a realidade orçamental em que as receitas enumeradas não correspondem às reais necessidades do 

Agrupamento para a plena execução do PAA, deverão as verbas disponíveis ser geridas de maneira rigorosa com vista à concretização das atividades 

aprovadas.  
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7. Organização e estruturas do agrupamento 

7.1 Calendário escolar 

 Período escolar Interrupções das atividades letivas 

1º Período De 13 de setembro a 17 de dezembro. 18 de dezembro a 3 de janeiro  

2º Período 4 de janeiro a 24 de março 
15 de fevereiro  a 17 de fevereiro (Carnaval) 
25 de março  a 5 de abril 

3º Período 

6 de abril a 9 de junho –  9º, 11º e 12º ano 
6 de abril a 15 de junho -, 7º, 8º e 10º ano 
6 de abril a 30 de junho – Pré-escolar e  1º e 2º ciclos 
 

 
 

 
 

7.2. Horários e atendimento 

    Escolas EB1   Centro Escolar 
     Entrada Saída   Entrada Saída Prolongamento  

 Jardins de Infância  
Turno da 
manhã 

09:00h 10:30h  
Turno da 
manhã 

09:00 h 10:30h 8:00h – 9:00h 

 Entrada Saída  Intervalo  Intervalo  

Turno da 
manhã 

09:00h 10:30h  11:00h 12:30h  11:00 h 12:0h  

Intervalo  Almoço  Almoço  

11:00h 12:00h  

Turno da 
tarde 

14:00h  16:00h  

Turno da 
tarde 

14:00 h  16:00h  

Almoço  Intervalo  Intervalo  

Turno da 
tarde 

14:00h 16:00h 
 16:30h (AEC) 17:30h (AEC)  16:30 h(AEC) 17:30 h (AEC) 17:30h – 18:30h 

 

 

 

 

Atividades de Enriquecimento Curricular no 1º CEB 
Atividade física e desportiva  Um bloco semanal para todos os anos 16h30min 17h30min 

Inglês Um bloco semanal para o 1º e  2º ano 16h30min 17h30min 

Atividades lúdico-expressivas Um bloco semanal para o 3º e  4º ano e dois  blocos semanais para o 1º e 2º ano 16h30min 17h30min 

Expressão musical Um bloco semanal  para todos os anos 16h30min 17h30min 
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 Escola Nadir Afonso 
 Tempos Entrada Saída 

Tu
rn

o
 d

a 
m

an
h

ã 
1º 08h20min 09h05min 
2º 09h05min 09h50min 

Intervalo 

3º 10h10min 10h55min 
4º 10h55min 11h40min 

Intervalo 
5º 11h50min 12h35min 
6º 12h35min 13h20min 

                             Almoço 

Tu
rn

o
 d

a 
ta

rd
e

 

7º 13h25min 14h10min 
8º 14h10min 14h55min 

Intervalo 
9º 15h05min 15h50min 

10º 15h50min 16h35min 
Intervalo 

11º 16h50min 17h35min 
12º 17h35min 18h20min 

 
 Escola Secundária Dr. Júlio Martins 
 Tempos Entrada Saída 

Tu
rn

o
 d

a 
m

an
h

ã 

1º 08h20min 09h05min 
2º 09h05min 09h50min 

Intervalo 

3º 10h10min 10h55min 
4º 10h55min 11h40min 

Intervalo 
5º 11h50min 12h35min 
6º 12h35min 13h20min 

                             Almoço 

Tu
rn

o
 d

a 
ta

rd
e

 

7º 13h25min 14h10min 
8º 14h10min 14h55min 

Intervalo 
9º 15h05min 15h50min 

10º 15h50min 16h35min 
Intervalo 

11º 16h50min 17h35min 
12º 17h35min 18h20min 
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Horário de Atendimento das Diferentes Estruturas de Apoio 

Serviços Administrativos 09.00 horas  às  17.00 horas 

 
Reprografia Nadir Afonso 

Segunda – quarta e sexta -  08.00 horas – 15.00 horas 
Terça  e  quinta – 08.00 horas – 12.00 horas  / 13.30 horas – 17.00 horas 

Reprografia Dr. Júlio Martins 08.15 horas –  17.00 horas 

Refeitórios 12.00 horas – 14.00 horas 

Bufetes 08.00 horas – 11.50 horas / 14:45 horas – 17.45 horas 

ASE 08.30 horas – 17.00 horas 

Biblioteca da Escola Nadir Afonso 08.20 horas – 18.20 horas 

Biblioteca do Centro Escolar 09.00 horas – 12.30 h  / 14.00 horas  -17.30 horas 

Biblioteca da Escolas Dr. Júlio Martins 08.20 horas –18.20 horas 

Gabinete do aluno 08.00 horas – 18.20 horas 
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7.3. Organização Escolar 

Ciclos Nº de turmas Anos de escolaridade Nº de alunos 

Pré-Escolar 9 

3 anos 

153 153 4 anos 

5 anos 

1.º Ciclo 22 

1º 
107 

 

448 
 

2º 119 

3º 106 

4º 116 

2.º Ciclo 14 
5º 110 

271 
6º 161 

3.º Ciclo 22 

7º 135 

441 
 

8º 139 

9º 167 

Secundário 

                    19 Regular 

10º 132 

434 11º 136 

12º 166 

                     6 Profissionais 

1º 36 

122 2º 48 

3º 38 

Estabelecimento Prisional 

 EFA Básico B2+B3 ? 
0 

 EFA Secundário ? 

 Formações Modulares ? 0 

    1869 
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8. Cargos e Funções 

 

 

 

  

   

Conselho Geral 
 

Presidente Armando José da Silva Martinho  

Representantes do Pessoal Docente 

Jorge Manuel Botelho Geraldes 
António Barreira Coelho  
Norberto Bernardo de Jesus Santos  
Hermínia Cândida Velosa Peixoto 
Benjamim da Costa Fernandes 
António Manuel Santos Costa 

Representantes do Pessoal não Docente 
Dulcina Rosa Carneiro Carvalho Casas 
Maria José Gonçalves Costa 

Representantes dos Pais/ Encarregados de Educação 

Marcos José Paquete 
Júlia Monteiro 
Alexandra Martins 
 

Representante dos alunos 
Bárbara Bandeira 
Liliana Silveira 

Representantes do Município 
Francisco António Chaves Melo 
Carlos França 

Representantes da Comunidade Local 
Representante “Academia de Artes de Chaves” 
Representante “da “ACISAT” 

   

 Diretor Joaquim Tomaz 
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Coordenação de Estabelecimento   

   

 Escola Básica de Bustelo Maria Natália Lopes Carneiro 

 Escola Básica de Santa Cruz/Trindade Lígia Maria Esteves Macedo Teixeira 

 EB 2,3 Nadir Afonso Maria Beatriz Anunciação Martins 

   

   

 Diretor Joaquim Tomaz 

 Subdiretor Augusto José Miranda Ladeiras 

 

Adjuntos 

Anabela Cristina Antunes Pereira 
Ana Margarida Ferreira Oliveira Sevivas 
Gustavo Santos Batista 

Direção 

Assessores 

Fernando Cavaleiro Fernandes 
Francisco António Pinho Peixeiro 
Maria Manuela Esteves Araújo Gonçalves 

 
  

 

Conselho Administrativo 
 

Joaquim Tomaz  
Augusto José Miranda Ladeiras  
Olga Maria Teixeira Pessoa 
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 Presidente Joaquim Tomaz 

 Coordenador Departamento da Educação Pré-Escolar Maria Laura Vilares Salgado Areias 

 Coordenador Departamento do 1º CEB Lígia Branca Machado Pinto 

 Coordenador Departamento de  Língua Portuguesa Henrique Jorge Fernandes Fonseca 

 Coordenador Departamento de  Línguas Estrangeiras Cristina Luz Silva Martinho 

 Coordenador Departamento de Matemática Carlos Augusto Oliveira Souto 

 Coordenador Departamento de Ciências Experimentais Gil Adriano Barros Alvar 

 Coordenador Depart.  de Ciências Sociais e Humanas Augusto Manuel Borges 

 Coordenador Departamento de Expressões Manuel Heitor Ferreira Reis 

 Coordenador do Centro Escolar de Stª Cruz/Trindade Lígia Maria Esteves Macedo Teixeira 

 Coordenador da Escola Nadir Afonso Maria Beatriz Martins 

 Representante  dos Coordenadores de Ciclo Maria de Lurdes Fonseca Silva 

 Coordenador das  Bibliotecas Escolares Maria do Sameiro Lima Pereira Costa 

 Coordenador de Projetos de Atividades Francisco António Pinho Peixeiro 

 Coordenador da Equipa de Apoio Socioeducativo Emília Maria Sebastião Marques 

Conselho Pedagógico   Coordenador da Formação Qualificante Mário Arlindo Pereira Bragança 

 Coordenador da Equipa de Autoavaliação João António Florêncio Freitas 

 

 
  Augusto Manuel Borges 

Secção de Avaliação do Desempenho  Gil Adriano Barros Alvar 

Docente do Conselho Pedagógico  Maria Beatriz Martins 

  Mário Arlindo Pereira Bragança 

 

 

 
   

   

 Educação Pré-Escolar Maria Laura Vilares Salgado Areias 

 1º CEB Lígia Branca Machado Pinto 

 Língua Portuguesa Henrique Jorge Fernandes Fonseca 

 Línguas Estrangeiras Cristina Luz Silva Martinho 

 Matemática Carlos Augusto Oliveira Souto 

 Ciências Experimentais Gil Adriano Barros Alvar 

Departamentos Ciências Sociais e Humanas Augusto Manuel Borges 

 Expressões Manuel Heitor Ferreira Reis 



 
                                                                                                                                                                                                   Agrupamento de Escolas Dr. Júlio Martins 

 

17 

 

 
 
 
 
 
  

 

   

 Português  Henrique Jorge Fernandes Fonseca 

 Inglês Cristina Luz Silva Martinho 

 Francês Cândida Sousa M. Ventuzelos 

 Espanhol José António Flambó Afonso Batista 

 História e Geografia de Portugal Maria das Neves Barroso Barreira Guerra 

 História José Antonio Melo Paiva 

 Filosofia / Ed. Moral e Religiosa Católica Benjamim Silva Andrade 

 Geografia Amélia Reis Carvalho 

 Economia e Contabilidade Augusto Manuel Borges 

 Matemática  Carlos Augusto Oliveira Souto 

 Informática Luís Filipe Rego Salomé 

 Eletrotecnia Rui Manuel dos Santos Ribeiro 

 Física e Química Gil Adriano Barros Alvar 

 Biologia e Geologia Carla Sandra Pinho 

Coordenadores Educação Tecnológica, Educação Visual e Artes Visuais João António Florêncio Freitas 

de Áreas Disciplinares Educação Musical  Manuel Heitor Ferreira Reis 

 Educação Especial Anabela Garcia Santos 

 Educação Física António Manuel Santos Costa 

   

 

 

 
 Pré-Escolar Maria Laura Vilares Salgado Areias 

 1.º CEB Hermínia Cândida Velosa Peixoto 

 2.º CEB Maria das Dores Melo Paiva 

 3.º CEB Maria de Lurdes Fonseca Silva 

Conselho de Coordenadores de Ciclo Secundário Isabel Cristina Reis 

 Formação Qualificante Profissionalizante Mário Arlindo Pereira Bragança 
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Serviços Administrativos  Chefe Assistentes Técnicos Olga Maria Teixeira Pessoa 
   

   

 
  

 

   
Serviços Operacionais Coordenador Assistentes Operacionais  Zélia Maria Assunção Graça Neves 
   

   

   

 
 
  

 

 Docente que coadjuva a Direção Ana Margarida Oliveira Sevivas 

 Docente de Educação Especial João Nuno Branco Almeida 

  Henrique Jorge Fernandes Fonseca 

Equipa Multidisciplinar de Apoio à  Lígia Branca Machado Pinto 

Educação Inclusiva Docentes com assento no Conselho pedagógico Maria Beatriz Anunciação Martins 

 Psicóloga Emília Maria Sebastião Marques 

 
  

 

   

 
 Coordenador João António Florêncio Freitas  

 Representante da Direção Gustavo Santos Batista 

 Representante do Conselho Geral Jorge Manuel Botelho Geraldes 

  Lígia Branca Machado Pinto 

Autoavaliação do Agrupamento  Maria Beatriz Anunciação Martins 

  Maria José Chaves Teixeira 

  Carla Maria Gonçalves Marques 

 Docentes Rui Manuel Santos Ribeiro 

 Assistentes Zélia Maria Assunção Graça Neves 

 Encarregado de educação Marcos José Ruivo Dias Simões Paquete 



 
                                                                                                                                                                                                   Agrupamento de Escolas Dr. Júlio Martins 

 

19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Bustelo Celeste Maria C Pires Ribeiro 

 Mairos Anabela Conceição T Pires 

 Santo Estêvão Maria Fernanda S Fernandes 

 Vila Verde da Raia Alice  Cristina Morais Carneiro 

 Santa Cruz/Trindade – Grupo A Fernanda Maria Gonçalves  Pinho Fernandes 

 Santa Cruz/Trindade – Grupo B Lígia Maria Carvalho Santos 

Titulares  de Grupo Santa Cruz/Trindade – Grupo C Ana Paula Batista Machado 

Pré-escolar Santa Cruz/Trindade – Grupo D Elvira Pires 

 Santa Cruz/Trindade – Grupo E Virgínia Maria Pinto Sevivas 
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Bustelo 

A Sandrina Pinheiro Marques 

 B Maria Cristina Macedo 

    
 Cimo de Vila A Rui Alexandre Sarmento Neiva 

    
 Mairos A Ana Cláudia Esteves Teixeira 

    
 Santo Estêvão A Normanda Machado Valongueiro 

    
 Vila Verde da Raia A Maria Joaquina Feijó 

    
 

Santa Cruz 
Trindade 

1º A Gracilina Rosa Dias Nogueira 

 1º B Maria Helena Abreu Pereira 

 1º C Ana Paula Batista Mendes 

 1º D Jacinta da Silva Moura   

 2º A Maria de Fátima Rodrigues da Torre 

 2º B António Barreira Coelho 

 2º C Maria do Carmo Oliveira Pires 

 2º D  Carla Sofia David Alves Maria 

 3º A Teresa Maria Vieira Mateus 

 3º B Hermínia Cândida Velosa Peixoto 

 3º C Alcina Carolina Escudeiro Araújo 

 3º D Fernanda Maria Cepeda Freitas Barroso 

Titulares de turma 4º A Sandra Cristina Rosa Sequeira de Jesus 

1º CEB 4º B Maria Manuela S C Ladeiras   

 4º C Maria Olímpia Teixeira Santos   

 4º D Fátima de Lurdes Dias Costa 
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 5º A Sérgio Arlindo Rocha Queirós 

 5º B Milena Sofia Vieira Melo 

 5º C Ana Luísa Pimentel Alegre 

 5º D Carla Maria Costa Fernandes 

 5º E Maria Conceição Barros Capela 

 5º F Luísa Maria Pinto Machado 

 5º G Maria das Dores Melo Paiva 

   

 6º A Helena Maria Ferro Alves 

 6º B Ana Cristina Areias Santos Freitas 

 6º C Ana Cristina F. B. Naya Silva Matos Paiva 

Diretores de turma 6º D Isabel Maria Afonso Pires 

2º CEB 6º E Madalena Luísa Reis Guerra 

 6º F Natália Teresa Gomes Carvalho 

 6ºG Fernanda Maria Pereira Pires Gonçalves 
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 7º A Cândida Sousa M. Ventuzelos 

 7º B Andrea da Cruz Pereira 

 7º C- Articulado Música Alda Maria Correia Batista 

 7ºD Ana Maria Fontes Roriz 

 7ºE Matilde Esteves Coroado 

 7ºF Sónia Iolanda Baptista Ramos Alves 

   

   

 8º A  Pedro Filipe Soqueiro Elias Maria 

 8º B  Irene Romão 

 8ºC - Articulado Música Maria de Lurdes Fonseca Silva 

 8ºD  Teresa Sofia Santos Pinhal 

 8ºE Emília Beatriz B. Teixeira Alves Santos 

 8ºF Sandra Teresa Afonso Póvoa 

 8ºG Helena Dulce Oliveira de Vasconcelos 

   

 9º A  Carla Maria Goncalves Marques 

 9º B  Patrícia Jesus Ferrer F. Silva 

 9º C - Articulado Música Tânia Sofia Abreu Ribeiro 

 9º D  Ana Paula da Silva Martins Aires 

Diretores de turma 9ºE  Domingas Chaves Silva Alves 

3º CEB 9º F  Paulo Armando Santos Rodrigues 

 9º G  Carla Sandra Pinho 

 9º I - PIEF Sandra Cristina Pires Pinheiro 
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 10ºA José António Flambó Afonso Batista 

 10ºB Maria Manuela Pereira da Silva 

 10ºC Olívia Graça Ventura Dias 

 10ºD Sandra Augusta Sousa Lopes 

 10ºE Ana Maria Principe Gonçalves 

 10ºF Elisa José da Costa Penso 
 

  

 11ºA  Cármen Lúcia Rodrigues Silva 

 11ºB Cristina Maria F. Moura Medeiros 

 11ºC  Isabel Cristina Sousa Reis 

Diretores de turma 11ºD  Fernanda Lopes Medeiros 

 11ºE Carla Cristina Carvalho 

 11ºF Amélia Reis Carvalho 
   

Secundário 12ºA  Regina Fátima Ruivo Seixas Martins 

 12ºB Dulce Maria Oliveira Marques Salgueiro 

 12ºC Luís Filipe Rego Salomé 

 12ºD Rosa Garcia Lage Pires Madeira 

 12ºE Maria Lúcia Costa Silva Fernandes 

 12ºF Glória Nunes dos Santos 

 12ºG Glória Nunes dos Santos 
 

 1ºA –  Instrumentistas de Sopro e percussão  Vânia Cristina Pereira Barroco 

 1º B – Técnico de Manutenção Industrial Sandrina Fernandes Magno 

 2º A  - Técnico de Contabilidade / Técnico de 
Instrumentistas  

Ana Sofia Lopes Frederico Bento 

   

 2ºB – Técnico de Automação Cristina Maria Sousa Costa 

   

Cursos Profissionais 3ºA - Técnico de Multimédia / Técnico de Indústrias 
Alimentares 

Mª Olímpia Madureira Pereira Costa 

 3º B  – Instrumentistas de Sopro e percussão/Teclas e 
cordas 

Vania Cristina Pereira Barroco 

 

 Técnico de multimédia Mário Arlindo Pereira Bragança 

 Instrumentistas de sopro e percussão Luciano André Pinto Pereira 

Diretores dos Técnico de Automação Rui Ribeiro 

Cursos Profissionais Técnico Manutenção Industrial Norberto Bernardo Jesus Santos 

 Técnico de Indústrias alimentares Jorge Magalhães 
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9. Reuniões 

 

 
 

Conselho Geral 
Uma vez por trimestre e sempre que convocado pelo 
presidente 

 Direção Sempre que necessário 

 Conselho Administrativo Mensal 

 Conselho Pedagógico Mensal 

 Departamento Mensal 

 Conselho de Grupos Disciplinares De acordo com o regimento do órgão 

 
Conselho de Titulares de Turma 

No início e final de ano e sempre que convocado pelo 
coordenador 

 
Diretor de Turma ou Professor Titular 

No início do ano letivo 
Antes das avaliações de final de Período e sempre que 
convocado pelo coordenador 

Reuniões Ordinárias 

Encarregados de Educação 

Início do ano letivo  
Reuniões intercalares  
Reuniões de final de período  
Assembleia de turma 

 
Reunião da Equipa de Apoio Sócio Educativo 

No início do ano e uma vez por trimestre, antes da reunião 
final de período 

 

 

 
 Direção/Professores Sempre que necessário 

 Assembleia de Delegados de Turma Uma vez por período 

 Direção/Pessoal não docente Sempre que necessário 

 Percursos Alternativos/CEF/EFA/Profissionais Quinzenal/mensal 

Outras reuniões Titulares de turma 1º CEB/professores AEC Mensalmente 

 Reuniões extraordinárias Sempre que necessário 
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10. Atividades 
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Público-alvo  

e local 
Grupo responsável 
e/ou coordenador 
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Ao longo do ano 

 

Ciclo de palestras: poetas do 
século XX 

1º, 2º e 3º 
períodos 

 Consolidação de conhecimento e saberes; 

 Compreensão dos textos literários. 

Melhorar o sucesso 
escolar dos alunos. 

12º anos Docentes que 
lecionam o 12º 
ano 

Não  14 

Comunidade Virtual de 
Aprendizagem 

Ao longo do ano 
 

 Perspetivar a biblioteca como uma estrutura nuclear na 
escola, capaz de apoiar o trabalho dos elementos da 
comunidade, a produção de conhecimento e o currículo. 

 Proporcionar a atualização e aprofundamento de 
conhecimentos, a partilha entre pares e o 
desenvolvimento de capacidades no uso das tecnologias 
em contexto educativo 

 Desenvolver atividades de formação de utilizadores, 
adequadas às necessidades do público envolvido Integrar 
as tecnologias e as oportunidades fornecidas pelas redes 
sociais nos processos de trabalho, de interação e de 
aprendizagem.  

 Dar a conhecer aos utilizadores algumas ferramentas 
necessárias às suas necessidades de trabalho. 
Enriquecer as experiências de socialização e de formação 
dos utilizadores da BE. 

Área de intervenção 1 
Resultados Académicos 
- Promover as SE/BE, 
enquanto espaços de 
aprendizagem. 
 
Planeamento e 
articulação 
-Promover o trabalho 
colaborativo entre 
docentes. 

Comunidade 
escolar 

Equipa das BE 
 
Prof. bibliotecárias 
Gil Alvar 

Não 100 € 79 

Vamos a exame! Ao longo do ano 
 

 Perspetivar a biblioteca como uma estrutura nuclear na 
escola, capaz de apoiar o trabalho dos elementos da 
comunidade, a produção de conhecimento e o currículo; 

 Promover a revisão, aprofundamento e/ou atualização 
dos conhecimentos de FQ e BG; 

 Disponibilizar e trabalhar uma tipologia de exercícios 
específicos, que procuram aferir e consolidar 
conhecimentos nestas áreas; 

 Esclarecer eventuais dúvidas acerca dos conteúdos 
estudados/ exercícios realizados; 

 Potenciar os esforços dos alunos para a  obtenção  dos  
melhores resultados  nas  provas. 

Área de intervenção 1 
Resultados Académicos 
Promover as BE, 
enquanto espaços de 
aprendizagem. 
-Melhorar os resultados 
académicos em todos os 
anos de escolaridade; 
Planeamento e 
articulação 
-Promover o trabalho 
colaborativo entre 
docentes. 

Comunidade 
escolar 

Equipa das BE 
 
Professores  
Carmen Silva 
Gil Alvar  
Olga Lopes 

Não 50 € 80 

Hora do Conto  
da EB de Bustelo 
 

Ao longo do ano 
Sextas-feiras à 
tarde 
 
 

 Reforço da importância da leitura no processo de 
aprendizagem.  

 Fomentação do trabalho em grupo.  

 Desenvolvimento da criatividade e sentido crítico. 

 Exploração de temas diversificados.  

Melhorar e valorizar o 
sucesso educativo dos 
alunos. 

Alunos do 1º ciclo Professores Não 
 
 
 
 

50 € 130 
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 Desenvolvimento da capacidade de organização e de 
cooperação. 

 
 
 

Plano de Mentorias do 
Agrupamento 

Ao longo do ano  Estimular o relacionamento interpessoal e a cooperação 
entre alunos; 

 Promover a autonomia/iniciativa dos alunos; 

 Promover atitudes comportamentais positivas em 
contexto escolar; 

 Facilitar a integração dos alunos na turma e na escola; 

Apoiar os alunos no processo de aprendizagem, 
nomeadamente na criação de hábitos de estudo e de 
rotinas de trabalho; 

 Proporcionar aos alunos uma orientação educativa 
adequada a nível pessoal, escolar e profissional, de 
acordo com as aptidões, necessidades e interesses que 
manifestem; 

 Melhorar os resultados escolares; 

 Prevenir o abandono e o absentismo;  

 Fomentar práticas de educação intercultural enquanto 
parte integrante da educação para a cidadania, no 
quadro de uma escola inclusiva. 

Melhorar e valorizar o 
sucesso educativo dos 
alunos. 

Alunos do 
Agrupamento 

Direção Não 500 € 77 

Gabinete de Mediação GM+ Ao longo do ano  Promover, através de estratégias inovadoras de gestão 
da sala de aula, a diminuição da indisciplina para 
melhorar a qualidade das aprendizagens;  

 Incrementar práticas colaborativas de mediação positiva 
de conflitos; 

 Reduzir o número de participações disciplinares. 

PRESTAÇÃO DO SERVIÇO 
EDUCATIVO  
Prevenir a desistência e o 
abandono escolar;  
Manter uma dinâmica de 
combate à indisciplina, 
através do 
desenvolvimento de 
práticas de mediação que 
promovam a 
consolidação de uma 
cultura de convivência 
pacífica. 

Alunos do 
Agrupamento 

Direção 
Cristiana 
Madureira 

Não 500€ 40 

Xadrez Ao longo do ano  Proporcionar aos alunos a oportunidade de praticar o 
jogo de xadrez e utilizá‐lo para desenvolver suas 
habilidades cognitivas; 

 Desenvolver o raciocínio e sentido de estratégia; 

 Implementar/dinamizar o clube de xadrez escolar. 

Promoção do sucesso 
educativo - Alargar as 
competências dos alunos 
nas disciplinas de 
matemática; Incentivar a 

Alunos do  2º e 3º 
Ciclos do Ensino 
Básico e Ensino 
Secundário 
 

Profª. Carla 
Fernandes 

Sim 

100 € 

20 
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curiosidade e o interesse 
pelo saber através da 
promoção e dinamização 
de concursos que 
fomentem o gosto pelas 
diferentes áreas do 
conhecimento 

Salas nas escolas 

Probótica 
Programação Informática e 
robótica 

Ao longo do ano  Entender e aplicar princípios e conceitos fundamentais 
das ciências da computação; 

 Identificar um problema e conceber um projeto 
desenvolvendo perspetivas interdisciplinares e contribuir 
para a aplicação transversal do conhecimento 
computacional/programação; 

 Resolver problemas, criar histórias animadas e construir 
jogos com recurso a desenvolvimento de programas 
informáticos 

Responder, com eficácia e 
pró-atividade, à 
heterogeneidade e 
necessidades dos 
públicos do AEJM.  
Estimular o 
desenvolvimento de 
estratégias pedagógicas 
promotoras de 
metodologias inovadoras, 
incluindo na área das TIC.  
 

Alunos do 1º, 2º e 
3º Ciclo 

Direção 
Professores de 
Informática 

Não 

100€ 

41 

Projeto SOBE – Saúde Oral 
Bibliotecas Escolares 
 
 
 
 

Ao longo do ano 
 

 Utilizar as bibliotecas escolares para promover a 
divulgação da saúde oral; 

  Implementar a escovagem nas escolas; 

 Promover comportamentos salutogénicos na área da 
saúde oral; 

 Sensibilizar a comunidade escolar para os benefícios da 
escovagem na prevenção da cárie dentária; 

 Entregar os cheques-dentista. 

Área de Intervenção 1 
Resultados Académicos 
-Promover as SE/BE, 
enquanto espaços de 
aprendizagem. 
 
Área de Intervenção 2 
Resultados Sociais 
- Promover a realização 
de protocolos e parcerias 
com empresas e 
instituições da 
comunidade. 

- Alunos do pré-
escolar; 1.º, 2.º 
ciclos  
 
Pais/Encarregados 
de educação 

UCC Chaves 1 – 
ACES Alto Tâmega 
e Barroso 
 
Professoras 
bibliotecárias 
 
Equipa BE 

Não 

0 

75 

Dinamização da Rádio 
Escola Dr. Júlio Martins  
RJM 

Ao longo do ano  Divulgar à comunidade escolar os projetos 
desenvolvidos; 

 Melhorar a literacia científica e técnica dos alunos. 

Promover uma Cultura de 
Cooperação e Trabalho 
de Equipa 

Comunidade 
escolar 
 
Sala da Rádio da 
Escola Dr. Júlio 
Martins 
 
 

Professores: 
Cidália Pires 
Dulce Salgueiro 
Pedro Elias 

não 

100 € 

86 
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Projeto Clube Ciência Viva 
na Escola 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aula de laboratório online – 
Pavilhão da Água 

Ao longo do ano  Sensibilizar os alunos para a importância das ciências na 
interpretação dos fenómenos do dia-a-dia; 

 Promover hábitos de vida saudáveis; 

 Sensibilizar para a importância da preservação do 
ambiente natural e promover atitudes de respeito para 
com a Natureza; 

 Desenvolver o espírito crítico e criativo dos alunos; 

 Desenvolver atitudes de persistência, rigor, gosto pela 
pesquisa, autonomia, cooperação e respeito pelos 
outros; 

 Estimular a cooperação, o trabalho de grupo, a prática da 
autodisciplina, o prazer de aprender e de comunicar, 
elevando a auto-estima dos alunos; 

 Promover a interdisciplinaridade; 

 Adquirir competências e práticas de recolha, selecção, 
interpretação, organização e apresentação de 
informação; 

 Estimular nos alunos o interesse pela Matemática e pelas 
Ciências Físicas e Naturais; 

 Ocupar o tempo livre dos alunos através da 
concretização de actividades apelativas, com carácter 
formativo. 

 4.1.1 – Resultados 
académicos 
4.1.2 – Resultados sociais 
4.1.3 – Reconhecimento 
da comunidade 
4.2.1 – Planeamento e 
articulação entre a 
comunidade educativa 
4.2.2 – Práticas de ensino 
com intencionalidade 
4.2.3 – Monitorização e 
avaliação do ensino e das 
aprendizagens 
4.3.1 – Liderança 
4.3.2. – Gestão 
 

Alunos do 5ºano 
ao 9ºano. 
Comunidade local 
e/ou outras 
escolas que se 
associem ao 
projeto 

Armando 
Martinho 

Não 300€ 107 

18 de Novembro 
de 2020 

 Compreender a importância da água; 

 Compreender a importância das energias renováveis; 
 

Clube Ciência Viva Professores de 
Ciências Naturais 
do 2º Ciclo 

Não 40 € 199 

Projeto Centro de Recursos 
de Atividades Laboratoriais 
Móveis 

Ao longo do ano   Utilizar os kits em atividades práticas /laboratoriais/ 
experimentais com os alunos; 

 Construir, testar e validar novos kits; 

 Realizar eventos com os kits; 

 Realizar atividades de formação de professores. 

 

4.1.1 – Resultados 
académicos 
4.1.2 – Resultados sociais 
4.1.3 – Reconhecimento 
da comunidade 
4.2.1 – Planeamento e 
articulação entre a 
comunidade educativa 
4.2.2 – Práticas de ensino 
com intencionalidade 

Alunos da Escola 
Dr. Júlio Martins. 
Comunidade local 
e/ou outras 
escolas que se 
associem ao 
projeto 
Local: Escola Dr. 
Júlio Martins 

José Jorge Teixeira 
e equipa 
multididciplinar 

Não 100€ 103 

Projeto CosmoEspresso Ao longo do ano 

 Desenvolver o raciocínio, o pensamento crítico e a 
capacidade de resolução de problemas; 

 Melhorar os resultados académicos; 

 Contribuir para a participação dos alunos em projetos 

4.1.1 – Resultados 
académicos 
4.1.2 – Resultados sociais 
4.2.1 – Planeamento e 

Alunos do 10ºano 
e 12ºano que se 
associem ao 
projeto 

Área Disciplinar de 
Física e Química 

Não 

50 € 111 
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que visam o acompanhamento da evolução científica; 

 Fomentar o enriquecimento do processo de ensino e 
aprendizagem; 

 Dinamizar o estudo da Física em parceria com outras 
entidades; 

 Proporcionar a aproximação às Universidades e Institutos 
Superiores; 

 Aumentar os níveis de competitividade dos alunos.; 

 Diversificar e sistematizar as estratégias de promoção do 
ensino das ciências experimentais 

articulação entre a 
comunidade educativa 
4.2.2 – Práticas de ensino 
com intencionalidade 
4.3.1 – Liderança 
 

Baús de Livros 
 
 
Projeto aLeR+ 2027 
 
  

Ao longo do ano 
 

 Contribuir com uma seleção de livros, de apoio à sala de 
aula, respondendo a um critério de qualidade e de 
interesse para os alunos; 

 Favorecer o aproveitamento e prazer dos livros, 
adicionando ao fundo documental selecionado uma 
proposta de dinamização que possa desenvolver-se na 
sala de aula; 

 Estabelecer uma relação entre as escolas do 
agrupamento e a biblioteca escolar, de forma a que os 
professores possam programar novas atividades ou 
projetos a partir destes materiais; 

 Criar a necessidade de adicionar recursos às escolas 
como requisito imprescindível para animar a ler. 

Resultados Académicos 
-Melhorar os resultados 
académicos em todos os 
anos de escolaridade; 
 
Planeamento e 
articulação 
-Promover o trabalho 
colaborativo entre 
docentes 
 
 

Crianças do pré-
escolar e alunos 
do 1.º ciclo da EB1 
de Bustelo, Cimo 
de Vila da 
Castanheira, 
Mairos e Santo 
Estêvão. 

Professoras 
bibliotecárias 
 
Equipa BE 
 
Docentes 
 
 
 

Não 50 € 42 

Aplicação do Referencial 
"Aprender com a BE"  
 
Projeto aLeR+ 2027 
 

Ao longo do ano 
 
 
 

 Promover capacidades de planeamento e 
desenvolvimento do processo de pesquisa; 

 Explorar situações de pesquisa associadas a problemas 
ou temas em estudo; 

 Selecionar as fontes mais apropriadas para responder a 
diferentes tipos de questões; 

 Pesquisar em motores de busca e outras fontes de 
referência; 

 Explorar os diferentes tipos de recursos, incluindo 
recursos educativos digitais; 

 Analisar e avaliar documentos textuais, audiovisuais, 
multimédia e sítios Web variados; 

 Utilizar diferentes equipamentos de recolha, registo e 
manipulação de informação; 

 Utilizar programas utilitários de texto, imagem, 
publicação, apresentação, etc  

Área de intervenção 1 
Resultados Académicos 
- Promover as SE/BE, 
enquanto espaços de 
aprendizagem. 

Alunos do ensino 
básico 
 
 

Equipa das BE 
 
Professores 
titulares de turma 
 
Professores de 
várias áreas 
disciplinares 

Não 

100€ 

43 
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Cantinho da Informática Ao longo do ano  Promover a interdisciplinaridade; 

 Reconhecer a importância e desenvolver competências 
nas novas tecnologias; 

 Fomentar a criatividade e imaginação 

Melhorar o Sucesso 
Escolar dos Alunos 

Comunidade 
escolar/Salas de 
Aula 

Professores de 
Informática 

Não 

100 € 

96 

Yoga e Meditação para 
crianças 

Ao longo do ano   Desenvolver o potencial da criança como um todo, com 
as suas capacidades criativas, intuitivas, éticas, físicas, 
emocionais e intelectuais: 

 Estimular a memória, concentração, imaginação e 
criatividade; 

 Desenvolver força e agilidade; 

 Estimular a alegria de viver e desenvolver na criança a 
consciência de si mesma; 

 Promover um estado de compreensão e calma interior; 

 Conhecer, aceitar e a gerir as suas emoções, promovendo 
a capacidade de autorregulação e autocontrolo, 
tornando-se crianças menos reativas; 

 Treinar e desenvolver a capacidade de concentração; 

Fomentar o 
enriquecimento do 
processo de ensino e 
aprendizagem; 
- Orientar para o 
desenvolvimento de 
atitudes e valores 
essenciais à vida em 
comunidade; Desenvolver 
articuladamente 
atividades que promovam 
as competências 
presentes no perfil do 
aluno no final da 
escolaridade obrigatória 

Alunos do pré-
escolar, primeiro e 
segundo ciclos do 
Agrupamento. 

Ana Paula Abreu Não 200€ 44 

Página Web e Facebook das 
Bibliotecas Escolares 
 
 
 

Ao longo do ano  Disponibilizar um conjunto de documentos, recursos e 
ferramentas online, rentabilizando as possibilidades de 
acesso aos seus utilizadores;   

 Divulgar novidades editoriais, iniciativas e concursos 
considerados de interesse para o desenvolvimento de 
competências dos utentes, nas várias áreas do saber; 

 Informar acerca das atividades realizadas pelas 
bibliotecas do Agrupamento, ou aí desenvolvidas em 
articulação com outros parceiros; 

 Apelar à participação da comunidade escolar nas ações a 
desenvolver na BE nos seus diferentes domínios. 

Resultados Académicos 
-Melhorar os resultados 
académicos em todos os 
anos de escolaridade. 
 
Planeamento e 
articulação 
-Promover o trabalho 
colaborativo entre 
docentes. 

Comunidade 
educativa 

Equipa das BE 
 
Prof. Pedro Elias e 
Sérgio Queirós 
 
 

Não 

100 € 

45 

Dinamizar sessões 
formativas, em contexto 
livre ou letivo, para ensinar 
a organizar, produzir e 
partilhar informação 

Ao longo do ano 
 
 

 Contribuir para  um apoio eficaz aos utilizadores, 
promovendo oportunidades de formação e  novos modos 
de aprender baseados em ambientes de aprendizagem 
enriquecidos, através do trabalho cooperativo e 
colaborativo, nos diferentes contextos de intervenção na 
escola; 

 Desenvolver  competências  que  permitam  aos alunos 
explorar  o  potencial  e as oportunidades  que  a BE e as  
tecnologias  lhes  facultam; 

Resultados Académicos 
-Melhorar os resultados 
académicos em todos os 
anos de escolaridade. 
- Promover as SE/BE, 
enquanto espaços de 
aprendizagem. 

Alunos de todos os 
ciclos de ensino 

Equipa da BE 
 
Professoras 
bibliotecárias  
Anabela Penas 

Não 

50 € 
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 Promover e valorizar a utilização dos recursos do 
agrupamento, e das tecnologias, em contexto de ensino 
e aprendizagem, proporcionando para isso tempos e 
espaços de aprendizagem. 

Sessões formativas para 
alunos de Francês 

Ao longo do ano - Integrar as tecnologias e as oportunidades fornecidas 
pelas redes sociais nos processos de trabalho, de interação, 
de colaboração e de aprendizagem; 
- Conhecer algumas ferramentas necessárias às 
necessidades de trabalho colaborativo à distância; 

- Promover um ambiente 
educativo de qualidade 
- Melhorar os resultados 
académicos em todos os 
anos de escolaridade 
 - Promover o trabalho 
colaborativo entre alunos 

Alunos de Francês 
do 3.º ciclo 

Docentes de 
Francês 
 
Biblioteca Escolar 

Não 

 

191 

Formação Pordata e Pordata 
Kids. 

Ao longo do ano 
 
 

 Ensinar a explorar informação estatística através da 
PORDATA; 

 Adquirir competências em literacia estatística. 

Resultados Académicos 
-Melhorar os resultados 
académicos em todos os 
anos de escolaridade. 
- Promover as SE/BE, 
enquanto espaços de 
aprendizagem. 

Alunos de 2.º ciclo 
e secundário/ 
profissional 

Equipa da BE 
 
Professor Augusto 
Borges 
 
Fundação 
Francisco Manuel 
dos Santos 
 
Equipa da 
Academia Pordata 
 

Não 

20€ 

140 

Desafios digitais, de leitura 
e escrita 

Ao longo do ano 
 
 

 Motivar os alunos para a leitura através de estratégias 
diversificadas. 

 Fomentar momentos de avaliação formativa, a partir de 
leituras de obras integrais de diferentes géneros, 
previamente realizadas, de forma livre ou orientada. 

 Proporcionar ao aluno, com o auxílio das novas 
tecnologias, a descoberta de pontos fortes no seu 
método de leitura para fortalecer os pontos fracos. 

Resultados Académicos 
-Melhorar os resultados 
académicos em todos os 
anos de escolaridade. 
- Promover as SE/BE, 
enquanto espaços de 
aprendizagem. 

Alunos de todos os 
ciclos de ensino 

Equipa da BE 
 
Professoras 
bibliotecárias  
Anabela Penas 

Não 

50€ 

141 

Histórias para ver e ouvir Ao longo do ano 
 
 

 Dar visibilidade à leitura em todo o agrupamento, através 
da dramatização/ leitura em voz alta de 
histórias/estórias; 

 Incentivar o hábito e gosto pela leitura; 

 Adquirir fruição literária e leituras de mundo na 
ampliação de sua competência leitora; 

 Desenvolver competências relacionadas com a 
expressividade, exposição em público, dicção e projeção 

Resultados Académicos 
-Melhorar os resultados 
académicos em todos os 
anos de escolaridade. 
- Promover as SE/BE, 
enquanto espaços de 
aprendizagem. 

Alunos do pré-
escolar 

Equipa da BE 
 
Educadora Patrícia 
Sousa 

Não 

50 € 

142 
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de voz; 

 Apoiar a atividade letiva; 

 Diversificar situações educativas promotoras do sucesso 
escolar; 

 Desenvolver competências ao nível da criatividade e da 
imaginação. 

Orientar e apoiar os alunos 
na participação no Projeto 
de Educação Financeira “No 
Poupar Está o Ganho” 

Ao longo do ano 
 
 

Promover a educação financeira das crianças e jovens, 
contribuindo para a implementação da Estratégia 
Nacional de Educação para a Cidadania;  

 Desenvolver hábitos de poupança; 

 Promover o consumo responsável; 

 Promover uma relação saudável com o dinheiro, sabendo 
gerir o aspeto emocional das opções; 

 Dar formação financeira a professores, capacitando-os 
para transferir conhecimentos financeiros aos seus 
alunos e desenvolver as competências financeiras 
necessárias à correta tomada de decisão; 

 Disponibilizar a professores e alunos recursos 
pedagógicos de apoio à implementação do projeto. 

Resultados Académicos 
-Melhorar os resultados 
académicos em todos os 
anos de escolaridade. 
- Promover as SE/BE, 
enquanto espaços de 
aprendizagem. 
 
Planeamento e 
articulação 
-Promover o trabalho 
colaborativo entre 
docentes. 

Alunos do 2.º ciclo Equipa da BE 
 
Anabela Penas 

Não 

20€ 

143 

Concurso SeguraNet Ao longo do ano  Tomar consciência do mundo que nos rodeia; 

 Reconhecer a importância e desenvolver competências 
nas novas tecnologias. 

Melhorar as Condições de 
Trabalho e Serviços nos 
Espaços Escolares 

Alunos do 2º e 3º 
ciclos 
Salas de Aula 

Professores de 
Informática 

Não 

50 € 

97 

Plano de Contingência 
COVID19 

Ao longo do ano  Minimizar as condições de propagação do vírus; 

 Articular regularmente com os serviços de Saúde Pública; 

 Consciencializar os utentes para o cumprimento das 
normas; 

 Manter a higienização das instalações escolares; 

 Dar atendimento seguimento a casos suspeitos de COVID 
19;  

 Assegurar o normal funcionamento das aulas. 

Melhorar as Condições de 
Trabalho e Serviços nos 
Espaços Escolares 

Comunidade 
Escolar 

Direção Não 

30000 € 

163 

Arte e Ambiente Ao longo do ano   Reutilizar materiais e objetos no processo ensino-
aprendizagem; 

 Valorizar as artes visuais no processo de 
consciencialização ambiental dos indivíduos; 

 Conhecer as propriedades estéticas e expressivas dos 
materiais; 

 Intervir na defesa do ambiente tendo em conta a 

Planeamento e 
articulação 
-Promover o trabalho 
colaborativo entre 
docentes.  
 
Resultados Académicos 
-Melhorar os resultados 

Alunos do 2.º ciclo Equipa BE 
 
Professoras Ana 
Bela Araújo  e 
Helena Alves 
 
 

Não 

50€ 

132 
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redução e reutilização de produtos considerados lixo; 

 Desenvolver uma atitude reflexiva que valorize práticas 
artísticas eficazes na preservação da sociedade e do meio 
ambiente; 

 Reconhecer as propriedades de alguns materiais 
utilizados na preservação dos objetos de uso diário; 

 Estimular a cultura da reciclagem e a possibilidade de 
promover o desenvolvimento sustentável do meio 
ambiente, por meio de ações direcionadas. 

 Relacionar os diferentes tipos de lixo utilizados na 
reciclagem; 

académicos em todos os 
anos de escolaridade 

Visitas de estudo a locais 
relacionados com a obra KM 
0 

Ao longo do ano 
 
Alunos dos 2.º e 
3.º ciclo 

 Promover o gosto pela leitura, integrando-a na vida 
pessoal e escolar dos alunos e associada ao seu meio 
local. 

 Compreender a importância da cidade como espaço de 
inspiração e criação literária 

 Aproximar o leitor, o autor e os locais citados na obra de 
leitura autónoma 

 Enriquecer a experiência do aluno pelo contacto com 
vestígios/ monumentos históricos ou espaços referidos 
numa obra de leitura autónoma. 

Resultados Académicos 
-Melhorar os resultados 
académicos em todos os 
anos de escolaridade. 
- Promover as SE/BE, 
enquanto espaços de 
aprendizagem. 
Planeamento e 
articulação 
-Promover o trabalho 
colaborativo entre 
docentes. 

Alunos  dos 2.º e 
3.º ciclo 

Equipa da BE 
 
Docentes dos 2.ºe 
3.º ciclos 
 

Não 

50 € 

133 

Apoio ao desenvolvimento 
curricular 

Ao longo do ano  Estabelecer parcerias com os docentes nas áreas 
curriculares não disciplinares. 

 Articular com a UCC Chaves 1 – ACES Alto Tâmega e 
Barroso. 

 Colaborar com os docentes na concretização de 
atividades curriculares desenvolvidas no espaço da BE ou 
tendo por base os seus recursos. 

Resultados Académicos 
Promover as SE/BE, 
enquanto espaços de 
aprendizagem. 
 
Planeamento e 
articulação 
-Promover o trabalho 
colaborativo entre 
docentes. 

Crianças e  pré-
escolar e alunos 
do  
1º ciclo 

Professoras 
bibliotecárias 
 
Equipa BE 
 
Equipa Saúde 
Escolar/Enfermeir
as do SAE 

Não 

100€ 

134 

Conversas sobre 
“Livros e temas” 

Ao longo do ano 
 
Alunos dos 2.º e 
3.º ciclo 

 Promover o gosto pela leitura  

 Expor conjunto de obras do acervo, seguida de 
uma breve resenha, para dar a conhecer a colecção; 

 Estimular a leitura e a requisição domiciliária; 

 Apoiar os utilizadores no acesso à coleção, 
leitura e uso da informação. 

Resultados Académicos 
-Melhorar os resultados 
académicos em todos os 
anos de escolaridade. 
- Promover as SE/BE, 
enquanto espaços de 
aprendizagem. 

Alunos  dos 2.º e 
3.º ciclo 

Equipa da BE 
 
Docentes dos 2.ºe 
3.º ciclos 
 

Não 

20 € 

137 
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Planeamento e 
articulação 
-Promover o trabalho 
colaborativo entre 
docentes. 

Encontros de Leitura 
 
(presencial/on-line) 
 
 
 
Projeto aLeR+ 2027 
 
 

Ao longo do ano 
Mensalmente à 
noite 
 
 
 

 Partilhar textos entre pais e filhos, irmãos e outros 
elementos da família e comunidade; 

 Fortalecer a articulação escola / biblioteca com a família / 
comunidade local; 

 Reforçar o trabalho pedagógico em torno da tarefa de 
formar / consolidar leitores. 

 
 

Resultados Académicos 
-Melhorar os resultados 
académicos em todos os 
anos de escolaridade; 
 
Resultados Sociais 
-Orientar para o 
desenvolvimento de 
atitudes e valores 
essenciais à vida em 
comunidade;  
 
Planeamento e 
articulação 
-Promover o trabalho 
colaborativo entre 
docentes. 

Comunidade 
educativa 
 
Comunidade local 

Equipa BE 
Profªs 
Bibliotecárias 
 
Professores 
Educadoras 
 
Coordenadores de 
estabelecimento 
 
Técnica Superior 
 
 

Não 

200€ 

46 

Leituras de e para todas as 
idades 
 
 
Projeto aLeR+ 2027 
 

Ao longo do ano  Criar oportunidades de leitura para todos; 

 Promover, nos alunos, a capacidade de comunicação, 
observação, investigação, participação e recreação 
através da leitura;  

 Envolver toda a comunidade em atividades de leitura ou 
com ela relacionadas; 

 Criar uma cultura integral de leitura; 

 Fomentar o diálogo intergeracional e o contacto e 
partilha entre diferentes faixas etárias. 

3.2- Promover um 
Ambiente Educativo de 
Qualidade 
 
3.4- Promover uma 
cultura de cooperação e 
trabalho de equipa 
 
3.6 – Desenvolver uma 
política de cooperação 
com os parceiros e 
estabelecer parcerias 

Alunos do 
agrupamento 
 
Comunidade 
Educativa 

Equipa do Projeto 
aLeR+ 
 
Docentes 
 
Instituições: Hotel 
Geriátrico; Resort 
Sénior; Centro 
Social e Paroquial 
de Chaves; Centro 
Social e Paroquial 
de Mairos, … 
 
Escolas do 
Agrupamento 

Não 

500€ 

47 

Os grandes leem aos 
pequenos 
 
Projeto aLeR+ 2027 

Ao longo do ano  Incentivar o gosto pela leitura como forma de prazer; 

 Valorizar e promover a Língua Portuguesa através dos 
livros; 

Área de intervenção 1 
Resultados Académicos 
- Melhorar os resultados 
académicos em todos os 

Alunos do 2.ºano  
 
Alunos  1.º e 2.º 
anos  

Professora 
bibliotecária 
Professores 
 

Não 

50 € 

48 
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  Promover e estimular o uso dos livros da BE; 

 Conhecer o perfil dos membros da comunidade escolar 
enquanto leitores. 

anos de escolaridade 
- Promover as SE/BE, 
enquanto espaços de 
aprendizagem. 

 Assistentes 
operacionais 
Outros 

Ler na cadeira do Rei 
/Gostei porque li… 
 
 
Projeto aLeR+ 2027 
 

Ao longo do ano  Incentivar o gosto pela leitura como forma de prazer; 

 Desenvolver o gosto pela leitura e produção de texto, de 
modo a formar leitores e escritores reflexivos, críticos e 
participativos; 

 Valorizar e promover a Língua Portuguesa através dos 
livros; 

 Promover e estimular o uso dos livros da BE; 

 Conhecer o perfil dos membros da comunidade escolar 
enquanto leitores. 

 Desenvolver competências digitais: processamento de 
texto.  

 
Área de intervenção 1 
Resultados Académicos 
- Melhorar os resultados 
académicos em todos os 
anos de escolaridade 
- Promover as BE, 
enquanto espaços de 
aprendizagem. 
Planeamento e 
articulação 
-Promover o trabalho 
colaborativo entre 
docentes. Resultados 
Sociais 
- Promover a realização 
de protocolos e parcerias 
com empresas e 
instituições da 
comunidade. 

Alunos do 2.ºano 
de escolaridade 
 

Professora 
bibliotecária 
 
Equipa BE 
 
Professores 
titulares de turma 
 
Técnica Superior 
 

Não 

100 € 

49 

Ler na biblioteca 
 
 . Crescer a ouvir ler 
. Ouço, comunico e aprendo 
. Fóruns de leitura  
 

Ao longo do ano  Promover o gosto pela leitura e pela escrita nos alunos; 

 Fomentar o prazer de ler; 

 Valorizar e promover a L. Portuguesa através dos livros; 

 Promover  e estimular o uso dos livros  da BE;  

 Incentivar a requisição de livros; 

 valorizar o  papel da  leitura  no quadro do processo de 
aprendizagem e sucesso educativo dos alunos 

Resultados Académicos 
-Melhorar os resultados 
académicos em todos os 
anos de escolaridade. 
- Promover as SE/BE, 
enquanto espaços de 
aprendizagem. 
 
Planeamento e 
articulação 
-Promover o trabalho 
colaborativo entre 
docentes. 
 

Alunos de todos os 
ciclos 
 

Equipa BE 
 

Não 

50€ 

82 

Apoio ao desenvolvimento 
de sistema de relações da 
comunidade educativa 

Ao longo do ano  Realização de um conjunto diversificado de atividades 
que visam mobilizar os diferentes agentes educativos, 
entidades e serviços da comunidade com vista ao 

Valorizar a integração 
educativa e a formação 
pessoal e social das 

Professores, Pais e 
Encarregados de 
Educação, 

SPO Não 
100 € 

8 
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desenvolvimento e melhoria das respostas educativas crianças, jovens e 
adultos; - Proporcionar 
igualdade de 
oportunidades para 
todos; 

Recursos da 
Comunidade, 
Direção 

TOP + Leituras e leitores 
 
Projeto aLeR+ 2027 
 

Ao longo do ano  Fomentar a requisição domiciliária; 

 Promover e estimular o uso dos livros da BE; 

 Formar leitores. 

Resultados Académicos 
-Melhorar os 
resultados académicos 
em todos os anos de 
escolaridade. 

Alunos do 1º CEB 
da EBSCT 

Profªs 
Bibliotecárias 
Equipa das BE 
Docentes  
 

Não 

150€ 

50 

Atividades de 
enriquecimento curricular 
no 1º CEB 

Ao longo do ano  Contribuir para o desenvolvimento integral e harmonioso 
do aluno nos domínios, psicomotor, sócio afetivo e 
cognitivo, favorecendo o reforço da oferta educativa 
numa perspetiva interdisciplinar e integrada com as 
restantes aprendizagens escolares: 

Ao nível da Atividade Física Desportiva: 

 Desenvolver o nível funcional das capacidades motoras 
dos alunos, conjugando as suas iniciativas com a ação dos 
colegas e aplicando corretamente as regras; 

 Fomentar a aquisição de hábitos e comportamentos de 
estilos de vida saudáveis, pela prática desportiva. 

 Desenvolver as habilidades e destrezas básicas. 
Ao nível das Atividades lúdicas expressivas: 

 Dominar e aplicar técnicas de expressão criativa; 

 Selecionar e utilizar as técnicas mais indicadas face as 
produções de cada criança; 

 Potenciar a atenção e a concentração; 

 Incentivar a participação da comunidade envolvente; 

 Explorar as possibilidades de diferentes materiais; 

 Incentivar a construção de novos objetos utilizando 
materiais recuperados;  

 Promover a educação artística de modo a sensibilizar 
para as diferentes formas de expressão. 
Ao nível do Ensino da Música: 

 Desenvolver nas crianças o gosto pela música e prepará-
las, com alegria, para a prática vocal ou instrumental; 
•Favorecer, por meio da atividade musical, a evolução 
mental da criança. 

Responder, com eficácia e 
pró-atividade, à 
heterogeneidade e 
necessidades dos 
públicos do AEJM: 
 
Promoção de uma oferta 
formativa muito 
diversificada, organização 
de diversos apoios e 
serviços e implementação 
de diferentes projetos, 
estabelecendo 
estrategicamente 
parcerias considerando os 
objetivos e prioridades 
definidos, incluindo 
atividades de 
enriquecimento 
curricular, percursos 
alternativos, programas 
de educação e de 
formação de jovens e 
adultos.  
 

Alunos do 1º CEB Direção  Não 

5000€ 

51 



 

Projeto/atividade Calendarização   Objetivos  
Enquadramento com o 

Projeto Educativo 
Público-alvo  

e local 
Grupo responsável 
e/ou coordenador 

Interrupção 
Ativid. let. 

Recursos 
financeiros 

Refª. 
 

 

38 

 

Ao nível do Inglês: 

 Desenvolver a apetência para a aprendizagem das línguas 
através de atividades lúdicas; 

 Desenvolver competências básicas de comunicação na 
língua inglesa; 

 Conhecer aspetos da cultura e da civilização dos povos de 
expressão inglesa. 

Apoio e seguimento de 
casos de problemática 
individual 

Ao longo do ano  Apoiar alunos que apresentem dificuldades pessoais de 
cariz sócio afetivo, cognitivo ou outras, em consulta 
psicológica na escola. 

 Encaminhar alunos para serviços diferenciados e 
especializados na comunidade. 

Valorizar a integração 
educativa e a formação 
pessoal e social das 
crianças, jovens e 
adultos; 

Alunos do 
Agrupamento 

SPO Não 

200€ 

4 

Intervenção 
psicopedagógica e 
reabilitação 
neuropsicológica 

Ao longo do ano  Selecionar técnicas e protocolos de intervenção com 
alunos com NEE. 

 Elaboração de materiais para apoio ao desenvolvimento 
de competências em alunos com alterações de 
neurosenvolvimento. 

 Aplicar os itens anteriores no trabalho direto com alunos. 

-Identificar, o mais 
precocemente possível, 
problemáticas que 
podem configurar 
diversos tipos de 
necessidades educativas. 
- Valorizar a integração 
educativa e a formação 
pessoal e social das 
crianças, jovens e 
adultos; - Proporcionar 
igualdade de 
oportunidades para todos 

Alunos abrangidos 
por medidas 
seletivas ou outros 
que necessitem 
deste tipo de 
intervenção de 
forma preventiva. 

SPO  Não 

 

5 

Programa Orientação 
Vocacional do 9º ano de 
escolaridade 

Ao longo do ano  Preparar escolhas vocacionais dos alunos do 9º ano. - Valorizar a integração 
educativa e a formação 
pessoal e social das 
crianças, jovens e 
adultos; 
- Proporcionar igualdade 
de oportunidades para 
todos; Valorizar de igual 
forma todas as ofertas 
educativas do 
agrupamento tendo em 
consideração o 
prosseguimento de 
estudos, as saídas 
profissionais e os 

SPO 
em colaboração 
com Coordenação 
do Ensino 
Profissional e 
Diretores de 
Turma do 9º ano  

SPO Não 

100€ 

7 
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interesses dos alunos, 
promovendo a 
diversificação das ofertas 
escolares. 

Eco Escolas Ao longo do ano  Compreender o impacte das atividades humanas nos 
recursos naturais. 

 Fomentar hábitos de respeito e de solidariedade pelo 
ambiente. 

 Dinamizar ações que visem a adoção de 
comportamentos, individuais e coletivos, 
ambientalmente responsáveis. 

 Proporcionar o desenvolvimento de competências no 
âmbito da formação pessoal, social e cívica de forma 
autónoma e crítica. 

 Participar na vida cívica de uma forma responsável. 

 Cooperar com os outros de forma interessada, ativa e 
responsável. 
 

Melhorar os resultados 
académicos em todos os 
anos de escolaridade; 
Fomentar o 
enriquecimento do 
processo de ensino 
aprendizagem; 
Orientar para o 
desenvolvimento de 
atitudes e valores 
essenciais à vida em 
comunidade; 
Promover a realização de 
protocolos e parcerias 
com empresas e 
instituições da 
comunidade; 
Promover a articulação 
horizontal e vertical do 
currículo; Promover o 
trabalho colaborativo 
entre docentes. 
 

alunos 
professores 
funcionários 
pais/encarregados 
de educação 
comunidade 

Direção 
 
Ana Gomes 

Não 

500 € 

39 
 

Artigos e palestras sobre a 
educação e o ensino 
experimental das ciências 

Ao longo do ano .  Divulgar, partilhar e valorizar as práticas educativas dos 
professores do agrupamento a nível nacional e 
internacional; 

 Partilhar troca de saberes entre os profissionais de 
diferentes áreas com o objetivo de mútuo 
enriquecimento 

 Interagir com investigadores das áreas da educação e do 
ensino experimental das ciências. 

 4.1.1 – Resultados 
académicos. 
4.1.2 – Resultados sociais. 
4.1.3 – Reconhecimento 
da comunidade. 
4.2.1 – Planeamento e 
articulação entre a 
comunidade educativa. 
4.2.2 – Práticas de ensino 
com intencionalidade. 
4.2.3 – Monitorização e 
avaliação do ensino e das 
aprendizagens. 
4.3.2 – Gestão. 

Professores 
nacionais e 
estrangeiros 

José Jorge 
Teixeira, Lígia 
Teixeira e outros 
professores que se 
associem. 

Não 

50 € 

105 
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Articulação curricular 
horizontal e vertical do 
Ensino Experimental das 
Ciências 

Ao longo do ano 
letivo 

 Proporcionar aos alunos experiências articuladas de 
aprendizagem no âmbito das ciências experimentais; 

 Desenvolver o raciocínio, o pensamento crítico e a 
capacidade de resolução de problemas; 

 Melhorar os resultados académicos; 

 Reforçar os apoios e os projetos que visam o 
acompanhamento e a orientação dos alunos; 

 Fomentar o enriquecimento do processo de ensino e 
aprendizagem; 

 Reconhecer e valorizar os resultados académicos e 
sociais dos alunos; 

 Promover a articulação horizontal e vertical; 

 Promover o trabalho colaborativo entre docentes; 

 Diversificar e sistematizar as estratégias de promoção do 
ensino das ciências experimentais; 

 Prevenir a desistência e o abandono escolar; 

 Utilizar de forma racional os espaços e equipamentos do 
AEJM. 

4.1.1 – Resultados 
académicos 
4.1.2 – Resultados sociais 
4.1.3 – Reconhecimento 
da comunidade 
4.2.1 – Planeamento e 
articulação entre a 
comunidade educativa 
4.2.2 – Práticas de ensino 
com intencionalidade 
4.3. – Liderança e gestão 
 

Todos os ciclos de 
ensino do 
Agrupamento 

Departamento de 
Educação Pré-
escolar, 1ºciclo e 
Ciências 
Experimentais 

Não 

200 € 

104 

Ensino Experimental das 
Ciências no Pré-escolar e 1º 
CEB 

Ao longo do ano  Desenvolver a literacia científica; 

 Desenvolver o raciocínio, o pensamento crítico e a 
capacidade de resolução de problemas; 

 Proporcionar aos alunos experiências inovadoras de 
aprendizagem no âmbito das ciências experimentais. 

 Contribuir para a valorização das ciências experimentais 
nos 1º, 2º e 3ºCiclos do Ensino Básico; 

 Desenvolver a literacia científica; 

 Desenvolver o raciocínio, o pensamento crítico e a 
capacidade de resolução de problemas; 

 Proporcionar aos alunos experiências inovadoras de 
aprendizagem no âmbito das ciências experimentais. 

 

PLANEAMENTO E 
ARTICULAÇÃO 
CURRICULAR: 
Promoção de 
metodologias de ensino e 
aprendizagem ativas e 
experimentais;  
Promoção da 
convergência de práticas 
pedagógicas e didáticas.  
PRÁTICAS DE ENSINO 
COM 
INTENCIONALIDADE: 
Sensibilização das 
crianças da educação pré-
escolar e alunos do 1.º 
ciclo para o ensino 
experimental das ciências 
através de atividades 
específicas em articulação 
com outros ciclos;  
Otimização dos 

Crianças da 
educação pré-
escolar e alunos 
do 1.º CEB e 2º 
CEB 
 
 
Local: Jardins de 
Infância e Escolas 
do 1.º CEB 
 
Escola Nadir 
Afonso 

Titulares de 
turma; 
Helena Abreu; 
Benilde Lavaredas; 
Glória Freitas; 
 
Pedro Sevivas 
 

Não 

500 € 

52 
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laboratórios. 

Encontro com escritores/ 
ilustradores/ jornalistas 
 
 
 
 
Projeto aLeR+ 2027 
 

Ao longo do ano 
 
 
 
 

 Criar situações e dinâmicas que incentivem a capacidade 
de partilhar histórias e leituras; 

 Estimular o gosto pela leitura e pela escrita; 

 Incentivar o gosto pela leitura como forma de prazer e de 
complemento de aprendizagens; 

 Possibilitar a troca de ideias entre os autores e o seu 
público; 

 Promover a capacidade de comunicação, participação e 
recreação através da leitura; 

 Desenvolver a crítica literária; 

 Proporcionar aos alunos um contato direto com um 
escritor/ilustrador/ jornalista. 

Resultados Académicos 
-Melhorar os resultados 
académicos em todos os 
anos de escolaridade. 
 
Planeamento e 
articulação 
-Promover o trabalho 
colaborativo entre 
docentes. 

Alunos do pré-
escolar e 1.º ciclo 
 
 
Alunos do 
secundário 

Professoras 
bibliotecárias/ 
GTBEC 
 
Equipa BE 
 
 

Não 2000€ 53 

Autoavaliação do 
Agrupamento 
[Plano de Melhoria – PM] 

Ao longo do ano •Desenvolver a capacidade de autorregulação e melhoria 
do agrupamento; 
•Estimular a participação pertinente da comunidade 
educativa; 
•Promover a utilização de mecanismos de avaliação. 

Promover a autoavaliação 
do Agrupamento numa 
perspetiva de melhoria 
contínua. 

Comunidade 
escolar 

Direção 
 
Prof. Florêncio 
Freitas  
 
Equipa de 
Autoavaliação 

Não 

500€ 

54 

Autoavaliação do 
Agrupamento 
PM, área A [eq.1] 
 
A. Melhoria das 
aprendizagens [observatório 
de melhoria] 

Ao longo do ano  A.1. Monitorizar e tratar dados referentes aos resultados 
académicos dos alunos; identificar os fatores explicativos 
do (in)sucesso educativo. 

 A.2. Promover uma prática de avaliação sistemática do 
(in)sucesso com a consequente definição de estratégias 
de melhoria, numa perspetiva de melhoria de resultados. 

• Identificar fatores 
explicativos do 
(in)sucesso educativo. 

Comunidade 
escolar 

Profª Maria José 
Teixeira  
 
Equipa de 
Autoavaliação 

Não 

200 € 

179 

Autoavaliação do 
Agrupamento 
PM, áreas C, D, E [eq.2] 
 
C. Replicação de saberes 
profissionais 
D. Pedagogias ativas e 
experimentais 
E. Supervisão da prática 
letiva 

Ao longo do ano  C.1. Rentabilizar os recursos humanos do agrupamento. 

 C.2. Desenvolver o trabalho cooperativo e a troca de 
experiências entre docentes. 

 D.1. Sistematizar o recurso a metodologias 
ativas/experimentais na prática letiva; 

 D.2. Melhorar as práticas de trabalho colaborativo. 

 E.1. Mobilizar os professores disponíveis para a partilha 
de experiências. 

 E.2. Monitorizar as práticas adotadas em contexto de 
aula. 

• Generalizar pedagogias 
ativas e experimentais e a 
respetiva monitorização 
das estratégias adotadas 
em contexto de sala de 
aula; 
• Implementar 
mecanismos de 
supervisão pedagógica e 
acompanhamento da 
prática letiva em sala de 
aula; 

Comunidade 
escolar 

Prof. João 
Florêncio Freitas 
 
Equipa de 
Autoavaliação 

Não 

200 € 

180 
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• Reforçar a 
rendibilização dos 
saberes profissionais, 
com impacto na 
promoção do 
desenvolvimento dos 
docentes. 

Autoavaliação do 
Agrupamento 
PM, áreas G, H [eq.3] 
 
G. Corresponsabilização dos 
encarregados de educação 
H. Formação psicossocial 
[Gabinete do Aluno] 

Ao longo do ano  G.1. Desenvolver uma cultura escolar de 
responsabilidade, de trabalho, de exigência, de rigor e de 
disciplina. 

 G.2 Melhorar o rendimento escolar dos alunos do 
Agrupamento. 

 H.1. Adequar o comportamento ao contexto de sala de 
aula. 

 H.2. Fomentar a participação organizada nas atividades 
escolares. 

• Orientar para o 
desenvolvimento de 
atitudes e valores 
essenciais à vida em 
comunidade; 
• Prevenir a desistência e 
o abandono escolar; 
• Manter uma dinâmica 
de combate à indisciplina. 

Comunidade 
escolar 

Profª Maria 
Beatriz Martins  
 
Equipa de 
Autoavaliação 

Não 

100 € 

181 

Avaliação psicológica de 
alunos com dificuldades de 
aprendizagem 

Ao longo do ano • Fornecer pareceres com vista a implementação ou não de 
medidas de diferenciação pedagógica.. 

-Identificar, o mais 
precocemente possível, 
problemáticas que 
podem configurar 
diversos tipos de 
necessidades educativas. 
 

Alunos do 
Agrupamento 

SPO Não 

200€ 

3 

Coro Infantojuvenil do 
Agrupamento 

Ao longo do Ano •Desenvolver hábitos e competências rítmicas musicais, a 
fim de adquirir capacidades expressivas da voz através da 
prática vocal; 
•Expressar criatividade face às vivências musicais mediante 
a via do canto; 
•Estimular a participação em grupos corais; 
•Desenvolver técnicas específicas associadas à prática do 
canto (respiração, dicção afinação, a dicção, fraseado e 
expressividade…); 
•Educar o ouvido musical; 
•Contribuir para a promoção do sucesso educativo. 

Responder de forma 
adequada e 
diversificada às 
dificuldades inerentes 
ao processo de ensino 
e aprendizagem:  
- Desenvolver 
articuladamente 
atividades que 
promovam as 
competências 
presentes no perfil do 
aluno no final da 
escolaridade 
obrigatória  

Alunos do 
Agrupamento 

Direção 
 
Prof. José Fonseca 
 

Não 

2500€ 

55 
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- Preservar a 
valorização da 
dimensão artística de 
caráter multifacetado 

Orientação e reorientação 
vocacional dos alunos do 
Ensino Secundário 

Ao longo do ano  Esclarecer dúvidas, dar informações sobre ensino e 
formação pós-secundária, consolidar escolhas 
vocacionais, fazer processos de reorientação vocacional, 
informar os alunos sobre as normas gerais que 
regulamentam o ensino secundário, concretizar 
candidaturas ao ensino superior. 

- Valorizar a integração 
educativa e a formação 
pessoal e social das 
crianças, jovens e 
adultos; 
- Proporcionar igualdade 
de oportunidades para 
todos. 
 

Alunos do ensino 
secundário 

SPO, em 
colaboração com 
Diretores de 
Turma, Direção e 
Serviços 
Administrativos 

Não 

200€ 

6 

Projeto de segurança no 
meio escolar 
 
 “Plano de Emergência do 
Agrupamento” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Exercícios de 
evacuação/simulacros 

Ao longo do ano 
 
 

 Implementar medidas e iniciativas de segurança no meio 
escolar; 

 Aprofundar o relacionamento com as forças de 
Segurança e proteção; 

 Implementar práticas para o reforço da segurança nos 
estabelecimentos escolares. 

Utilizar de forma racional 
os espaços e 
equipamentos do AEJM, 
como contributo 
facilitador da melhoria do 
processo de ensino e de 
aprendizagem e da 
melhoria dos resultados 
escolares;  
- Gerir eficazmente a 
distribuição dos recursos 
materiais.  
 

Alunos do 
Agrupamento 
 
 Comunidade 
escolar 

Prof. Henrique 
Fonseca  
 
Clube de Proteção 
Civil 

Não 150€ 56 

 Promover uma cultura de segurança; 

 Avaliar a operacionalidade dos recursos materiais, 
técnicos e humanos e o sistema de coordenação e 
comando; 

 Demonstrar os procedimentos de socorro que devem ser 
desencadeados em eventuais situação de emergência 
que ponham em causa a segurança de pessoas e bens. 

- Implementar medidas e 
iniciativas de segurança 
no meio escolar; 

Sim 57 

Conversão de um veículo a 
combustão num veículo 
elétrico 

Ao longo do ano  Melhoria na aquisição de conhecimentos sobre veículos 
não poluidores; 

 Melhoria na aquisição de conhecimentos sobre 
eletromecânica para veículos; 

 Melhoria na aquisição de conhecimentos sobre eficiência 
de baterias; 

Melhoria das 
aprendizagens e dos 
resultados escolares; 
Motivação dos alunos 
para a aprendizagem; 
Combate à pequena 

Alunos do 3º ciclo, 
secundário e 
cursos 
profissionais e 
vocacionais. 

Professores Rui 
Ribeiro e António 
Constantino 

Não 

500 € 

101 
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 Melhoria na aquisição de conhecimentos sobre utilização 
de energias renováveis. 

indisciplina; 

Clube da robótica Ao longo do ano  Conceber, construir e programar dispositivos robóticos; 

 Promover a cooperação e o trabalho de equipa; 

 Promover a capacidade de desenvolvimento de um 
projeto por parte dos alunos; 

 Promover o contacto com soluções diversas na resolução 
do mesmo problema; 

 Promover a inovação e a criatividade. 

Promover o 
desenvolvimento integral 
do aluno favorecendo o 
reforço da oferta 
educativa numa 
perspectiva 
interdisciplinar; 
Contribuir para o sucesso 
educativo dos alunos. 

Alunos do 2 e 3º 
ciclo, secundário e 
cursos 
profissionais/ 
Salas de aula 

Professores da 
Área disciplinar 
de informática 

Não 

500 € 

100 

Parlamento dos Jovens 
 
 

Ao longo do ano 
 
 
Debates escolares 
 
Apresentação listas  
 
Campanha eleitoral  
 
Ato eleitoral  
 
Sessões escolares  

 
Sessões distritais 
 

 Educar para a cidadania, estimulando o gosto pela 
participação cívica e política; 

 Dar a conhecer a Assembleia da República, o significado 
do mandato parlamentar, as regras do debate 
parlamentar e o processo de decisão do Parlamento, 
enquanto órgão representativo de todos os cidadãos 
portugueses; 

 Promover o debate democrático, o respeito pela 
diversidade de opiniões e pelas regras de formação das 
decisões; 

 Incentivar a reflexão e o debate sobre o tema, definido 
anualmente; 

 Proporcionar a experiência de participação em processos 
eleitorais; 

 Estimular as capacidades de expressão e argumentação 
na defesa das ideias, com respeito pelos valores da 
tolerância e da formação da vontade da maioria; 

 Sublinhar a importância da sua contribuição para a 
resolução de questões que afetem o seu presente e o 
futuro individual e coletivo, fazendo ouvir as suas 
propostas junto dos órgãos do poder político. 

Orientar para o 
desenvolvimento de 
atitudes e valores 
essenciais à vida em 
comunidade 
 
Promoção da 
organização regular de 
iniciativas que 
proporcionem o 
contacto, a reflexão e a 
participação dos 
alunos em atividades e 
situações conducentes 
à consciencialização 
dos direitos e deveres 
de cidadania;  
 
 

Alunos do 2º Ciclo 
 
Alunos do 3º ciclo 
 
Alunos do Ensino 
secundário 

Direção 
João Batista 
Luís Geraldes 
António Torrão 

Não 

1000 € 

58 

Educação musical no Pré-
escolar 

Ao longo do ano  Compreender a música como forma de expressão e de 
comunicação; 

 Desenvolver a imaginação e a criatividade da criança, 
através de experiências diversificadas;  

 Adquirir os conceitos chave; pulsação, registos graves 
(baixo) e agudos (altos), andamentos (rápido e lento), 
movimentos sonoros (subir e descer); 

Responder de forma 
adequada e 
diversificada às 
dificuldades inerentes 
ao processo de ensino 
e aprendizagem;  
- Desenvolver 

crianças do pré-
escolar 

Direção 
 
Departamento de 
educação pré-
escolar 

Não 500€ 59 
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 Desenvolver a memória e a acuidade auditiva; 

 Promover a expressão vocal; 

 Promover o conhecimento de alguns instrumentos 
musicais.  

articuladamente 
atividades que 
promovam as 
competências 
presentes no perfil do 
aluno no final da 
escolaridade 
obrigatória  
- Preservar a 
valorização da 
dimensão artística de 
caráter multifacetado. 

Paragem Todos a Ler+  
 
 
Projeto aLeR+ 2027 
 

Ao longo do ano 
 
 3 momentos 
 
- dezembro 
- março 
- maio 
 

 Realizar uma paragem simultânea de todas as atividades 
letivas, sendo dedicados, à mesma hora, 15m à leitura. 

 Promover a leitura e a cidadania.  

 
Resultados académicos 
- Melhorar os resultados 
académicos em todos os 
anos de escolaridade. 
Planeamento e 
articulação 
- Promover o trabalho 
colaborativo entre 
docentes. 
 
 

Crianças e alunos 
dos jardins e 
escolas do 1º ciclo; 
2.º e 3.º Ciclo e 
Secundário 

Profª Bibliotecária 
 
Equipa projeto 
aLeR+ 

Não 

0 € 

60 

O meu  
Padrinho/Madrinha – Jogos 
Tradicionais 

Ao longo do ano    Jogos tradicionais e o desenvolvimento das capacidades 
motoras na escola. 

Planeamento e 
articulação 
-Promover o trabalho 
colaborativo entre 
docentes.  
 
Resultados Académicos 
-Melhorar os resultados 
académicos em todos os 
anos de escolaridade 

Alunos do 2.º ciclo Equipa BE 
 
Professora Ana 
Bela Marcelino 

Não 50 € 81 

O que contam as nossas 
histórias… 

Ao longo do ano  Contribuir para a consciencialização da importância da 
preservação da literatura oral. 

 Recolher, junto dos funcionários, histórias reais ou 
fictícias de tradição oral. 

Liderança e Gestão 
 
-Melhorar a satisfação 
da comunidade 
educativa, em 

Pessoal não 
docente 
do Agrupamento 

Helena Ferreira 
Maria Martins 
 
 
Equipa BE 

Não 50€ 83 
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particular por parte do 
pessoal não docente e 
dos alunos, para além 
dos EE e do pessoal 
docente. 

 
 

Diálogos para o sucesso 
numa escola intercultural: 
juntos construímos práticas 
de envolvimento parental 

Todo o ano letivo  Promover o desenvolvimento de práticas de 
envolvimento parental 

 Desenvolver sessões a distância com os EE de modo a 
promover práticas de parentalidade positiva 

 Promover o trabalho cooperativo e a articulação com as 
diferentes estruturas do Agrupamento na dinamização 
de sessões a distância 

 Envolver a associação de Pais na dinamização de algumas 
sessões  

Promoção de uma cultura 
de convivência escolar 
Estreitar os laços com a 
comunidade 
Fortalecer a relação 
escola-família- 
comunidade 

Encarregados de 
Educação 

Gabinete de 
Mediação 
UPA 
Associação de Pais 
Biblioteca escolar 
Coordemadores 
dos DT, DT 
Coordenador de 
Cidadania e 
Desenvolvimento 

Não 50 € 93 

Projeto Clube do Ensino 
Experimental das Ciências 

Ao longo do ano  Proporcionar aos alunos experiências inovadoras de 
aprendizagem no âmbito das ciências experimentais; 

 Desenvolver o raciocínio, o pensamento crítico e a 
capacidade de resolução de problemas; 

 Melhorar os resultados académicos; 

 Reforçar os apoios e os projetos que visam o 
acompanhamento e a orientação dos alunos; 

 Fomentar o enriquecimento do processo de ensino e 
aprendizagem; 

 Promover a participação em projetos de caráter social; 

 Promover a realização de protocolos e parcerias com 
empresas e instituições da comunidade (UTAD, 
Autarquia, Fundação Nadir Afonso, AKI, Consurema); 

 Reconhecer e valorizar os resultados académicos e 
sociais dos alunos; 

 Promover a articulação horizontal e vertical;  

 Promover o trabalho colaborativo entre docentes; 

 Diversificar e sistematizar as estratégias de promoção do 
ensino das ciências experimentais; 

 Prevenir a desistência e o abandono escolar; 

 Utilizar de forma racional os espaços e equipamentos do 
AEJM. 

 4.1.1 – Resultados 
académicos 
4.1.2 – Resultados 
sociais 
4.1.3 – 
Reconhecimento da 
comunidade 
4.2.1 – Planeamento e 
articulação entre a 
comunidade educativa 
4.2.2 – Práticas de 
ensino com 
intencionalidade 
4.2.3 – Monitorização 
e avaliação do ensino e 
das aprendizagens 
4.3.1 – Liderança 
 

Alunos da Escola 
Dr. Júlio Martins. 
Comunidade 
local e/ou outras 
escolas que se 
associem ao 
projeto 
Local: Escola Dr. 
Júlio Martins 

José Jorge Teixeira Não 500 € 106 

Oficinas de escrita / Oficinas Ao longo do ano    Experimentar diferentes formas de escrita; Resultados Académicos Alunos do Professoras Não 50 € 61 
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de Leitura e Escrita “Ler e 
escrever é um prazer” 
 
 
Projeto aLeR+ 2027 
 

 Praticar a escrita lúdica e dinâmica; 

 Desenvolver o prazer de escrever; 

 Fazer um uso correto das palavras, “saboreando-as”; 

 Consolidar as etapas do processo de escrita; 

 Proporcionar situações de auto e heterocorreção. 

 
 

-Melhorar os resultados 
académicos em todos os 
anos de escolaridade. 
 
Planeamento e 
articulação 
-Promover o trabalho 
colaborativo entre 
docentes. 
 
 

Agrupamento 
 
Professores 
titulares de 
turmas/ Docentes 
das várias áreas 
disciplinares 

bibliotecárias 
 
Equipa da BE 

Jogo do 24 Ao longo do ano  Desenvolver o cálculo mental; 

 Fomentar o gosto pela Matemática; 

 Tornar a Matemática aliciante e divertida. 

Promoção do sucesso 
educativo - Alargar as 
competências dos alunos 
nas disciplinas de 
matemática; Incentivar a 
curiosidade e o interesse 
pelo saber através da 
promoção e dinamização 
de concursos que 
fomentem o gosto pelas 
diferentes áreas do 
conhecimento 

Alunos do  2º e 3º 
Ciclos do Ensino 
Básico 
 
Salas de aulas das 
escolas 

2.º ciclo –fernado 
Cavaleiro; Isabel 
Lima; Luísa Pintor 
 
3.º ciclo – Jorge 
Humberto; Sónia 
Alves; Elizabeta 
Tomaz  e  Manuela 
Seixas. 

Não 

100 € 

18 

Clube  
“Pegada Verde” 

Ao longo do ano  Contribuir para um maior envolvimento e participação 
dos alunos da escola sede nas ações do Programa Eco-
escolas. 

 Estimular a autonomia dos alunos na criação e 
dinamização de ações concretas para uma escola 
sustentável, partindo da escola sede. 

 Despertar a tomada de consciência de que atitudes 
individuais simples podem, no seu conjunto, melhorar o 
Ambiente global. 

 Identificar problemas a resolver e estabelecer objetivos a 
atingir. 

 Monitorizar a evolução do desempenho ambiental da 
escola. 

 Divulgar periodicamente, através de painel de 
informação, rádio escolar e redes sociais, atividades a 
realizar, eventos, notícias … relacionadas com o Clube/ 
Programa. 

Resultados Académicos 
Promover as BE, 
enquanto espaços de 
aprendizagem. 
 
Melhorar os resultados 
académicos em todos os 
anos de escolaridade; 
 
Planeamento e 
articulação 
-Promover o trabalho 
colaborativo entre 
docentes. 

Professores e 
Alunos do AEJM 

Equipa BE 
 
Coordenadora do 
Programa eco-
escolas Prof.ª Ana 
Gomes 
 
Alunos inscritos no 
Clube 

Não 

50€ 

76 
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 Contribuir para uma melhoria global do ambiente da 
escola e da comunidade. 

 Enriquecer as experiências de socialização e de formação 
dos utilizadores da BE.  

Viagens ao passado 
 
Projeto aLeR+ 2027 
 
“O culto moderno aos 
monumentos.” 
 
“8 de Julho de 1912. Em 
Chaves.” 
 
“ A Olaria de Vilar de 
Nantes.” 
 
 

Ao longo do ano 
 
 
 
20 de Novembro 
de 2020 
 
12 de Fevereiro de 
2021 
 
14 de Maio de 
2021 

 Sensibilizar os alunos do 3º, 4º, 8º e 9º ano para o 
estudo, divulgação e proteção do Património Cultural do 
concelho de Chaves; 

 Promover e valorizar o estudo da História Local de 
Chaves; 

 Fomentar a partilha de saberes de forma articulada entre 
o 1º e 3º ciclo do Agrupamento; 

 Reconhecer a identidade histórica do concelho de 
Chaves; 

 Estimular o espírito crítico construtivo nos alunos. 

 Sensibilizar os alunos, no sentido da preservação do 
Património Cultural Local; 

 Estreitar as relações de convívio, entre alunos e 
professores do 1º e 3º ciclo. 

Planeamento e 
articulação 
-Promover o trabalho 
colaborativo entre 
docentes.  
Resultados Académicos 
-Melhorar os resultados 
académicos em todos os 
anos de escolaridade. 

Alunos do 3.º 
ciclo, 9.º C,  da 
ESJM e dos 3.º e 
4.º anos da EBSCT 

Prof. Luís Carvalho  
 
Professoras 
bibliotecárias 
 
Equipa BE 

Não 300 € 62 

 
Conhecimento a partir da 
realização de experiências 

 
Ao longo do ano  

 
- Estimular para práticas educativas numa perspetiva 
intercultural/multicultural em contextos inclusivos; 
- Promover o sentido científico em contextos simples e 
práticos; 
- Estimular para práticas científicas; 
- Valorizar o sentido crítico dos alunos; 
-Contribuir para um ambiente de socialização e de partilha 
entre os alunos, professores e outros agentes educativos; 
- Considerar as experiências uma prática aliciante na 
produção dos saberes. 

- Assegurar o direito a 
uma educação 
intercultural, centrada na 
igualdade de 
oportunidades de acesso 
e sucesso, valorizadora de 
percursos de 
aprendizagem 
diferenciados e flexíveis; 
- Proporcionar uma 
educação de qualidade 
para todos, de modo a 
construirmos um 
agrupamento cada vez 
mais inclusivo no quadro 
de uma sociedade onde 
todos, na sua 
individualidade e 
diferença assumem um 
papel ativo, livre e 
responsável. 

Alunos abrangidos 
por medidas 
adicionais; 
 
- Pontualmente: 
alunos abrangidos 
por medidas 
seletivas em 
conjunto com os 
alunos da turma.  

Grupo de 
Educação Especial 
em cooperação 
com o 
coordenador do 
Centro de 
Recursos de 
Atividades 
Laboratoriais.  

Não 50€ 10 
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Torneio de Ténis de Mesa Data a designar  Incentivar o espírito de convivência social e desportiva 
entre os alunos 

 Promover hábitos de saúde e bem estar físico. 
 

Promover hábitos de 
saúde  
Promover a divulgação da 
modalidade 

Alunos dos 2º, 3º 
ciclos e secundário  

Área disciplinar de 
Educação Física 

Não 50€ 37 

Torneio de Xadrez Em data a designar 
 

 Incentivar o espírito desportivo. 

 Promover hábitos de saúde e bem estar físico. 
 

Promover hábitos de 
saúde e bem estar 
Promover a divulgação da 
modalidade 

Alunos do 2º, 3º 
ciclo e secundário 

Área disciplinar de 
Educação Física 

Não 100€ 38 

Torneio de Padel Em data a designar  Promover o gosto pela prática desportiva; 

 Adquirir conhecimentos sobre a modalidade 

Promover hábitos de 
saúde e bem estar 
Promover a divulgação da 
modalidade 

Alunos do 2º, 3º 
ciclo e secundário 

Área disciplinar de 
Educação Física 

Não 200 € 36 

Torneio Mega Aluno Em data a designar  Promover o gosto pela prática desportiva; 

 Aplicar e consolidar os conhecimentos adquiridos nas 
aulas de Educação Física; 

 Desenvolver o espírito coletivo 

Promover hábitos de 
saúde e bem estar 

Alunos do 2º, 3º 
ciclo e secundário 

Área disciplinar de 
Educação Física 

Não 200 € 35 

Torneio Ginástica Em data a definir  Incentivar o espírito de convivência social e desportiva 
entre os agrupamentos da cidade. 

 Promover hábitos de saúde e bem estar físico. 
 

Promover hábitos de 
saúde  
Comemorar os cem anos 
da escola Dr. Júlio 
Martins 

Alunos de todos os 
cilclos 

Área disciplinar de 
Educação Física 

Não 

50€ 

34 

Dinamizar ações curtas, 
sobre temas pertinentes 
para o acompanhamento da 
vida escolar dos alunos 

Ao longo do ano 
 
 

 Apoiar os utilizadores no acesso aos serviços da BE e ao 
uso da coleção física e virtual; 

 Sensibilizar pais e encarregados de educação sobre 
assuntos fundamentais para o acompanhamento dos 
seus educandos, proporcionando formas práticas de lidar 
alguns desafios do comportamento e da aprendizagem. 

 Debater necessidades e/ou potencialidades a trabalhar e 
estimular, tanto em contexto escolar como familiar. 
 

Resultados Académicos 
-Melhorar os resultados 
académicos em todos os 
anos de escolaridade. 
- Promover as SE/BE, 
enquanto espaços de 
aprendizagem. 
 -envolver pais / 
encarregados de 
educação  

Pais/ 
Encarregados de 
educação 

Equipa da BE 
 
GTBEC 
 
Gabinete de 
Mediação  

Não 50€ 138 

Olimpíadas da Matemática   A definir  Incentivar e desenvolver o gosto pela matemática; 

 Desenvolver o raciocínio; 

Promoção do sucesso 
educativo - Alargar as 
competências dos alunos 

Alunos do  2º e 3º 
Ciclos do Ensino 
Básico e Ensino 

2.º ciclo –
Fernando 
Cavaleiro; Carla 

Sim 
1000 € 

18 
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 Motivar os alunos para a resolução de problemas; 

 Detetar vocações precoces nesta área do saber; 

 Aplicar conhecimentos adquiridos; 

 Desenvolver espírito de competição saudável. 

nas disciplinas de 
matemática; Incentivar a 
curiosidade e o interesse 
pelo saber através da 
promoção e dinamização 
de concursos que 
fomentem o gosto pelas 
diferentes áreas do 
conhecimento 

Secundário  
 
Salas de aula das 
escolas 

Elias 
 
3.º ciclo e 
secundário  - 
António Lopes; 
Cludine Gonçalves; 
Helena 
Vasconcelos; Jorge 
Geraldes 

Dia da Escola – 
comemoração dos 10 anos 
2010-2020 

Ao longo do ano 
escolar 

 No dia 6 de outubro, recordar a inauguração da Escola, 
através do professor titular de turma em sala de aula; 

 Fazer uma recolha de fotografias e documentos variados 
das várias atividades realizadas ao longo destes 10 anos; 

 Compilar todos os documentos recolhidos num livro 
digital e divulga-lo na comunidade educativa. 

- Promoção do sucesso 
educativo.  
- Promover uma cultura 
de cooperação e trabalho 
de equipa; 
- Melhorar o Sucesso 
Escolar dos Alunos.   

Alunos; 
professores; 
assistentes 
operacionais e 
encarregados de 
educação. 
 
Centro Escolar 

Professores e 
Educadoras. 

Não 

200 € 

144 

Campanha solidária  
- “Escola + Solidária em 
tempos de pandemia” 

Ao longo do ano  Identificar no contexto escolar situações familiares de 
carência económica; 

 Melhorar a qualidade de vida de algumas famílias 
carenciadas da escola proporcionando alguns bens; 

 Consolidar uma cultura de solidariedade, contribuindo 
para o desenvolvimento de algumas competências do 
perfil dos alunos no final da escolaridade obrigatória; 

 Organizar e desenvolver atividades conjuntas para a 
educação de valores; 

 Aprofundar os laços entre a comunidade educativa e a 
sociedade civil; 

 Criar parcerias com outras organizações;  

 Promover a interdisciplinaridade e sentimento de 
pertença aos projetos desenvolvidos no Agrupamento. 

Promover um ambiente 
educativo inclusivo e de 
qualidade. 
Fomentar as relações 
escola/família/meio 
visando a melhoria da 
acção educativa. 
Valorização dos 
interesses culturais e 
pessoais dos alunos, 
através de uma 
pedagogia diferenciada e 
da aplicação de medidas 
de socialização e 
integração;  
Orientar para o 
desenvolvimento de 
atitudes e valores 
essenciais à vida em 
comunidade. 

Comunidade 
educativa e 
instituições da 
sociedade civil 

Coordenador do 
Gm 
educadores/ 
professores 
titulares de turma 
e diretores de 
turma 

Não 

50 € 

148 

Centenário do pintor Nadir 
Afonso 

Ao longo do ano  Conhecer a vida e obra de um pintor da nossa 
comunidade 

 conhecer diferentes formas de arte 

Valorizar a dimensão 
cultural e artística; 
desenvolver atividades 
presentes no perfil do 

Crianças de todos 
so jardins de 
infância 

Departamento de 
educação pré-
escolar 

Não 

100 € 

159 
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 desenvolver o sentido estético 

 conhecer diferentes formas de registo 

aluno no final da 
escolaridade obrigatória; 
trabalho colaborativo 
entre docentes; 

Formação alunos/as 
mediadores/as 

Ao longo do ano Promover a  partilha de tradições culturais  de Natal de 
toda a comunidade educativa 

Promover um ambiente 
educativo inclusivo e de 
qualidade. 
Fomentar as relações 
escola/família/meio 
visando a melhoria da 
acção educativa. 
Valorização dos 
interesses culturais e 
pessoais dos alunos, 
através de uma 
pedagogia diferenciada e 
da aplicação de medidas 
de socialização e 
integração;  
Orientar para o 
desenvolvimento de 
atitudes e valores 
essenciais à vida em 
comunidade. 

Alunos do 
Agrupamento 
 
Gabinete de 
Mediação 

Coordenador do 
GM 

Não 

50 € 

90 

Projeto Coopera – Bolsa de 
Voluntariado AEJM 

Ao longo do ano  Constituição de uma bolsa de voluntários que em 
articulação com as estruturas escolares do Agrupamento 
queiram contribuir para a melhoria da escola e dos 
serviços por ela prestados 

 Valorização do espaço (físico e relacional) enquanto local 
de construção ativa, participada e conciliadora.. 

Respeito mútuo, 
fomentando a 
tolerância e a 
compreensão como 
aspetos 
fundamentais e 
indissociáveis das 
interações 
estabelecidas na 
comunidade escolar. 
Cooperação, 
desenvolvendo 
técnicas de ajuda e 
de comunicação; 
‐ Responsabilização, 
numa perspetiva de 
esforços múltiplos 

Alunos, ex alunos, 
professores, ex 
professores, 
encarregados de 
educação, 
familiares, entre 
outros) 

Gabinete de 
Mediação 

Não 

50 € 

162 



 

Projeto/atividade Calendarização   Objetivos  
Enquadramento com o 

Projeto Educativo 
Público-alvo  

e local 
Grupo responsável 
e/ou coordenador 

Interrupção 
Ativid. let. 

Recursos 
financeiros 

Refª. 
 

 

52 

 

para o cumprimento 
de 
objetivos 
compartilhados; 

Oficina criativa em 
articulação com a turma 
PIEF  

Ao longo do ano  Desenvolver a criatividade e o trabalho colaborativo e 
cooperativo; 

 Consolidar uma cultura de solidariedade, contribuindo 
para o desenvolvimento de algumas competências do 
perfil dos alunos no final da escolaridade obrigatória; 

 Organizar e desenvolver atividades conjuntas para a 
educação de valores e celebração de datas festivas; 

 Aprofundar os laços entre a comunidade educativa; 

 Promover a interdisciplinaridade e sentimento de 
pertença aos projetos desenvolvidos no Agrupamento. 

Promover um ambiente 
educativo inclusivo e de 
qualidade. 
Valorizar os interesses 
culturais e pessoais dos 
alunos, através de uma 
pedagogia diferenciada e 
da aplicação de medidas 
de socialização e 
integração;  
Orientar para o 
desenvolvimento de 
atividades que 
desenvolvam a 
criatividade, atitudes e 
valores interculturais e 
inclusivos. 

Turma PIEF – 9º H Coordenador do 
Gabinete de 
mediação 
Técnico de 
intervenção local 
da turma PIEF  
Diretora de turma 
PIEF 
 

Não 

 

164 

Saúde e Bem-Estar Ao longo do ano  Identificar comportamentos de risco; 

 desenvolver atitudes a adotar em relação à Covid-19; 

  compreender a alimentação saúdavel como fator de 
saúde e bem estar; 

Orientar para 
odesenvolvimento de 
atitudes e valores 
essenciais à vida em 
comunidade. 

Crianças da 
educação-pré-
escolar 

Departamento de 
educação pré-
escolar 

Não 

100€ 

166 

Explorar o espaço exterior 
como oportunidade para o 
desenvolvimento das 
crianças. 

Ao longo do ano  Criar hábitos de respeito pelo ambiente; 

 Compreender o mundo que a rodeia observando e  
explorando os materiais recolhidos na natureza. 

 observar , questionar e encontrar respostas para 
diferentes fenómenos da natureza. 

 brincar e jogar . 

Desenvolvimento de 
atitudes e valores; 
trabalho colaborativo 
entre docentes; 
valorizar a dimensão 
cultural e artística; 

Crianças da 
educação-pré-
escolar 

Departamento de 
educação pré-
escolar 

Não 

100€ 

167 

Bebras – Castor Informático Ao longo do ano  Introduzir a informática para estudantes de todas as 
idades; 
• Promover o pensamento computacional para 
estudantes de todas as idades. 

Promover uma cultura de 
cooperação e trabalho de 
equipa. 

Alunos do 1º e 2º 
Ciclo/Salas de aula 

Professores de 
Informática 

Não 

50 € 

168 

Projeto eTwinning no 
âmbito da escrita criativa 

Ao longo do ano    Favorecer o desenvolvimento da competência escrita. 

 Desenvolver a criatividade e a literacia digital. 

- Fomentar o 
enriquecimento do 
processo de ensino e 

Alunos 10.º A 
10.º E, F 
 

José António 
Batista 

Não 
20€ 

171 
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 Fomentar o trabalho colaborativo em rede. 

 Promover a aprendizagem ativa. 

aprendizagem. 
- Promover um ambiente 
educativo inclusivo e de 
qualidade. 
 

 

Cinelíngua francesa Ao longo do ano  Integrar o cinema no ensino e aprendizagem do francês 
em Portugal. 

 Dar  a conhecer o cinema francês. 

 Reconhecer e utilizar vocabulário temático.  

 Reforçar a visibilidade e a influência do francês no 
mundo. 

 Promover um ensino de qualidade sustentado 
em diferentes métodos e recursos didáticos, habilitando 
os alunos a atingir o seu máximo potencial no contacto 
com outras culturas/ conhecimentos/ realidades. 

Promover um Ambiente 
Educativo de Qualidade  
 
Desenvolver uma Política 
de Cooperação com os 
Parceiros e Estabelecer 
Parcerias 

Alunos de Francês 
do 3.º ciclo 

Docentes de 
Francês 
 
Institut français du 
Portugal (IFP) 

Não 

50€ 

187 

Troca de correspondência 
com alunos franceses 

Ao longo do ano  produzir, ler e interpretar cartas pessoais; 

 desenvolver as competências comunicativa, intercultural 
e estratégica, através da redação de cartas para troca de 
correspondência com alunos franceses da mesma faixa 
etária;  

 desenvolver a socialização, utilizando a correspondência 
como forma de expressar experiências e conhecimentos, 
valorizando o ato de ler e escrever para conhecer o 
outro; 

 promover um ensino de qualidade sustentado 
em diferentes métodos e recursos didáticos, habilitando 
os alunos a atingir o seu máximo potencial no contacto 
com outras pessoas/ culturas/ conhecimentos/ 
realidades. 

Promover um Ambiente 
Educativo de Qualidade  
 
Desenvolver uma Política 
de Cooperação com os 
Parceiros e Estabelecer 
Parcerias 

Alunos de Francês 
do 3.º ciclo 

Docentes de 
Francês 
 
Escolas parceiras 
do projeto de 
correspondência 

Não 

100 € 

188 

Leituras de e para todas as 
idades – língua francesa 

Ao longo do ano  Promover, nos alunos, a capacidade de comunicação, 
observação, investigação, participação e recreação 
através da leitura 

 Incentivar o gosto pela leitura em língua francesa como 
forma de prazer 

 Valorizar e promover a língua francesa através dos livros 

- Promover um ambiente 
educativo de qualidade 
- Melhorar os resultados 
académicos em todos os 
anos de escolaridade 
 - Promover o trabalho 
colaborativo entre alunos 

Alunos de Francês 
do 3.º ciclo 

Docentes de 
Francês 
 
Biblioteca Escolar 

Não 

20€ 

189 

Mise à jour: Le français sur 
la route 

Ao longo do ano - Desenvolver a oralidade, através da interação sobre 
assuntos do quotidiano e experiências pessoais, a fim de 
expor os alunos a situações vivenciais e de facto 

Promover um Ambiente 
Educativo de Qualidade  
 

Alunos de Francês 
do 3.º ciclo 

Docentes de 
Francês 
 

Não 
20€ 

190 
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comunicativas; 
 
- Oferecer uma prática de conversação em sala de aula, 
envolvendo os alunos com falantes nativos para o 
desenvolvimento das competências comunicativa, 
intercultural e estratégica;  
 
- Promover um ensino de qualidade sustentado 
em diferentes métodos e recursos didáticos, habilitando os 
alunos a atingir o seu máximo potencial no contacto com 
outras pessoas/ culturas/ conhecimentos/ realidades. 

Desenvolver uma Política 
de Cooperação com os 
Parceiros e Estabelecer 
Parcerias 

Convidados 
francófonos 

Recolha de alimentos Data a marcar - Recolha de alimentos para solidariedade social; 
- Promover a solidariedade, fraternidade e partilha; 
- Promover o desenvolvimento de valores, atitudes e 
padrões de comportamento que contribuam para a 
formação de cidadãos conscientes e participativos numa 
sociedade democrática. 

Promover um ambiente 
educativo de qualidade 
- Orientar para o 
desenvolvimento de 
atitudes e valores 
essenciais à vida em 
comunidade; 
- Promover a participação 
em projetos de caráter 
social. 

Crianças da 
Educação Pré-
Escolar e alunos 
do 1º CEB 
 
Centro Escolar 

Professores e 
Educadores 

Não 

 

194 

Cobertura audiovisual das 
atividades realizadas no 
Agrupamento 

Ao longo do ano 
letivo 

 Acompanhar e reforçar as aprendizagens dos alunos; 

 Motivar para a aprendizagem; 

 Promover o espírito de iniciativa, criatividade, 
autonomia. 

- Promoção do sucesso 
educativo dos alunos; 
- Melhorar o sucesso 
escolar dos alunos; 
- Promover uma cultura 
de cooperação  e 
trabalho de equipa. 
 

Toda a 
comunidade 
educativa 

Alunos do curso 
profissional 
técnico de 
Multimédia e 
Professores da 
área técnica 

Não 

200€ 

198 

Concurso “Olimpíadas da 
Economia”. 

De acordo com os 
prazos definidos 
pelos promotores 
do concurso: 
Faculdade de 
Economia de 
Coimbra 

 Aprofundar os conhecimentos  dos alunos sobre 
economia; 

 Desenvolver competências de base, tais como o 
pensamento analítico e crítico; 

 Promover o gosto pela ciência económica; 

 Despertar nos jovens um apurado sentido crítico pela 
atualidade económica; 

 Aperfeiçoar a capacidade de comunicação; 

 Trocar impressões e experiências com alunos de todo o 
país; 

 Tomar contacto com a realidade universitária. 

3 – Objetivos 
Estratégicos, Metas e 
Indicadores 
3.1 - Melhorar o Sucesso 
Escolar dos Alunos; 
3.2 - Promover um 
Ambiente Educativo de 
Qualidade. 

Alunos do ensino 
secundário da 
área de ciências 
socioeconómicas. 

Professores das 
disciplinas de 
Economia A e 
Economia C:  
Augusto Borges e 
António Torrão. 

Não 

400€ 

202 
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Concurso Geração €uro. De acordo com os 
prazos definidos 
pelos promotores 
do concurso: BCE ( 
Banco Central 
Europeu) e BP ( 
Banco Portugal) 

 Aprofundar os conhecimentos  dos alunos sobre 
economia; 

 Desenvolver competências de base, tais como o 
pensamento analítico e crítico; 

 Melhorar a capacidade de trabalhar em equipa; 
Aperfeiçoar a capacidade de comunicação e de 
apresentação oral; 

 Trocar impressões e experiências com alunos de outros 
países da área do euro; 

 Ajudar os alunos de ciências socioeconómicas a perceber 
no que consiste a política monetária da UE; 

 Proporcionar aos alunos uma visão geral do papel 
desempenhado por um banco central; 

 Aprender a função dos instrumentos de política 
monetária;  

 Familiarizar os alunos com o Eurosistema; 

 Aprofundar conhecimentos sobre o mundo das finanças. 

3 – Objetivos 
Estratégicos, Metas e 
Indicadores 
 
3.1 - Melhorar o Sucesso 
Escolar dos Alunos; 
 
3.2 - Promover um 
Ambiente Educativo de 
Qualidade; 
 
3.4 - Promover uma 
Cultura de Cooperação e 
Trabalho de Equipa. 

Alunos do ensino 
secundário da 
área de ciências 
socioeconómicas, 
dos 11º e 12º 
anos. 

Professor das 
disciplinas de 
Economia A (11.º) 
e Economia C 
(12.º):  Augusto 
Borges. 

Não 

300€ 

203 

Concurso Nacional sobre 
Empreendedorismo 

Ao longo do ano  Comunicar uma ideia de negócio 

 Partilhar ideias sobre inovação empresarial 

 Desenvolver competências de comunicação em língua 
inglesa 

 Apresentar um projeto de criação de empresa ao público 

 Adquirir experiência na realização de projetos educativos 
de âmbito nacional  

 Promover e divulgar a Escola (AEJM) e o curso 
profissional de contabilidade 

Melhorar o Sucesso 
Escolar dos Alunos; 
 
Promover um Ambiente 
Educativo de Qualidade; 
 

2ºano do curso 
profissional de 
Contabilidade- 2ºA 
 
Presença na feira 
de inovação 
(i)limitada de vila 
real - - UTAD 

Professor João 
Franco 
 
Turma de 2º ano 
do Curso Técnico 
de Contabilidade -
2ºA  
(12 alunos) 

Não 

200€ 

206 
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1º Período 

 

Canguru Matemático sem 
fronteiras 

1.º e 2.º Período  Despertar o interesse pelo estudo da matemática nos 
alunos menos motivados; 

 Detetar vocações precoces nesta área do saber; 
Desenvolver nos alunos uma atitude positiva perante a 
matemática; 

 Tentar que os alunos se divirtam a resolver questões 
matemáticas; 

 Conseguir que cada aluno, através da Matemática, se 
sinta bem consigo mesmo e com os demais colegas; 

 Aumentar todos os anos o número de participantes no 
concurso a nível nacional e tentar atingir as cotas 

Promoção do sucesso 
educativo - Alargar as 
competências dos alunos 
nas disciplinas de 
matemática; Incentivar a 
curiosidade e o interesse 
pelo saber através da 
promoção e dinamização 
de concursos que 
fomentem o gosto pelas 
diferentes áreas do 
conhecimento) 

Alunos do 1º,  2º, 
3º Ciclos do Ensino 
Básico e 
secundário 
 
 
 Salas de 
informática 
escolas 

1º Ciclo – Augusto 
Ladeiras 
 
2.º ciclo – 
Fernando 
Cavaleiro;Altair 
Sousa; Helena 
Alves 
 
3.º ciclo e 
secundário  - 
Cândido Morais e 
Ana Cristina 
Ferreira 

Sim 

100 € 

16 
 

Representação do Sermão 
de Santo António aos 
Peixes, do Padre António 
Vieira. 

1º Período  No seu conjunto, esta ação contribuirá certamente para 
que os alunos entendam melhor a ação religiosa, política 
e social deste nosso grande escritor-pregador seiscentista 
que, já nessa altura, denunciava os vícios dos seus 
contemporâneos, defendia a alforria dos índios 
brasileiros que o tratavam de Payassu (o Pai Grande), e 
fazia a apologia de conceitos modernos, pragmáticos, 
saídos da Europa renascentista, como solução para tirar 
Portugal do atraso endémico em que se encontrava. 

Responder de forma 
adequada e diversificada 
às dificuldades inerentes 
ao processo de ensino 
aprendizagem; 
Desenvolver 
articuladamente 
atividades  que 
promovam as 
competências presentes 
no perfil do aluno no final 
da escolaridade 
obrigatória. 

Alunos do 11º ano Docentes do 
Departamento de 
Língua Portuguesa 

Não 500 € 88 

Inquérito/questionário 
sobre Qualidade de Vida 

1º período  Selecionar e organizar informação, a partir de fontes 
diversas e de forma cada vez mais autónoma, valorizando 
a utilização 
de tecnologias digitais e integrando saberes prévios para 
construir novos conhecimentos. 

 Aplicar as competências desenvolvidas em problemáticas 
atuais e em novos contextos. 

 Interpretar informação sobre os determinantes do nível 
de saúde individual e comunitária, analisando a sua 
importância na qualidade de vida de uma população. 

- Garantir aos alunos uma 
maior qualidade nas 
respostas educativas, 
equacionadas no âmbito 
de uma gestão mais 
flexível do currículo por 
parte do professor, 
permitindo aos alunos 
uma efetiva inclusão na 
escola e no meio; 

Turmas 9º Área Disciplinar de 
Biologia e 
Geologia 

Não 50€ 182 
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 Analisar criticamente estratégias de atuação na 
promoção da saúde individual, familiar e comunitária, 
partindo de questões enquadradas em problemáticas 
locais, regionais ou nacionais. 

- Elaborar um Plano Anual 
de Atividades articulado, 
quer entre ciclos quer 
entre 
as diversas áreas do 
currículo; 
- Realizar um trabalho 
pedagógico de modo a 
desenvolver os valores de 
preservação 
ambiental; 
- Respeito mútuo, 
fomentando a tolerância 
e a compreensão como 
aspetos fundamentais e 
indissociáveis das 
interações estabelecidas 
na comunidade escolar. 
 

Elaboração/exposição de 
infográficos sobre doenças 
infeciosas 

1º período  Selecionar e organizar informação, a partir de fontes 
diversas e de forma cada vez mais autónoma, valorizando 
a utilização de tecnologias digitais e integrando saberes 
prévios para construir novos conhecimentos. 

  

 Caracterizar as principais doenças provocadas pela ação 
de agentes patogénicos mais frequentes. 

- Garantir aos alunos uma 
maior qualidade nas 
respostas educativas, 
equacionadas no âmbito 
de uma gestão mais 
flexível do currículo por 
parte do professor, 
permitindo aos alunos 
uma efetiva inclusão na 
escola e no meio; 
- Elaborar um Plano Anual 
de Atividades articulado, 
quer entre ciclos quer 
entre 
as diversas áreas do 
currículo; 
- Realizar um trabalho 
pedagógico de modo a 
desenvolver os valores de 
preservação 
ambiental; 
- Respeito mútuo, 
fomentando a tolerância 

Comunidade 
escolar; painel das 
ciências 
experimentais 

Área Disciplinar de 
Biologia e 
Geologia 

Não 20€ 183 
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e a compreensão como 
aspetos fundamentais e 
indissociáveis das 
interações estabelecidas 
na comunidade escolar. 
 

Sessões de 
informação/sensibilização 
Covid-19 

16 setembro  Informar os alunos sobre aspetos relacionados com os 
problemas em causa; 

 Sensibilizar os alunos para a necessidade da adoção de 
comportamentos que visem a prevenção do Covid-19. 

Promover um Ambiente 
Educativo de Qualidade 

Alunos do 2º e 3º 
Ciclo 

Equipa PES 
Enfermeiras Carla 
Santos  e Olga 
Teixeira(Saúde 
Escolar, CS nº1 de 
Chaves). 

Não 20 € 200 

          

Abertura do ano 
letivo/receção aos alunos. 
 
Centro Escolar 

17 setembro  Estimular as relações dos Encarregados de 
Educação/Escola; 

 Facilitar a integração da vida escolar; 

 Promover as relações entre os Encarregados de Educação 
e a escola. 

 Proporcionar aos alunos um regresso agradável na 
escola. 
 

- Promoção do sucesso 
educativo. 
- Fomentar o contacto e 
socialização entre alunos 
da escola. 

Alunos; 
Encarregados de 
Educação. 

Professores e 
Educadoras. 

Não 

50 € 

114 

Atividades de receção aos 
alunos no 1.º dia de aulas. 
 
EB1 de Cimo de Vila 

17 setembro  Proporcionar aos alunos um regresso agradável na 
escola. 

- Fomentar o contacto e 
socialização entre alunos 
da escola. 

Alunos 
EB Cimo de Vila da 
Castanheira. 

Professor  

 

115 

Jornadas Europeias do 
Património, tema 
“Património e Educação”. 
Visita guiada ao Museu de 
Arte Contemporânea de 
Chaves: exposições "Nadir, 
Subjectum" [Nadir Afonso] e 
"O Grito da Imaginação" 
[Paula Rego]. 

25 de setembro  Reconhecer o âmbito da arte contemporânea; identificar 
conceitos de obra de arte abstrata e figurativa em 
criações plásticas;  

 conhecer as obras de Nadir Afonso e de Paula Rego;  

 promover a participação em atividades de grupo 
respeitando regras e critérios de convivência. 

4.2 - Preservar a 
valorização da dimensão 
artística de caráter 
multifacetado. 

Alunos das turmas 
D e G do 8º ano. 
Escola Dr. Júlio 
Martins. 

Artes Visuais / 
prof. Florêncio 
Freitas. 

Não 

50€ 

176 

Saída de Campo – Sistema 
Solar -Chaves 

Setembro/outubro  Alargar o campo de imaginação e o horizonte cultural dos 
alunos;  

 Criar laços de partilha no contexto de uma prática 
cultural sã e formativa;  

- Promoção no sucesso 
educativo dos alunos; 
- Melhorar o sucesso 
escolar dos alunos; 

7º anos Área disciplinar de 
Física e Química – 
professores que 
lecionam ao 7ºano 

Não 

 

1 
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 Promover o espírito de iniciativa, criatividade, 
autonomia; 

 Consolidar o pensamento/saber científico. 
Organizar os saberes, de forma sequenciada e 
organizada, ao longo dos vários níveis de ensino, tendo 
em consideração o desenvolvimento dos alunos e as suas 
capacidades de aprendizagem; 

 Acompanhar e reforçar as aprendizagens dos alunos; 

 Motivar para a aprendizagem; 

- Promover uma cultura 
de cooperação  e 
trabalho de equipa. 
 

Exploração, de forma crítica 
e criativa, dos Direitos 
Humanos abordados nas 
áreas de História, Cidadania 
e Desenvolvimento e 
E.M.R.C. 

22 de outubro – 
aula de História e 
formação com a 
professora 
bibliotecária. 27 
de outubro – aula 
de Cidadania e 
Desenvolvime nto. 
Durante o mês de 
novembro – aulas 
de Cidadania e 
Desenvolvime nto 
e E.M.R.C. Semana 
de 7 a 11 de 

 Refletir sobre direitos humanos; • Compreender o 
conceito de direito e o conceito de dever; 

 Tomar consciência do desrespeito pelos direitos 
humanos; • Conhecer os 30 direitos humanos da UDHR 
(Declaração Universal dos Direitos do Homem); 

  Compreender os 30 direitos humanos da UDHR 
(Declaração Universal dos Direitos do Homem); 

  Compreender a importância de se obter os 30 direitos da 
UDHR conhecidos; • Criar um produto mediático sobre o 
tema dos DH que integre as competências de 
problematização, conceptualização e reflexão;  

 Utilizar as 

Desenvolver uma 
educação de qualidade, 
promotora de uma 
melhoria dos resultados 
de aprendizagem. 
Promover um ambiente 
educativo inclusivo e de 
qualidade 

8º D Profª. Sofia 
Mendonça 

Não 

 

21 

Educação Alimentar Outubro  Sensibilizar os alunos para a necessidade der alteração de 
hábitos alimentares e de consumo visando a 
sustentabilidade destes processos. 

 Informar os alunos da necessidade de adotar hábitos 
alimentares saudáveis e adequados às características de 
cada um. 

 Promover escolhas saudáveis. 

- Promover um Ambiente 
Educativo de Qualidade 

Turmas de 6º ano 
 
Salas de aula 

Equipa PES e 
nutricionista das 
termas, Dr. Filipe 
Ferreira. 

Não 20€ 152 

MIBE - Mês Internacional 
das Bibliotecas Escolares 
 
 
 
 
 
 
  

Outubro   Motivar toda a comunidade escolar para a utilização das 
Bibliotecas e dar a  conhecer as áreas funcionais e 
serviços; 

 Sensibilizar as famílias para a importância dos  
  livros e da Biblioteca Escolar no crescimento e  
  desenvolvimento intelectual e afetivo da criança;  

 Dialogar sobre o Plano Nacional de Leitura; 

 Fomentar a literacia e aprendizagem na BE; 

 Promover nos alunos o gosto pela leitura, pela ilustração 

Resultados Académicos 
-Melhorar os resultados 
académicos em todos os 
anos de escolaridade; 
 
Resultados Sociais 
-Orientar para o 
desenvolvimento de 
atitudes e valores 
essenciais à vida em 

Alunos 
 Professores  
do Agrupamento 
 

Professoras 
bibliotecárias 
 
Equipa BE 
 
Docentes 
 
 

Não 

100€ 

63 
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e pela escrita; 

 Cooperar com os outros em tarefas e projetos comuns. 

 Estabelecer laços de cooperação entre os alunos da 
escola. 

 Fomentar o contacto/ interação com alunos de outras 
escolas/ nacionalidades. 

comunidade;  
 
Planeamento e 
articulação 
-Promover o trabalho 
colaborativo entre 
docentes. 

Desafios “Achas que sabes 
escrever?” 
 
Projeto aLeR+ 2027 
 

Semanalmente, de 
outubro  a maio  

 Promover o uso correto da língua portuguesa; 

 Ajudar a escrever corretamente; 

 Reconhecer e aplicar as regras do acordo ortográfico; 

- Desenvolver 
articuladamente 
atividades que promovam 
as competências 
presentes no perfil do 
aluno no final da 
escolaridade obrigatória; 
- Promover as SE/BE, 
enquanto espaços de 
aprendizagem. 
 

Alunos dos 5.º e 
6.º anos, 
frequentadores 
autónomos da 
biblioteca escolar.  

Equipa das BE, 
Anabela Penas 

Não 

20€ 

64 

Projeto “Bookmaks” 
 
 
Projeto aLeR+ 2027 
 
 
  

Outubro – 
novembro  

 Trocar marcadores de livros, em papel ou digitais, com 
escolas ou bibliotecas escolares em todo o mundo; 

 Compartilhar o prazer de ler, de viajar nos livros, de 
frequentar bibliotecas e de fazer novos amigos, através 
da partilha de marcadores de livros; 

 Criar novos espaços de interação e comunicação, 
potenciadores da aprendizagem, de modo a habilitar os 
alunos a atingir o seu máximo potencial no contacto com 
outras culturas/ conhecimentos/ realidades; 

 Aprofundar esta atividade, através da comunicação com 
as escolas parceiras, por escrito ou outras formas, para 
aprender mais sobre as suas culturas e modos de vida 

Resultados Académicos 
-Melhorar os resultados 
académicos em todos os 
anos de escolaridade. 
 
Planeamento e 
articulação 
-Promover o trabalho 
colaborativo entre 
docentes. 

Alunos de todos os 
ciclos do AEJM 

Equipa BE 
 
Docentes de 
Inglês, Francês, 
Educação 
tecnológica, 
Educação Visual, 
TIC 
 
 

Não 

50€ 

65 
 
 
185 

Project Skype 
 
“Descobrir caminhos para a 
saúde e o bem-estar com a 
biblioteca escolar” 

Ao longo do ano  Envolver os alunos em experiências ricas e em 
aprendizagens atrativas que desenvolvam competências 
no domínio da oralidade; 

 Criar novos espaços de interação e comunicação, através 
da plataforma de comunicação à distância, Skype, que 
alarga a aprendizagem para além das capacidades ou 
limitações da sua escola/ comunidade; 

 Promover um ensino de qualidade sustentado 
em diferentes métodos e recursos didáticos, habilitando 
os alunos a atingir o seu máximo potencial no contacto 

Área de intervenção 1 
Resultados Académicos 
- Promover as SE/BE, 
enquanto espaços de 
aprendizagem. 
 
Planeamento e 
articulação 
-Promover o trabalho 
colaborativo entre 

Alunos de todos os 
ciclos de ensino 

Equipa das BE 
 
Professoras 
bibliotecárias 
 
Professores 
titulares de 
turmas 
 

Não 

100 € 

66 
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com outras culturas/ conhecimentos/ realidades. docentes. Docentes de 
Inglês 
 
Docentes de 
diferentes áreas 
disciplinares 
 
Escolas parceiras 

186 

“Descobrir arcos em 
Chaves” – visita guiada ao 
Centro Histórico. Recolha de 
informações e de registos 
fotográficos. [Prática 
colaborativa: profs. 
Florêncio Freitas, Sandra 
Pinheiro e Sérgio Almeida 
/aulas coadjuvadas] 

Outubro Conhecer os arcos arquitetónicos em contexto local; 
identificar as épocas do património construído; explorar 
registos de observação documental; desenvolver e 
consolidar diferentes competências técnicas; potenciar a 
atitude criativa e o questionamento. 

4.1 - Fomentar o 
enriquecimento do 
processo de ensino e 
aprendizagem; 
4.2 - Promover o trabalho 
colaborativo entre 
docentes. 

Alunos do 8º ano. 
Escola Dr. Júlio 
Martins. 

Artes Visuais / 
professores de 
Educação Visual 

Não 

 

12 

Participação na fase final 
nacional das Olimpíadas de 
Física 2020 – Escalão B 

24 outubro  Desenvolver o raciocínio, o pensamento crítico e a 
capacidade de resolução de problemas; 

 Melhorar os resultados académicos; 

 Contribuir para a participação dos alunos em projetos 
que visam o acompanhamento da evolução científica; 

 Fomentar o enriquecimento do processo de ensino e 
aprendizagem; 

Dinamizar o estudo da Física em parceria com outras 
entidades; 

 Proporcionar a aproximação às Universidades e Institutos 
Superiores; 

 Aumentar os níveis de competitividade dos alunos.; 

 Diversificar e sistematizar as estratégias de promoção do 
ensino das ciências experimentais 

4.1.1 – Resultados 
académicos 

4.1.2 – Resultados 
sociais 

4.1.3 – 
Reconhecimento da 
comunidade 

4.2.1 – Planeamento e 
articulação entre a 
comunidade educativa 

4.2.2 – Práticas de 
ensino com 
intencionalidade 

4.3. – Liderança e 
gestão 

 

Alunos  
Ema Morais e José 
Cunha 
 

Área Disciplinar de 
Física e Química 

Não 

400 € 

108 

Concurso Imagens contra a Ao longo do ano  Criar espaços de reflexão dentro da comunidade escolar Respeito mútuo, Crianças do Pré- Docentes Não 100€ 73 
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corrupção   
16 de outubro 
2020 a 5 de março 
de 2021 

sobre problemas relacionados diretamente com a 
corrupção e a fraude, enquadrados em questões de ética 
e de cidadania; 

 Promover leituras e explorar textos de interesse para os 
alunos, no âmbito de temáticas relacionadas com as 
áreas associadas ao concurso; 

 Estimular a leitura, a imaginação, a criatividade e o 
espírito critico dos alunos; 

 Levar os alunos a abordarem um conjunto articulado de 
saberes, da língua portuguesa às tecnologias e às artes, 
confrontando-os com novas literacias. 

fomentando a 
tolerância e a 
compreensão como 
aspetos 
fundamentais e 
indissociáveis das 
interações 
estabelecidas na 
comunidade escolar. 
Cooperação, 
desenvolvendo 
técnicas de ajuda e 
de comunicação; 
‐ Responsabilização, 
numa perspetiva de 
esforços múltiplos 
para o cumprimento 
de 
objetivos 
compartilhados; 

escolar e Alunos  
1. ºciclo 

titulares de 
turma  
 
Equipa da BE 

 

Dia Internacional do Animal 
 
 

6 a 9 de outubro  Sensibilizar a comunidade educativa para a problemática 
do abandono de animais e maus tratos; 

 Dar a conhecer a lei vigente que se aplica nessas 
situações; 

 Dar a conhecer os benefícios da adoção de animais; 

 Dar a conhecer os cuidados que devem ser prestados aos 
animais de companhia; 

 Contribuir para a formação de cidadãos mais autónomos, 
participativos e civicamente responsáveis. 
 

- Valorizar a integração 
educativa e a formação 
pessoal e social das 
crianças, jovens e adultos. 

Turmas de 5º ano 
 
Salas de aula 

Equipa PES em 
colaboração com 
os professores que 
leccionam Ciências 
Naturais do 5º ano 
de escolaridade 

Não 20€ 149 

Eco-Trilhos “Sistema solar 
na cidade de Chaves” 

13 de outubro   Incentivar o trabalho de campo e as vivências no espaço 
exterior indo de encontro ao tema do ano Eco-Escolas: 
espaços exteriores. 

 Desenvolver competências de investigação, trabalho 
colaborativo, pensamento crítico e criativo, fotografia, 
ilustração, orientação e reportagem. 

 Explorar novas ferramentas de trabalho. 
Usar aplicações disponíveis ao serviço da ciência e da 
aprendizagem. 

Fomentar o 
enriquecimento do 
processo de ensino 
aprendizagem; 
Promover a articulação 
horizontal e vertical do 
currículo; Promover o 
trabalho colaborativo 
entre docentes. 
 

Turma 6ºG Profª Ana 
Gomes(Eco-
Escolas) 
Profª Anabela  
Marcelino(Ed. 
Física) 
Profª Fernanda 
Gonçalves(Cidada
nia) 
Prof. Armando 
Martinho(Ciência 

Não  15 
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Viva) 
Prof. Sérgio 
Queirós(TIC) 

Semana da alimentação outubro  Divulgar os livros da BE. 

 Contribuir para a formação de leitores. 

 Despertar na criança o interesse por uma alimentação 
saudável e de alto valor nutritivo. 

Resultados Académicos 
-Melhorar os resultados 
académicos em todos os 
anos de escolaridade. 
 
Planeamento e 
articulação 
-Promover o trabalho 
colaborativo entre 
docentes. 

Crianças e  pré-
escolar e alunos 
do  
1º ciclo 

Professoras 
bibliotecárias 
 
Equipa BE 
 
Equipa Saúde 
Escolar/Enferme
iras do SAE 

Não 50€ 135 

Comemoração do Dia 
Mundial da Alimentação 
 
 

16 outubro  Incutir nos alunos a necessidade de uma alimentação 
saudável e de refeições equilibradas;  

 Alertar para os perigos de alguns erros alimentares;  

 Reconhecer a importância de uma alimentação saudável 
na preservação da saúde; 

 Incentivar a família, através dos alunos, a melhorar os 
seus hábitos alimentares; 

 Promover o convívio e fraternidade entre os pares 
envolvidos das escolas do Meio Rural. 

- Promoção da saúde, 
adotando medidas 
conducentes à sua 
promoção no meio 
escolar, nomeadamente 
hábitos alimentares 
saudáveis, prática regular 
de desporto; 
- Melhorar o Sucesso 
Escolar dos Alunos. 

- Alunos das EB1 
de Cimo de Vila da 
Castanheira;  
Mairos,  
Vila Verde,  
Sto Estêvão 
Bustelo. 
 
 
 

Professores do 
Meio Rural 

Não 
 

350 € 

116 

Alunos do Pré-
Escolar e do 1º 
CEB 
 
Centro Escolar 

Coordenadora 
Estabelecimento 
 
Professores 
Centro Escolar 

50 € 

145 

Caminhada Solidária Ao longo do ano 
1º Período 
20 dezembro 
 
2º Período 
21 março 
 
3º Período 
27 junho 

 Incentivar o espírito de convivência social e desportiva 
entre os agrupamentos da cidade. 

 Promover hábitos de saúde e bem estar físico. 

 Desenvolver o espírito solidário das comunidades 
escolares. 

Promover hábitos de 
saúde  
Comemorar os cem anos 
da escola Dr.Júlio Martins 

Alunos, 
professores, pais e 
EE dos três 
agrupamentos da 
cidade. 

Área disciplinar de 
Educação Física 

Não 

20 € 

24 
 
 
 
 
29 
 
 
30 



 

Projeto/atividade Calendarização   Objetivos  
Enquadramento com o 

Projeto Educativo 
Público-alvo  

e local 
Grupo responsável 
e/ou coordenador 

Interrupção 
Ativid. let. 

Recursos 
financeiros 

Refª. 
 

 

64 

 

Dia das Bruxas (Halloween) 30 outubro  Divulgar a Cultura Inglesa e Norte Americana; 

 Promover a capacidade de comunicação, participação e 
recreação;   

 Desenvolver competências com impacto no sucesso 
escolar: comunicação oral, vocabulário, autonomia, 
autoconfiança e desinibição;  

 Cooperar com os outros em tarefas e projetos comuns; 

 Identificar e dialogar sobre as tradições os símbolos, 
origem, história e a data do Halloween;  

 Proporcionar às crianças o contacto com este tipo de 
tradição e animação.  

 Desenvolver e estimular o respeito por todas as culturas 
e tradições. 

- Melhorar o Sucesso 
Escolar dos Alunos;  
- Promover uma cultura 
de cooperação e trabalho 
de equipa. 

Crianças da 
Educação Pré-
Escolar e alunos 
do 1º CEB 

Professores e 
Educadores das 
escolas do Meio 
Rural 

Não 300 € 117 

Professores e 
Educadores do 
Centro Escolar 

Não 100 € 147 

Miúdos a Votos  
 
 
Projeto aLeR+ 2027 
 

Ao longo do ano 
 
novembro a maio 

 Conhecer os livros preferidos das crianças e jovens 
portugueses; 

 Promover  a leitura e a cidadania; 

 Conhecer como se desenrola um processo eleitoral; 

 Organizar comícios, cartazes, marcadores,  crachás, 
sessões de esclarecimento, debates… 

 Desenvolver a produção escrita e oral. 

Resultados Académicos 
-Melhorar os resultados 
académicos em todos os 
anos de escolaridade; 
Resultados Sociais 
-Orientar para o 
desenvolvimento de 
atitudes e valores 
essenciais à vida em 
comunidade; 
Promover as BE, 
enquanto espaços de 
aprendizagem. 
 
 

Alunos dos 1.º 
ciclo/ 2.º ciclo/  3.º 
ciclo e secundário 

Equipa BE 
 
PB Filomena 
Freitas 
 
Prof. João Batista 
 
Prof. Titulares de 
Turma 

Não 100 € 67 

Cerimónia do Quadro de 
Mérito  
Dia do Diploma 
Prémio Gomes de Castro 

Novembro  Valorizar o mérito escolar; 

 Promover a valorização da Escola enquanto veículo e  
motor da educação nos seus diferentes domínios; 

 Desenvolver as competências pessoais e sociais, e a 
participação ativa, responsável, crítica, solidária e 
cooperante; 

 Promover a participação e responsabilização dos alunos 
no seu processo de aprendizagem. 

Reconhecer e valorizar 
os resultados 
académicos e sociais 
dos alunos 

Comunidade 
escolar 

Direção Não 

800€ 

68 

Navegas em Segurança – 
Ações Online 

Novembro / 
Dezembro 

 Partilhar novas experiencias de aprendizagem e debate 
no âmbito da promoção de uma cidadania ativa; 

A atividade enquadra-se 
na missão, visão, 
princípios e valores do PE, 

Turmas do 2º, 3º 
Ciclo e Secundário 

Coordenadores 
dos Diretores de 
Turma 

Não 
 

201 
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 Sensibilizar os alunos para a importância de diferentes 
temáticas: fake news, cyberbullying, internet das coisas, 
discurso de ódio, redes sociais, ciberdependência e 
outras. 

 Promover o diálogo e o sentido crítico. 

 Partilhar experiências e valores como a tolerância, 
respeito pelo outro, direitos humanos e outros. 

 Alertar para as vantagens e desvantagens da globalização 
e dos sistemas comunicacionais entre os povos. 

nomeadamente: 
- na capacitação dos 
alunos para saber lidar 
com as incertezas e os 
desafios do futuro e 
consciencializando-os da 
necessidade de 
uma aprendizagem ao 
longo da vida; 
 - na construção de um 
agrupamento cada vez 
mais inclusivo no quadro 
de uma 
sociedade onde todos, na 
sua individualidade e 
diferença assumem um 
papel ativo, livre e 
responsável; 
- no estímulo da 
curiosidade, reflexão,  de 
modo a promover 
práticas centradas nos 
direitos humanos, na 
liberdade e na 
democracia. 
 
  

Atividade em 
parceria com o 
IPDJ – Vila Real 

Visita ao património local: 
Ponte de Trajano ;Termas; 
principais eixos viários 
romanos. 

Novembro  Valorizar a relação escola- meio;  

 Desenvolver a sensibilidade estética e artística dos 
alunos;  

 Desenvolver o espírito de observação e o espírito crítico; 

 Promover o conhecimento do património histórico e 
cultural de Chaves (conhecer os vestígios romanos da 
cidade); Incentivar o interesse pela 
preservação/conservação do património cultural; 

 Valorizar a identidade cultural. 

Melhorar o sucesso 
escolar dos alunos. 
Promover um ambiente 
educativo de qualidade 

Turma do 1º A do 
Curso Profissional 
de Instrumentistas 

José António Paiva 
e Sofia Mendonça. 

Não 50 € 22 

Concurso de quadras de S. 
Martinho 

novembro  Estimular a escrita. 

 Consciencializar para a importância da preservação das 
tradições. 

 Fomentar a participação em concursos/ atividades entre 

Resultados Académicos 
-Melhorar os resultados 
académicos em todos os 
anos de escolaridade. 
- Promover as SE/BE, 

Pré-escolar, 1.º e 
2.º ciclos 

Equipa da BE 
 
Educadoras e 
professores 
titulares de 

Não 

50 € 

136 
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grupos/ turmas  do agrupamento. enquanto espaços de 
aprendizagem. 
Planeamento e 
articulação 
-Promover o trabalho 
colaborativo entre 
docentes. 
 

turma 

 
 
Día de Muertos 
 
 

Primeira semana 
de novembro 

 Motivar os alunos para a aprendizagem da língua 
estrangeira. 

  Visualizar e comentar um filme. 

 Conhecer uma celebração tradicional mexicana. 

 Desenvolver a compreensão audiovisual. 

- Fomentar o 
enriquecimento do 
processo de ensino e 
aprendizagem. 
 

Alunos e 
professores de 
espanhol 
 
 
 

Grupo de 
espanhol 

Não 

20 € 

169 

Educação postural e 
transporte de mochilas  

Novembro  Sensibilizar os intervenientes para a necessidade de 
treinar /adquirir uma postura corporal correta; 

 Promover a saúde e o bem-estar dos alunos; 

 Prevenir patologias futuras resultantes das más posturas 
na juventude 

Promover um ambiente 
educativo inclusivo e de 
qualidade. 

Turmas de 7º ano 
 
Salas de aula 

Equipa PES  
 
UCC Chaves 1 

Não 20€ 153 

Concurso de Ortografia 
 
 
Projeto aLeR+ 2027 
 

Novembro a 
março 

 Fomentar o uso correto da Língua Portuguesa, para 
comunicar de formar adequada e para estruturar o 
pensamento próprio; 

 Valorizar a correção ortográfica; 

 Praticar a escrita como meio de desenvolver a 
compreensão na leitura. 

 Promover a realização de atividades de forma autónoma. 

Responder de forma 
adequada e diversificada 
às dificuldades inerentes 
ao processo de ensino 
aprendizagem; 
Desenvolver 
articuladamente 
atividades  que 
promovam as 
competências presentes 
no perfil do aluno no final 
da escolaridade 
obrigatória. 
 

Alunos do 1º CEB 
 
 
 
 
 
 
 

Equipa da BE 
Conceição 
Medeiros 
Docentes do 
1.ºciclo  
 
 
 

Não 

100€ 

69 

Read for the Record 
 
 
 
Projeto aLeR+ 2027 
 

29 outubro  Evocar a problemática da alfabetização infantil; 

 Promover a educação na primeira infância, lendo o 
mesmo livro “Como a Arte Transformou um Bairro!,  de 
F. Isabel Campoy e Adriana Sananes 

 Promover a relação escola – comunidade; 

 Fomentar o prazer de ler e ouvir ler. 

Resultados Académicos 
-Melhorar os resultados 
académicos em todos os 
anos de escolaridade; 
 
Resultados Sociais 
- Promover a realização 

-Crianças do pré-
escolar e alunos 
do 1.º ciclo; 
-Docentes  
-Assistentes 
Operacionais 
 

-Professora 
Bibliotecária 
 
-Equipa da BE  
 
-Vítor Olo 

Não 

100€ 

70 
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de protocolos e parcerias 
com empresas e 
instituições da 
comunidade. 

Sessão de sensibilização 
“Escola em Tempo de 
Pandemia”. 

Final de outubro e 
novembro. 

 Conhecer os principais efeitos emocionais da COVID-19; 
Ídentificar o impacto gerado pela COVID-19 no contexto 
escolar; 

 Sensibilizar para o impacto do estigma e da discriminação 
no dia-a-dia das pessoas. 

Manter uma dinâmica de 
combate à indisciplina, 
através do 
desenvolvimento de 
práticas de mediação que 
promovam a 
consolidação de uma 
cultura de convivência 
pacífica; 
Promoção de mediação 
positivas de conflitos na 
escola; 
Responsabilização dos 
alunos pela exigência do 
cumprimento dos seus 
deveres; 
Promoção da autoestima 
dos alunos.  

Alunos do 5º/6º 
anos 
Escola Nadir 
Afonso 

Psicóloga  
Ana Luísa Moreira 

Não 

50€ 

173 

S. Martinho 11 novembro 
 
 
 
 
 
 
 

 Assinalar o S. Martinho como atividade promotora da 
socialização e dos valores da solidariedade; 

 Valorizar o património cultural, os costumes e as 
tradições locais; 

 Promover o convívio e fraternidade entre os pares 
envolvidos; 

 Criar um ambiente positivo entre Prof./Enc. de Educação 
e a comunidade em geral; 

 Sensibilizar os alunos para a importância de preservar as 
tradições e a cultura popular; 

Ponto 4.1.2 resultados 
sociais; 
ponto 4.2.1 planeamento 
e articulação curricular 
 
Promover um ambiente 
educativo de qualidade 

Comunidade 
escolar 
 
 
 
 
 

 Não 

500€ 

 

Coord. de Escola 
Centro Escolar  
 

147 

Departamento do 
1º CEB 
Escolas do meio 
Rural 

118 

VideoConferência 
“Apresentação do Concurso 
Nacional de 

12 de Novembro 
2020 –horário: das 
17h às 18.15h 

 Sensibilizar os alunos para a as aplicações da Geometria e 
sua importância em determinadasáreas do 
conhecimento. 

Proporcionar aos alunos 
do ensino profissional a 
experiência de criar uma 

Alunos do 2º ano 
do curso técnico 
de contabilidade-

Professor João 
Franco 

Não 20€ 175 
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Empreendedorismo Já 
Portugal- Júnior 
Achievement Portugal”  

ideia de negócio 
inovadora, recorrendo a 
técnicas de gestão, no 
âmbito das disciplinas 
técnicas do seu curso 

2ºA 

“Porque é Natal”. A cor e a 
forma na representação. 

1º período 
(novembro e 
dezembro) 

 Conhecer a técnica de composição do vitral;  

 explorar propriedades e qualidades da luz-cor;  

 perceber a noção de composição em diferentes 
produções plásticas;  

 divulgar os trabalhos dos alunos. 

4.1 - Fomentar o 
enriquecimento do 
processo de ensino e 
aprendizagem. 

Alunos dos 7º, 8º 
e 9º anos. Escola 
Dr. Júlio Martins. 

Artes Visuais / 
professores de 
Educação Visual 

Não 100€ 144 

Campanha de 
Solidariedade:”10 Milhões 
de Estrelas – Um gesto pela 
Paz 2019”, da Cáritas  
Portuguesa. 

Dezembro  Conhecer organizações católicas que trabalham pela 
promoção da dignidade humana;  

 Reconhecer o valor da  solidariedade;  

 Valorizar a atitude de voluntariado;  

 Contribuir para a formação integral dos alunos; dinamizar 
a relação Escola/Meio. 

Orientar para o 
desenvolvimento de 
atitudes e valores 
essenciais à vida em 
comunidade; 
Promover a relação 
escola/família -meio 
visando a melhoria da 
ação educativa. 

Comunidade 
Educativa da 
Escola Nadir 
Afonso e Escola 
Dr. Júlio Martins 

Grupo 290 - EMRC Não 50€ 93 

Dia internacional da pessoa 
com deficiência 
 
 
 

 3 dezembro 
 
 
 
 

Sensibilizar a comunidade educativa para as 
potencialidades de todos os cidadãos; 

 Promover a Inclusão, como um direito de todas as 
crianças e alunos ao acesso e participação, de modo 
pleno e efetivo, aos mesmos contextos educativos. 

- Assegurar o direito a 
uma educação 
intercultural, centrada na 
igualdade de 
oportunidades de acesso 
e sucesso, valorizadora de 
percursos de 
aprendizagem 
diferenciados e flexíveis. 
- Proporcionar uma 
educação de qualidade 
para todos, de modo a 
construirmos um 
agrupamento cada vez 
mais inclusivo no quadro 
de uma sociedade onde 
todos, na sua 
individualidade e 
diferença assumem um 
papel ativo, livre e 
responsável. 

- Todos os alunos 
do agrupamento  
 
 
 
 
 
Espaços 
destinados à 
exposição de 
trabalhos dos 
alunos, nas 
diferentes escolas 
do Agrupamento. 
 

Grupo de 
Educação Especial 
com a colaboração 
das docentes das 
Expressões. 

Não 

50€ 

11 
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Concurso – Carta a los Reyes 
Magos 

Dezembro  Conhecer uma tradição espanhola. 

 Desenvolver a capacidade de expressão escrita. 

 Promover a criatividade. 

- Fomentar o 
enriquecimento do 
processo de ensino e 
aprendizagem. 

Alunos e 
professores de 
espanhol 
 

Grupo de 
espanhol 

Não 

50€ 

170 

Comemorações do 
Dia da Escola Nadir Afonso 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4  dezembro 
 

 Contribuir para a afirmação da escola como locus de 
formação; 

 Fomentar hábitos de consumo cultural através da 
realização e participação em eventos de cariz cultural;  

 Estimular a criação cultural e o  pensamento reflexivo; 

 Dar a conhecer a obra artística de Nadir Afonso;  

 Incentivar e explorar a criatividade dos alunos; 

 Fomentar a interdisciplinaridade, o trabalho colaborativo 
e a  reflexibilidade. 

Promoção dum clima 
cordial e amigável que 
convide os pais/EE a 
virem à escola e os 
incentive a contactarem 
mais ativamente com as 
atividades desenvolvidas 
pelos seus educandos;  
Criação dum maior 
número de 
oportunidades de 
relacionamento e 
convivência entre a 
comunidade escolar, 
através da utilização do 
refeitório, participação 
em atividades desportivas 
e recreativas, convívios 
relacionados com datas 
festivas ou outras (Natal, 
início de ano letivo), “Dia 
da Escola”, entre outros.   
 

Alunos das turmas 
do 5.º e 6.º anos, 
docentes de EF/ 
PORT EV/ET/ 
CEA, BE, 
assistentes 
operacionais da 
Escola Nadir 
Afonso.  
 
Comunidade 
Escolar 

Direção 
 
Coordenação da 
Escola Nadir 
Afonso. 

Não 300 € 71 

Corta-mato escolar  
 
 

7 dezembro  Mobilizar desportivamente toda a comunidade escolar;  

 Realizar provas de resistência, onde executem ações 
motoras globais de longa duração, com o máximo de 
intensidade para aquela distância, resistindo à fadiga e 
recuperando com relativa rapidez, após o esforço. 

  Desenvolver nos alunos um saudável espírito de 
competição e fair-play. 

 Promover hábitos de saúde e bem estar físico. 

Promover hábitos de 
saúde  
Contribuir para a bem 
estar dos alunos. 
Promover hábitos 
saudáveis de competição. 

Alunos de todos os 
ciclos de ensino  

Área disciplinar de 
Educação Física  

Sim 

1000€ 

25 

Webinar 
 “Construir um futuro 
financeiro mais 
responsável” 

7 dezembro  Educar para a literacia financeira 

 Transmitir ferramentas úteis aos alunos sobre temas 
como a gestão de orçamentos, poupança e 
responsabilidade no uso do crédito. 

- Fomentar o 
enriquecimento do 
processo de ensino e 
aprendizagem. 

2ºano do curso 
profissional de 
Contabilidade- 2ºA 
(12 alunos) 

Professor João 
Franco 
 
Fernando 
Mouzinho 

Não 

20€ 

204 
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(Planning and 
Management 
Control Director) 
- Parceria Empresa 
“White Star Asset 
Solution” e 
Instituição “JÁ 
PORTUGAL” 

Exposição de Natal 14 dezembro 
a 
6 janeiro 

 Preservar o património cultural; 

 Mostrar as potencialidades artísticas dos alunos e 
famílias; 

 Promover o envolvimento das famílias; 

 Promover um relacionamento positivo com os outros, no 
apreço pelos valores da justiça, da verdade e da 
solidariedade. 

 - Promover um ambiente 
educativo inclusivo e de 
qualidade; 
- Fomentar as relações 
escola/família visando a 
melhoria da ação 
educativa. 

Crianças e alunos 
da EB Santa 
Cruz/Trindade 
 
Comunidade 
Escolar 
 
Centro Escolar 

Coordenação da 
escola. 

Não 

200€ 

161 

Dia Internacional dos 
direitos humanos 

10 dezembro  Sensibilizar para a problemática dos direitos humanos. 

 Conhecer os direitos humanos.  

 Agir para tornar os direitos humanos uma realidade.  

 Elaborar caertazes alusivos ao tema. 

Promoção de uma cultura 
de convivência escolar 

Docentes de 
Cidadania e 
Desenvolvimento.  
Gabinete de 
Mediação 

Coordenador Gm+ 
Coordenadores 
dos DT 

Não 

50 € 

89 

Torneio de Voleibol  1º Período 
16 dezembro 
 
3º Período 
9 junho 

 Desenvolver nos alunos um saudável espírito de 
competição e fair-play. 

 Promover hábitos de saúde e bem estar físico. 

 Aplicar os conhecimentos adquiridos nas aulas de 
Educação Física. 

Promover hábitos de 
saúde  
Contribuir para a bem 
estar dos alunos. 
Promover hábitos 
saudáveis de competição 
e de respeito para com 
colegas e adversários 
 

Alunos do 2º Ciclo 
 
Alunos do 3º Ciclo 
e secundário 

Área disciplinar de 
Educação Física 

Sim 

50€ 

26 
 
33 
 

Workshop  
“Ideias inovadoras e 
Empreendedorismo” 

16 dezembro  Partilhar experiências na área de inovação e criatividade 
empresarial 

 Transmitir ideias criativas na vertente empresarial 

Promover um ambiente 
educativo inclusivo e de 
qualidade; 

Alunos de todos  
cursos 
profissionais 

Professor João 
Franco 
 
Ex-Participantes 
do Concurso 
Nacional de 
Empreendedorism
o “Júnior 
Achievement 
Portugal” 

Não 

20€ 

205 
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-Alunos atuais do 
TESP de 
Administração e 
Negócios do IPB-
ESACT 
1-Macy Monteiro 
2-Diogo Tinoco 

Torneio de Basquetebol 3x3, 
3º Ciclo e Secundário. 

18 dezembro  Promover o gosto pela prática desportiva 

 Aplicar e consolidar os conhecimentos adquiridos nas 
aulas de Educação Física. 

Promover hábitos de 
saúde  
Contribuir para a bem 
estar dos alunos. 
Promover hábitos 
saudáveis de competição 
e de respeito para com 
colegas e adversários 
 

Alunos do 3º Ciclo 
e Secundário 

Área disciplinar de 
Educação Física 

Sim 

50€ 

23 

Natal intercultural  14 a 18 de 
dezembro 

Promover a  partilha de tradições culturais  de Natal de 
toda a comunidade educativa 

Promover um ambiente 
educativo inclusivo e de 
qualidade. 
Fomentar as relações 
escola/família/meio 
visando a melhoria da 
acção educativa. 
Valorização dos 
interesses culturais e 
pessoais dos alunos, 
através de uma 
pedagogia diferenciada e 
da aplicação de medidas 
de socialização e 
integração;  
Orientar para o 
desenvolvimento de 
atitudes e valores 
essenciais à vida em 
comunidade. 

Alunos Coordenador do 
GM 

Não 

100 € 

91 

Festa de Natal 17 dezembro  
18 dezembro 

 Proporcionar o espírito de iniciativa às crianças e 
comunidade em geral; 

 Criar dinâmicas que aproximem os docentes comunidade 
e alunos em volta de valores comuns; 

Ponto 4.1.2 resultados 
sociais; 
ponto 4.2.1 planeamento 
e articulação curricular 
 

Crianças do Pré-
Escolar 
 
 
 

 
 

Não 

400 € 
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 Tornar os alunos sensíveis a novas experiências saberes e 
sabores; 

 Valorizar o Património regional e nacional. 
-Promover valores como a solidariedade, fraternidade, 
amizade, paz,… 

 Promover a socialização e convívio; 

 Conhecer e preservar as tradições gastronómicas; 

 Reconhecer o Natal como a festa da família; 

 Realização de uma “ceia” de Natal; 

 Sensibilizar para formas de atuação em grupo, 
colaboração nas atividades previamente propostas e 
comemoração da época natalícia. 

- Promover um ambiente 
educativo inclusivo e de 
qualidade; 
 
- Promover a realização 
de parcerias com 
empresas e instituições 
da comunidade. 
 
 

 
Alunos do 1º CEB 
Comunidade 
Escolar 
Escolas  do Meio 
Rural 
Crianças do Pré-
Escolar 
Alunos do 1º CEB 
Comunidade 
Escolar 
 
 
Centro Escolar 

 
Departamento do 
1º CEB 
 
 
 

119 

 
Coord. Escola 
Santa 
Cruz/Trindade 
 

 161 
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2º Período 

 

Concurso interturmas: saber 
português 

2º período  Melhorar o desempenho escolar em Português de alunos 
do Ensino Secundário. 

 Consolidar conteúdos gramaticais. 

 Desenvolver o domínio da língua, falada e escrita. 

 Fomentar o interesse pela disciplina de Português; 

Melhorar o sucesso 
escolar dos alunos. 

10º B e 11º B Professoras: Irene 
Romão e Isabel 
Reis 

Não  13 

Representação da peça de 
teatro “Auto da Barca do 
Inferno” de Gil Vicente 

2º Período  
 

 Consolidar conhecimentos sobre o texto dramático; 

 Identificar as especificidades do teatro vicentino;  

 Reconhecer a intencionalidade crítica e atualidade da 
obra. 

- Responder de forma 
adequada e diversificada 
às dificuldades inerentes 
ao processo de ensino 
aprendizagem; 
- Desenvolver 
articuladamente  
atividades que promovam 
as  competências 
presentes no  perfil do 
aluno no final da 
escolaridade obrigatória 
- Preservar a valorização 
da  dimensão artística de 
caráter  multifacetado 

Alunos de 9º ano Departamento de 
Língua Portuguesa 

Sim 1000 € 87 

Representação da peça de 
teatro “Farsa de Inês 
Pereira” de Gil Vicente 

2º Período  
 

 Consolidar conhecimentos sobre o texto dramático; 

 Identificar as especificidades do texto vicentino; 

 Reconhecer a intencionalidade crítica e atualidade da 
obra. 

 

 

Responder de forma 
adequada e diversificada 
às dificuldades inerentes 
ao processo de ensino e 
aprendizagem; -
Desenvolver 
articuladamente 
atividades que promovam 
as competências 
presentes no perfil do 
aluno no final da 
escolaridade obrigatória - 
Preservar a valorização da 
dimensão artística de 
caráter multifacetado 

Alunos de 10º 
anos 

Departamento de 
Língua Portuguesa 

Sim 50 € 85 

Olimpíadas de Física 2021 – 
Escalão A e B 

Segundo período 
em data a 

 Desenvolver o raciocínio, o pensamento crítico e a 
capacidade de resolução de problemas; 

4.1.1 – Resultados 
académicos 

Alunos do 9ºano e 
11ºano que 

Área disciplinar de 
Física e Química 

Não 
500 € 

109 



 

Projeto/atividade Calendarização   Objetivos  
Enquadramento com o 

Projeto Educativo 
Público-alvo  

e local 
Grupo responsável 
e/ou coordenador 

Interrupção 
Ativid. let. 

Recursos 
financeiros 

Refª. 
 

 

74 

 

designar pela SPF  Melhorar os resultados académicos; 

 Contribuir para a participação dos alunos em projetos 
que visam o acompanhamento da evolução científica; 

 Fomentar o enriquecimento do processo de ensino e 
aprendizagem; 

Dinamizar o estudo da Física em parceria com outras 
entidades; 

 Proporcionar a aproximação às Universidades e Institutos 
Superiores; 

 Aumentar os níveis de competitividade dos alunos.; 

Diversificar e sistematizar as estratégias de promoção do 
ensino das ciências experimentais 

4.1.2 – Resultados sociais 
4.1.3 – Reconhecimento 
da comunidade 
4.2.1 – Planeamento e 
articulação entre a 
comunidade educativa 
4.2.2 – Práticas de ensino 
com intencionalidade 
4.2.3. – Monitorização e 
avaliação do ensino e das 
aprendizagens  
4.3. – Liderança e gestão 
 

frequentam a 
disciplina de Física 
e Química 

Olimpíadas de Química 2021 
– Escalão Júnior e Mais 

Segundo período 
em data a 
designar pela SPQ 

 Desenvolver o raciocínio, o pensamento crítico e a 
capacidade de resolução de problemas; 

 Melhorar os resultados académicos; 

 Contribuir para a participação dos alunos em projetos 
que visam o acompanhamento da evolução científica; 

 Fomentar o enriquecimento do processo de ensino e 
aprendizagem; 

 Dinamizar o estudo da Química em parceria com outras 
entidades; 

 Proporcionar a aproximação às Universidades e Institutos 
Superiores; 

 Aumentar os níveis de competitividade dos alunos.; 

 Diversificar e sistematizar as estratégias de promoção do 
ensino das ciências experimentais 

4.1.1 – Resultados 
académicos 
4.1.2 – Resultados sociais 
4.1.3 – Reconhecimento 
da comunidade 
4.2.1 – Planeamento e 
articulação entre a 
comunidade educativa 
4.2.2 – Práticas de ensino 
com intencionalidade 
4.3. – Liderança e gestão 
 

9ºano e 11ºano Área Disciplinar de 
Física e Química 

Não 500€ 110 

“Viagem pela arte 
contemporânea”, 
exposições temáticas. 
Recriação de obras de 
referência. 

2º e 3º períodos.  Desenvolver a capacidade de comunicação; dominar 
tipologias de representação expressiva;  

 reconhecer o âmbito da arte contemporânea;  

 alargar os horizontes de criatividade;  

 divulgar os trabalhos dos alunos. 

4.2 - Preservar a 
valorização da dimensão 
artística de caráter 
multifacetado. 

Alunos dos 7º, 8º 
e 9º anos. Escola 
Dr. Júlio Martins. 

Artes Visuais / 
professores de 
Educação Visual 

Não 100€ 178 

Saúde oral e entrega dos 
cheques-dentista 

Janeiro  Promover a saúde oral dos alunos; 

 Entregar os cheques-dentista aos encarregados de 
educação; 

 Esclarecer dúvidas relacionadas com a utilização dos 
cheques-dentista. 
 

- Promover um Ambiente 
Educativo de Qualidade 

Alunos e 
Encarregados de 
Educação 

PES 
 
UCC Chaves 1 

Não 

0 

158 
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Palestra “A Contabilidade e 
a Ética Profissional” 

Janeiro  Consciencializar os alunos sobre a importância da ética 
na profissão de TOC-Técnico Oficial de Contas 

Desenvolver tempos e 
espaços de reflexão 
concertada; 

2ºano do curso 
profissional de 
Contabilidade- 2ºA 

Professor João 
Franco 
Prof. Dr. Ricardo 
Jorge (Professor 
de Contabilidade 
Geral e Analítica 
do IPB) 

Não 

20€ 

207 

Educação postural e 
transporte de mochilas e 
Higiene Pessoal – higiene 
corporal, saúde oral, sono, 
menstruação 

Janeiro  Sensibilizar os intervenientes para a necessidade de 
treinar /adquirir uma postura corporal correta; 

 Promover a saúde e o bem-estar dos alunos; 

 Prevenir patologias futuras resultantes das más posturas 
na juventude 

 Turmas de 5º ano 
 
Salas de aula 

Equipa PES  
 
UCC Chaves 1 

Não 20€ 150 

SESSÕES DE 
SENSIBILIZAÇÃO/INFORMAÇ
ÃO SOBRE ALIMENTAÇÃO E 
SUSTENTABILIDADE 

Janeiro  Sensibilizar os alunos para a necessidade der alteração de 
hábitos alimentares e de consumo visando a 
sustentabilidade destes processos. 

 Informar os alunos da necessidade de adotar hábitos 
alimentares saudáveis e adequados às características de 
cada um. 

 Promover escolhas saudáveis. 

 Turmas de 12º ano 
 
Salas de aula 

Equipa PES e 
nutricionista das 
termas, Dr. Filipe 
Ferreira. 

Não 20€ 157 

Concurso "Conta-nos uma 
história - Podcast na 
Educação “ 
 
Projeto aLeR+ 2027 
 

Janeiro a março   Promover os hábitos de leitura e de escrita em Português 
e língua Inglesa. 

 Fomentar o ato de contar história. 

 Fomentar a criação de projetos desenvolvidos pelas 
escolas de Educação Pré-Escolar e 1.º Ciclo do Ensino 
Básico que incentivem a utilização das Tecnologias de 
Informação e Comunicação (TIC) 

 Incentivar tecnologias de gravação digital de áudio e 
vídeo. 

Resultados Académicos 
-Melhorar os resultados 
académicos em todos os 
anos de escolaridade; 
 
Planeamento e 
articulação 
-Promover o trabalho 
colaborativo entre 
docentes. 
 
 

Crianças pré-
escolar /Alunos 1.º 
Ciclo do Ensino 
Básico 

Professoras 
bibliotecárias 
 
Equipa BE 
 
 

Não 

50€ 

72 

Educadoras / 
professores 
titulares de turma 
Prof. Natália 
Magalhães 
e Cláudia  Marante 

 

Pmate 
 

2.º e 3.º periodos 
 
(datas de 
competição a 
definir) 

 Desenvolver o gosto pela matemática e pelo estudo das 
matemáticas escolares; 

 Consolidar e aumentar conhecimentos; 

 Criar hábitos de estudo (individual/grupo); 

 Instrumento de apoio ao ensino; 

 Combater a infoexclusão; 

 Permitir que professores e alunos conheçam novas 

Promoção do sucesso 
educativo - Alargar as 
competências dos alunos 
nas disciplinas de 
matemática; Incentivar a 
curiosidade e o interesse 
pelo saber através da 
promoção e dinamização 

Alunos do Ensino 
Básico e 
secundário 
 
Salas de 
informática das 
escolas 

2º Ciclo -Carla   
Fernandes; 
Benjamim 
Fernandes  
 
3.º ciclo e 
Secundário – 
Cândido Morais; 

Sim 

 €1500 € 

19 
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metodologias de ensinar e aprender recorrendo à 
tecnologia e à interdisciplinaridade como meio de 
promoção e veiculação do conhecimento. 

de concursos que 
fomentem o gosto pelas 
diferentes áreas do 
conhecimento 

Carlos Souto; 
Manuela Silva; 
Claudine 
Gonçalves; 
Elisabeta Tomaz; 
Infância Morais 

Cantar as Janeiras Janeiro  Preservar o património cultural; 

 Compreender costumes e tradições; 

 Estimar o gosto pela música.Promover e estreitar a 
ligação e abertura da escola ao meio e vice-versa. 

 Compreender costumes e tradições. 

 Estimular o gosto pela música. 

 Entoar canções tradicionais. 

 Valorizar o património oral local. 

 Promover junto dos alunos a sensibilização de valores 
tradicionais e regionais. 

 Elaborar coroas de Reis.  

 Elaborar textos e desenhos alusivos ao tema;  

 Pesquisar  e memorizar canções tradicionais alusivas à 
quadra. 

Desenvolver tempos e 
espaços de reflexão 
concertada; 

Alunos e 
comunidade do 
Centro Escolar 

Coordenador de 
escola/titulares de 
grupo e 
turma/Prof. AEC 
 

Não 
 

100 € 192 

Alunos do Pré  e 
1º Ciclo 
Centro Escolar 
Meio Rural 
Comunidade 

Titulares de grupo 
e turma/Prof. AEC 
 
 

120 

Comemoração do dia da 
não violência escolar  
 
Projeção de um filme e 
debate, promovido e 
orientado pela equipa de 
alunos/as mediadores/as. 

30 janeiro  Informar os /as alunos/as da existência do Gabinete de 
Mediação e dos seus objectivos. 

 Alertar os alunos/as para a problemática da violência 
escolar. 

 Divulgar o trabalho dos/as  alunos/as mediadores/as. 

 Valorizar e incentivar o trabalho do alunos/as 
mediadores/as. 

Promoção de uma cultura 
de convivência escolar 

Comunidade 
educativa 

Coordenador Gm+ Não 

50 € 

92 

Historias da Ajudaris “Se eu 
fosse…” 

31 de janeiro a  
31 de março  

 Despertar e fortalecer os hábitos de leitura e da escrita; 

 Estimular a prática da cidadania e da solidariedade; 

 Aproximar os contextos Escola - Família e Comunidade; 

 Impulsionar a rede de voluntariado na comunidade. 

Resultados Académicos 
-Melhorar os resultados 
académicos em todos os 
anos de escolaridade; 
Planeamento e 
articulação. 
 
-Promover o trabalho 
colaborativo entre 
docentes. 

Alunos 1. ºciclo e 
2.º ciclo 
 
 

Docentes titulares 
de turma / área 
disciplinar 
 
Equipa da BE 

Não 

100€ 

84 

Prevenção de Consumos  e Janeiro  Sensibilizar os intervenientes para a problemática dos - Promover um Ambiente Turmas  10º ano; Equipa PES Não 20€ 151 
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SPA  
 
 
Fevereiro 

consumos; 

 Melhorar o estado de saúde global das crianças/jovens; 

 Prevenir o consumo de substâncias psicoativas em meio 
escolar; 

 Contribuir para a tomada de decisões conscientes; 

 Promover estilos de vida saudável; 

Educativo de Qualidade  
 
 
Turmas  6º ano; 
 
Salas de aula 

  
UCC Chaves 1  

Palestra sobre  
Web Design e  Multimédia 

Fevereiro  Preparar os alunos do ensino profissional para os novos 
desafios do multimédia 

- Promover um Ambiente 
Educativo de Qualidade 

2ºano do curso 
profissional de 
Contabilidade- 2ºA  
-3ºano do curso 
profissional de de 
Multimédia - 2ºB 

Prof. João Franco 
 
Professor Dr.  
Nuno – (Docente 
da Unidade 
Curricular de Web 
Design - 
Multimédia) -  IPB 

Não 20€ 208 

Día de los Enamorados 
 
(El amor en QR code) 

Primeira quinzena 
de fevereiro 

Pesquisar e selecionar mensagens de amor de escritores 
hispanos. 

Redigir mensagens sobre a amizade e o amor  

 Promover a criatividade e a literacia digital. 

 Converter as mensagens em QR code. 

 Apresentar os trabalhos à comunidade educativa. 

- Fomentar o 
enriquecimento do 
processo de ensino e 
aprendizagem. 
- Desenvolver os valores 
de promoção da saúde, 
de conhecimento e 
respeito pela sexualidade 
humana e de combate à 
violência no namoro/ 
doméstica. 
- Promover um ambiente 
educativo inclusivo e de 
qualidade. 
 

Alunos e 
professores de 
espanhol 
 
 
 

Grupo de 
espanhol 

Não 

20€ 

172 

Comemoração do Dia da 
Internet Segura 

Fevereiro  Tomar consciência do mundo que nos rodeia; 

 Reconhecer perigos e ameaças decorrentes do uso da 
Internet; 

 Reconhecer a importância e desenvolver competências 
em novas tecnologias. 

Melhorar as Condições de 
Trabalho e Serviços nos 
Espaços Escolares 

Comunidade 
escolar/Auditório 

Professores de 
Informática 

Não 50 € 98 

Visita de estudo / Chaves Fevereiro  Avaliar diferentes fenómenos sociais; 

 Identificar os diversos agentes económicos 

 Comparar diferentes canais de distribuição; 

 Identificar fatores que contribuem para  os fluxos de 
turismo a nível local; 

- Assegurar condições 
facilitadoras da formação 
integral do aluno e do seu 
sucesso; 
- Estimular a interação 

10º Ano /Turma E 
2ºA -Profissonal 
 

Grupo 430 Não 100 € 131 
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 Identificar “novas” formas de deslocalização comercial na 
cidade; 

 Refletir sobre a relatividade, no tempo e no espaço, nas 
noções de cidade e centro urbano; 

 Identificar medidas de recuperação da qualidade de vida 
urbana; 

 Explicar a influência dos fatores naturais e humanos no 
desenvolvimento da cidade; 

 Caraterizar a Sociedade de consumo; 

 Inferir sobre as atividades económicas relacionadas com 
o meio; 

 Inferir sobre a localização industrial associada à 
existência de recursos naturais; 

 Identificar as potencialidades das matéria-primas da 
região; 

 Reconhecer a importância da produção do fumeiro na 
valorização do espaço rural; 

entre os diversos 
intervenientes da 
comunidade educativa; 
- Desenvolver atitudes de 
responsabilidade, 
solidariedade e 
cooperação; 
- Desenvolver o espírito 
crítico; 
 

Carnaval 21 fevereiro  Construir máscaras, fatos e adereços; 

 Promover o convívio entre alunos, professores e a 
comunidade local; 

 Participar no cortejo/desfile de carnaval; 

 Assinalar o Carnaval como tradição a valorizar; 

 Promover a socialização dos alunos; 

 Exprimir-se livre e criativamente. 

 Preservar o património cultural; 

 Desenvolver as capacidades criativas dos alunos. 

 Vivenciar situações de alegria e divertimento. 

Melhorar o sucesso 
escolar dos alunos; 
Promover um ambiente 
educativo inclusivo de 
qualidade; 
Promover uma cultura de 
cooperação e trabalho de 
equipa. 

Alunos do Pré e 1º 
Ciclo 
 
Escola e 
Comunidade 
 
 
 

Coordenadora do 
Centro Escolar 
 
 
 
 
 
 
Departamento do 
1º Ciclo  
Escolas do meio 
rural 

Não 

1500€ 

161 

121 

SESSÕES SOBRE HIGIENE 
PESSOAL – Higiene corporal, 
saúde oral, sono, 
menstruação 

Março  Sensibilizar os alunos para a necessidade da adoção de 
hábitos de higiene pessoal. 

 Informar os alunos dos cuidados a ter no que respeita à 
higiene pessoal. 

Promover um Ambiente 
Educativo de Qualidade 

Turmas de 8º ano 
 
Salas de aula 

Equipa PES 
Enfermeiras Clara 
Sèvegrand e Carla 
Santos (Saúde 
Escolar, CS nº1 de 
Chaves) e 
Coordenação de 
DT do 3º ciclo. 

Não 20€ 154 

Sessões de 
informação/sensibilização 

Março  Informar os alunos sobre aspetos relacionados com os 
problemas em causa; 

Promover um Ambiente 
Educativo de Qualidade 

Alunos do 11º 
ano; 

Equipa PES 
Enfermeiras Clara 

Não 100 € 156 
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sobre cancro de pele, mama 
e colo do 
útero/planeamento familiar 

 Sensibilizar os alunos para a necessidade da adoção de 
comportamentos que visem a prevenção das doenças 
referidas. 

Salas de aula  Sèvegrand e Carla 
Santos (Saúde 
Escolar, CS nº1 de 
Chaves). 

Semana da Leitura 2021 
 
 
Projeto aLeR+ 2027 
 
 
 
 

março  Estimular o gosto pela leitura e pela escrita; 

 reforçar o interesse pelo livro e pela leitura; 

 promover, nos alunos, a capacidade de comunicação, 
participação e recreação através da leitura;  

 criar situações e dinâmicas que incentivem a capacidade 
de partilhar histórias e leituras; 

 incentivar o encontro com escritores; 

 estimular a leitura em vários sotaques; 

 cooperar com os outros em tarefas e projetos comuns. 

Resultados Académicos 
-Melhorar os resultados 
académicos em todos os 
anos de escolaridade; 
 
Resultados Sociais 
-Orientar para o 
desenvolvimento de 
atitudes e valores 
essenciais à vida em 
comunidade;  
 
Planeamento e 
articulação 
-Promover o trabalho 
colaborativo entre 
docentes. 

Comunidade 
educativa 
 
Comunidade local 

Equipa BE  
Professoras 
bibliotecárias 
 
Docentes/educado
ras 
 
Parceiros / 
convidados 
 
 

Não 

200€ 

74 

Atividade integrada na 
Cidadania e 
Desenvolvimento. 
Economia e Ecologia  - o 
direito a um 
desenvolvimento humano e 
a um desenvolvimento 
sutentável 
 
- Atividade a desenvolver 
em contexto escolar e 
envolvente local 

Março  Relacionar economia com ecologia; 

 Explicitar o conceito de direitos humanos; 

 Caracterizar as diferentes gerações de direitos humanos; 

 Compreender o direito a um ambiente saudável e a um 
desenvolvimento; sustentável (ecologia; 
desenvolvimento sustentável; defesa do ambiente; 
direitos ambientais); 

 Identificar e classificar recursos naturais na região; 

 Caraterizar a atividade económica da região; 

 Refletir sobre os principais problemas que afetam o 
espaço rural e urbano; 

 Identificar medidas de recuperação da qualidade de vida 
urbana; 

 Avaliar soluções possíveis para os problemas ecológicos 
no quadro do funcionamento regular da economia, 
enquadrando formas de intervenção do Estado e/ou da 
sociedade civil na resolução de problemas ambientais; 

Assegurar condições 
facilitadoras da formação 
integral do aluno e do seu 
sucesso; 
- Promover um ambiente 
educativo e de qualidade; 
- Estimular a interação 
entre os diversos 
intervenientes da 
comunidade educativa; 
- Promover a Cidadania, 
colaboração, 
participação; 
- Desenvolver atitudes de 
responsabilidade, 
solidariedade e 
cooperação; 
- Desenvolver o espírito 
crítico; 

10º Ano /Turma E Grupo 430 
(António Torrão) 

Não 

20 € 

165 

Dia do Pai 19 março  Cultivar o conceito de família e o sentimento de amor; - Promover a melhoria Crianças da Professores e Não 200 € 122 
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 Promover a união das famílias; 

 Promover os sentimentos de fraternidade, amor e 
harmonia; 

 Enriquecer o poder de comunicação com os outros; 

 Realizar uma lembrança para oferecer ao pai. 

das relações interpessoais 
e interculturais; 
- Promoção do sucesso 
educativo;  
- Melhorar e valorizar o 
sucesso educativo doa 
alunos. 

Educação Pré-
Escolar e alunos 
do 1º CEB 

Educadores 

Dia da árvore/floresta 22 março  Reconhecer a importância de cuidar da Floresta;  

 Sensibilizar para a preservação, proteção e conservação 
da floresta; 

 Promover comportamentos e atitudes apropriadas para a 
conservação da floresta e do meio no qual está inserida, 
bem como para a defesa da floresta contra incêndios; 

 Promover a comemoração do dia da árvore. 

- Proporcionar momentos 
de aprendizagem 
diversificada;  
- Promoção do sucesso 
educativo; 
- Melhorar e valorizar o 
sucesso educativo dos 
alunos. 

Crianças da 
Educação Pré-
Escolar e alunos 
do 1º CEB 

Professores e 
Educadores 

Não 

50 € 

123 

Páscoa 23/24 de março  Pesquisar e preservar o gosto pelos usos e costumes 
ligados à Páscoa;  

 Decoração dos espaços da escola; 

 Identificar os vários significados da Páscoa; 

 Conviver com os colegas aplicando regras de cidadania e 
valores de solidariedade; 

 Promover momentos de confraternização entre toda a 
comunidade escolar; 

 Proporcionar momentos de aprendizagem diversificada; 

 Confecionar o tradicional folar de Páscoa;  

 Valorizar o património cultural e social do Meio nas 
práticas educativas. 

- Valorizar o património 
cultural e social do meio 
nas práticas educativas; - 
- Promover valores de 
solidariedade;  
- Proporcionar momentos 
de aprendizagem 
diversificada;  
- Promoção do sucesso 
educativo;  
- Promover uma cultura 
de cooperação e trabalho 
de equipa 
- Melhorar e valorizar o 
sucesso educativo dos 
alunos. 

Crianças da 
Educação Pré-
Escolar e alunos 
do 1º CEB 

Professores e 
Educadores 

Não 

600 € 

124 

História Inclusiva 
 
Atividade integrada na 
Semana da Leitura  

Semana da Leitura  Sensibilizar a comunidade educativa para a leitura em 
diferentes linguagens;  

 Utilizar diferentes formas de leitura para comunicar; 

 Desenvolver a comunicação recetiva a partir de estímulos 
auditivos, visuais e táteis; 

 Promover a Inclusão, como um direito de todos ao 
acesso e participação nos mesmos contextos educativos. 

- Assegurar o direito a 
uma educação 
intercultural, centrada na 
igualdade de 
oportunidades de acesso 
e sucesso, valorizadora de 
percursos de 
aprendizagem 
diferenciados e flexíveis. 
- Proporcionar uma 

- Alunos do 
agrupamento  
 
 
 

Grupo de 
Educação Especial 
em articulação 
com a Biblioteca 
Escolar 

Não 

20€ 

9 
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educação de qualidade 
para todos, de modo a 
construirmos um 
agrupamento cada vez 
mais inclusivo no quadro 
de uma sociedade onde 
todos, na sua 
individualidade e 
diferença assumem um 
papel ativo, livre e 
responsável. 

Torneio Badminton 23 março  
 
24 março 

 Incentivar o espírito de convivência social e desportiva 
entre os agrupamentos da cidade. 

 Promover hábitos de saúde e bem estar físico. 

Promover hábitos de 
saúde  
 
 

Alunos do 2º Ciclo 
 
Alunos do 3º ciclos 
e Secundário 

Área disciplinar de 
Educação Física 

Sim 50€ 27 
 
28 
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 3º Período 

 

Visita de estudo à feira de 
Educação, Formação, 
juventude e emprego - 
Qualifica 

7 a 10 abril  Dar a conhecer a oferta educativa, formativa e de 
emprego. 

 Sensibilizar os alunos para possíveis saídas profissionais 
na sua área; 

 Desenvolver competências de relacionamento 
interpessoal. 

 Potenciar novos contactos e promover a interação dos 
alunos com o sector tecnológico e com as organizações 
inerentes ao mesmo. 

Promover um Ambiente 
Educativo de Qualidade. 
- Promoção do sucesso 
educativo. 

Alunos do 1º e 2º 
anos dos cursos 
profissionais 

Diretor de curso e 
Professores do 
Conselho de 
Turma  

Sim 

550 € 

78 

Dia Internacional do livro 
infantil 

6/7 de abril  Estimular o gosto pela leitura e pela escrita; 

 Reforçar o interesse pelo livro e pela leitura; 

 Promover, nos alunos, a capacidade de comunicação, 
participação e recreação através da leitura; 

 Sensibilizar os alunos para a utilização regular dos livros 
do P.N.L.; 

 Fomentar a leitura domiciliária. 

- Melhorar a qualidade 
das aprendizagens e o 
sucesso de todos os 
intervenientes;  
- Promoção do sucesso 
educativo;  
- Promover uma cultura 
de cooperação e trabalho 
de equipa; 
- Melhorar e valorizar o 
sucesso educativo dos 
alunos. 

Crianças da 
Educação Pré-
Escolar e alunos 
do 1º CEB 

Professores e 
Educadores 

Não 50€ 125 

Dia da Liberdade 23 de abril  Reconhecer a importância da liberdade de expressão; 

 Identificar diferenças entre um regime totalitário e um 
regime democrático; 

 Mostrar às crianças o que foi o dia da liberdade; 

 Reconhecer a importância da liberdade, dos direitos 
humanos e individuais; 

 Dialogar sobre o antes e depois do 25 de abril. . 

- Melhorar a qualidade 
das aprendizagens e o 
sucesso de todos os 
intervenientes; 
- Promoção do sucesso 
educativo; 
- Melhorar e valorizar o 
sucesso educativo dos 
alunos. 

Crianças da 
Educação Pré-
Escolar e alunos 
do 1º CEB 

Professores e 
Educadores 

Não 50€ 126 

Dia da Mãe 30 de abril  Cultivar o conceito de família e o sentimento de amor; 

 Promover a união das famílias; 

 Descobrir a importância da mãe no seio familiar; 

 Promover os sentimentos de fraternidade, amor e 
harmonia; 

 Enriquecer o poder de comunicação com os outros; 

- Promover a melhoria 
das relações interpessoais 
e interculturais; 
- Promoção do sucesso 
educativo. 

Crianças da 
Educação Pré-
Escolar e alunos 
do 1º CEB 

Professores e 
Educadores 

Não 100€ 127 
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 Realizar uma lembrança para oferecer à mãe. 

Treino de medidas de 
Suporte Básico de Vida 
(SBV) 

Maio  Aplicar medidas de suporte básico de vida 

 Explicar a importância da cadeia de sobrevivência no 
aumento da taxa de sobrevivência em paragem 
cardiovascular. 

 Realizar o exame do paciente (adulto e pediátrico) com 
base na abordagem inicial do ABC (airway, breathing and 
circulation). 

 Exemplificar os procedimentos de um correto alarme em 
caso de emergência. 

 Executar procedimentos de suporte básico de vida 
(adulto e pediátrico), seguindo os algoritmos do 
European Resuscitation Council. 

 Exemplificar medidas de socorro à obstrução grave e 
ligeira da via aérea (remoção de qualquer obstrução 
evidente, extensão da cabeça, palmadas 
interescapulares, manobra de Heimlich, encorajamento 
da tosse). 

 Demonstrar a posição lateral de segurança. 

Atividade enquadrada no 
programa de ciências 
naturais – 9º ano 

Turmas de 9º ano 
 
Auditório e hall de 
entrada 

Professores de 
Ciências do 9º ano 
em colaboração 
com o PES 

Não 50€ 155 

Campanha de Solidariedade 
Pirilampo Mágico. 

 maio/ junho  Conhecer organizações que trabalham pela promoção da 
dignidade humana; reconhecer o valor da  solidariedade; 

 Valorizar a atitude de voluntariado;  

 Contribuir para a formação integral dos alunos e 
dinamizar a relação Escola/Meio. 

Orientar para o 
desenvolvimento de 
atitudes e valores 
essenciais à vida em 
comunidade; 
Promover a relação 
escola/família -meio 
visando a melhoria da 
ação educativa. 

Comunidade 
Educativa da 
Escola Nadir 
Afonso e Escola 
Dr. Júlio Martins 

Grupo 290 -  
EMRC. 
 

Não 0 94 

Dia da Informática 2 maio  Promover a interdisciplinaridade; 

 Tomar consciência do mundo que nos rodeia; 

 Reconhecer a importância e desenvolver competências 
nas novas tecnologias; 

 Fomentar a criatividade e imaginação. 

Melhorar o Sucesso 
Escolar dos Alunos 

Comunidade 
escolar/Salas de 
aula 

Professores de 
Informática 

Sim 

50 € 

99 

Dia da Eletricidade 2 maio 
 
 

Promover a interdisciplinaridade; 
Tomar consciência do mundo que nos rodeia; 
Reconhecer a importância e desenvolver competências nas 
novas tecnologias; 
Fomentar a criatividade e imaginação. 

Melhorar o Sucesso 
Escolar dos Alunos 

Comunidade 
escolar/Salas de 
aula 

Professores da 
área disciplinar de 
Eletrotecnia  

Sim 

100 € 

102 
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Dia da Europa 
- Celebração da diversidade 
cultural e linguística na 
Europa; 
-Atividades lúdicas diversas. 

9 de maio  
 

 Envolver os alunos em experiências ricas e em 
aprendizagens atrativas que desenvolvam competências 
no domínio da interculturalidade;  

 Criar novos espaços de interação e comunicação entre 
alunos, professores e comunidade escolar; 

 Promover a aprendizagem de línguas estrangeiras. 

 
- Promover valores de 
cidadania europeia; 
 
-Promover o trabalho 
colaborativo entre 
docentes e alunos 

Alunos de todos os 
ciclos de ensino 

 
 
Docentes de 
inglês, francês e 
espanhol 
 
 

Não 

20€ 

184 

Dia da Criança 1 de junho  Reconhecer os direitos e deveres da criança; 

 Comemorar o dia Mundial da Criança; 

 Incentivar o combate à discriminação; 

 Orientar para a adoção de bons hábitos; 

 Desenvolver na criança a capacidade de comunicação e 
integração no meio; 

 Proporcionar novas experiências aos alunos; 

 Promover a socialização e interação entre os alunos 
contribuindo para a sua formação cívica e pessoal; 

 Oferecer a todas as crianças a possibilidade de desfrutar 
de um dia diferente; 

 Proporcionar às crianças o contacto com este tipo de 
tradição e animação; 

 Mostrar às crianças que elas são o futuro. 

- Melhorar a qualidade 
das aprendizagens e o 
sucesso de todos os 
intervenientes; 
- Promoção do sucesso 
educativo.  
- Promover uma cultura 
de cooperação e trabalho 
de equipa; 
- Melhorar e valorizar o 
sucesso educativo dos 
alunos. 

Crianças da 
Educação Pré-
Escolar e alunos 
do 1º CEB 

Professores e 
Educadores 

Não 

200 € 

128 

Sessão de 
esclarecimento,por um 
técnico especializado, sobre 
a evolução das tecnologias 
associada à correcção dos 
efeitos de visão. 

03 junho  Proporcionar aos alunos experiências articuladas de 
aprendizagem no âmbito das ciências experimentais; 

 Desenvolver o raciocínio, o pensamento crítico e a 
capacidade de resolução de problemas; 

 Melhorar os resultados académicos; 

 Fomentar o enriquecimento do processo de ensino e 
aprendizagem; 

 Promover o trabalho colaborativo entre docentes e 
entidades e empresas locais; 

 Diversificar e sistematizar as estratégias de promoção do 
ensino das ciências experimentais; 

 Desenvolver a relação escola – meio; 

 Consolidar conhecimentos adquiridos na 
disciplina de Físico-Química; 

 Contribuir para o desenvolvimento do espírito de 
observação dos alunos. 

4.1.1 – Resultados 
académicos 
4.1.2 – Resultados sociais 
4.1.3 – Reconhecimento 
da comunidade 
4.2.1 – Planeamento e 
articulação entre a 
comunidade educativa 
4.2.2 – Práticas de ensino 
com intencionalidade 
4.2.3. – Monitorização e 
avaliação do ensino e das 
aprendizagens  
 

Alunos do 8º Ano Professores da 
disciplina de 
Físico- 
Química do grupo 
disciplinar de 
Física 
e Química 

Não 

50 € 

112 

“Construção e exposição de 07junho  Proporcionar aos alunos experiências articuladas de 4.1.1 – Resultados Alunos do 8º Ano Professores da Não 30€ 113 
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caleidoscópios e 
periscópios”. 

aprendizagem no âmbito das ciências experimentais; 

 Desenvolver o raciocínio, o pensamento crítico e a 
capacidade de resolução de problemas; 

 Melhorar os resultados académicos;Fomentar o 
enriquecimento do processo de ensino e aprendizagem; 

 Promover o trabalho colaborativo entre docentes e 
entidades e empresas locais; 

 Diversificar e sistematizar as estratégias de promoção do 
ensino das ciências experimentais; 

 Desenvolver a relação escola – meio; 

 Consolidar conhecimentos adquiridos na 
disciplina de Físico-Química; 

 Contribuir para o desenvolvimento do espírito de 
observação dos alunos. 

académicos 
4.1.2 – Resultados sociais 
4.1.3 – Reconhecimento 
da comunidade 
4.2.1 – Planeamento e 
articulação entre a 
comunidade educativa 
4.2.2 – Práticas de ensino 
com intencionalidade 
4.2.3. – Monitorização e 
avaliação do ensino e das 
aprendizagens  
 

disciplina de  
Físico-Química do 
grupo disciplinar 
de Física e 
Química 

Torneio de Futsal 26 junho 
 
23 junho 

 Desenvolver nos alunos um saudável espírito de 
competição e fair-play. 

 Promover hábitos de saúde e bem estar físico. 

 Aplicar os conhecimentos adquiridos nas aulas de 
Educação Física e Expressão Físico-Motora. 

Promover hábitos de 
saúde  
Contribuir para a bem 
estar dos alunos. 
Promover hábitos 
saudáveis de competição 
e de respeito para com 
colegas e adversários 
 

Alunos do 5º ano 
 
Alunos do 6º ano 

Área disciplinar de 
Educação Física 

Sim 

50€ 

31 
 
32 

Encerramento das 
atividades letivas 

30 de junho  Promover o intercâmbio de atividades entre os 
elementos da escola; 

 Proporcionar aos alunos finalistas uma festa de  
despedida; 

 Promover a expressividade e a criatividade; 

 Festejar os sucessos e conquistas alcançados ao longo do 
ano; 

 Participar em atividades lúdicas; 

 Proporcionar aos alunos um dia diferente, recheado de 
inúmeras atividades; 

 Intercâmbio de atividades entre os elementos da escola; 

 Estabelecer laços entre a escola e as famílias; 

 Valorizar o trabalho da escola, alunos e professores. 

- Promover o 
envolvimento da 
comunidade escolar; - - 
Mostrar as 
potencialidades artísticas 
dos alunos; - Promoção 
do sucesso educativo; 
- Melhorar e valorizar o 
sucesso educativo dos 
alunos. 

Crianças da 
Educação Pré-
Escolar e alunos 
do 1º CEB 
Centro Escolar 
 
 
Crianças da 
Educação Pré-
Escolar e alunos 
do 1º CEB 
Meio Rural 

Professores e 
Educadores 

Não 

500€ 

197 
 
 
 
 
 
 
 
129 

Feirinha Junho - Mostrar as potencialidades artísticas dos alunos   e 
famílias; 

- Promover um ambiente 
educativo inclusivo e de 

Crianças da 
Educação Pré-

Professores e 
Educadores 

Não 
50€ 

195 
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- Promover o envolvimento das famílias; 
- Estimular a criatividade; 
- Promover o trabalho colaborativo;  
- Desenvolver  a sensibilidade estética. 

qualidade 
- Fomentar as relações 
escola/família visando a 
melhoria da ação 
educativa 

Escolar e alunos 
do 1º CEB e 
Comunidade 
Escolar. 

Festa de finalistas Junho - Mostrar as potencialidades artísticas dos alunos; 
- Promover o envolvimento da comunidade escolar; 
- Preservar a valorização da dimensão artística de caráter 
multifacetado. 

- Promover um ambiente 
educativo inclusivo e de 
qualidade 
- Fomentar as relações 
escola/família visando a 
melhoria da ação 
educativa 

Crianças da 
Educação Pré-
Escolar e alunos 
do 1º CEB. 

Professores e 
Educadores 

Não 

100€ 

196 

Festival Final do 3º 
período 

• Desenvolver a capacidade de expressão e comunicação; 
• Desenvolver o pensamento musical dos alunos;   
• Aprender a ter uma atitude cívica e interventiva no meio 
que os rodeia; 
• Valorizar atitudes de respeito, tolerância e de 
solidariedade; 
• Saber estar e saber ouvir- Promover o desenvolvimento 
afetivo, social e intelectual dos alunos através da música. 
• Promover a expressão vocal e afinação. 
• Desenvolver o espírito estético e artístico dos alunos, 
estimulando a criatividade e imaginação; 
• Proporcionar a experimentação e a sensibilização através 
das diversas linguagens artísticas; 
• Estimular a preservação de tradições artístico/musicais. 
• Compreender a música como construção social e como 
cultura em contextos diversificados 
• Comparar e interpretar diferentes formas de expressão 
musical 

- Alunos 
- Toda a comunidade 
escolar 
- Pais e encarregados de 
educação 
- População em geral 

Alunos do 
Agrpamento de 
Escolas Dr. Júlio 
Martins. 

Grupo de 
Educação Musical 

Não 

500€ 

174 
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11. Avaliação 

 

 

 

A avaliação do PAA será feita periodicamente, através do preenchimento dos relatórios síntese, pelos responsáveis das atividades realizadas.  

Será realizada uma avaliação intercalar das atividades realizadas até ao Carnaval e apresentada, para apreciação, ao Conselho Pedagógico e ao Conselho 

Geral.  

No final do ano letivo a avaliação será efetuada em sede de Conselho Pedagógico, mediante análise dos relatórios e elaborado um relatório final síntese a 

ser submetido ao Conselho Geral, para aprovação.  
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Após a compilação das propostas apresentadas no Conselho Pedagógico de 6 de outubro, o diretor apresenta o projeto do PAA para emissão de parecer ao 

Conselho Pedagógico de 03 de novembro de 2020. 

                                                       O Coordenador de Projetos e Atividades                                                        O diretor 

 

 
                                                           __________________                                                    __________________ 
                                                                              (Francisco Peixeiro)                                                                          (Joaquim Tomaz) 
 

 

Parecer positivo do Conselho Pedagógico em 03 de novembro de 2020. 

O Presidente do Conselho Pedagógico 

 
 
 

 __________________ 
(Joaquim Tomaz) 

 

 

 


