
 

  

Relatório 
Plano Anual de Atividades 

  

 



 

1 
 

Índice 

 

Índice .................................................................................................................................................................... 1 

Introdução ............................................................................................................................................................ 2 

Avaliação interna final 1º, 2.º e 3.º ciclos .............................................................................................................. 3 

Avaliação das atividades ....................................................................................................................................... 6 

Associação de Pais e Encarregados de Educação do AEDC ..................................................................................... 7 

Departamento da Educação Pré-Escolar ................................................................................................................ 8 

Departamento do 1º Ciclo do Ensino Básico .......................................................................................................... 9 

Departamento da Educação Pré-Escolar em articulação com o Departamento do 1º Ciclo do Ensino Básico .......10 

Departamento de Ciências Sociais e Humanas .....................................................................................................12 

Departamento de Expressões ...............................................................................................................................13 

Departamento de Educação Especial ....................................................................................................................14 

Departamento de Línguas ....................................................................................................................................15 

Departamento de Matemática e Ciências Experimentais .....................................................................................16 

Direção .................................................................................................................................................................17 

Gabinete de Apoio ao Aluno e à Família ...............................................................................................................18 

Outros ..................................................................................................................................................................19 

Gabinete de Apoio Sócio-Familiar|Serviços de Psicologia e Orientação ...............................................................20 

Financiamento global das atividades ....................................................................................................................23 

Avaliação de Clubes .............................................................................................................................................24 

Avaliação de Projetos ...........................................................................................................................................31 

Financiamento Global de Projetos e Clubes .........................................................................................................72 

Análise Gráfica .....................................................................................................................................................73 

Conclusão .............................................................................................................................................................81 

 

  



 

2 
 

Introdução 
 

Com o presente relatório final de execução do Plano Anual de Atividades (PAA) pretende-se 

efetuar a avaliação do trabalho desenvolvido, ao longo do ano letivo de 2019/2020, no 

Agrupamento de Escolas Diogo Cão.  

Esta reflexão resulta de uma análise exaustiva realizada a partir de suportes disponibilizados sob 

a forma de relatórios das atividades planificadas e avaliadas pelos respetivos responsáveis, do 

seu grau de execução e o envolvimento dos vários agentes educativos na sua prossecução. 

Assim, dar-se-ão a conhecer, através deste documento, as iniciativas propostas e os objetivos 

que a elas respeitam, os motivos pelos quais algumas atividades não se realizaram ou foram 

alteradas. Permite, também, a identificação dos pontos fortes, dos pontos fracos, dos           

constrangimentos e das oportunidades e facilita a criação de mecanismos/estratégias para se 

melhorar ou consolidar a organização, a adequação aos objetivos pretendidos e a concretização 

de atividades futuras. 

A calendarização das atividades foi divulgada, mensalmente, quer a nível interno, quer externo, 

através da página AEDC e do placard no polivalente destinado para o efeito. 

As distintas ações realizadas procuraram concretizar os quatro pilares orientadores que estão na 

base do Projeto Educativo e que visam o desenvolvimento integral dos alunos: potencial de cada 

aluno, projeto de vida, percursos e organização e meio envolvente. 

De destacar que, devido à situação atípica que o país está a viver e aos condicionalismos 

provocados pela pandemia, os promotores procuraram levar a cabo algumas das atividades 

propostas, adaptando-as à nova realidade. Outras, apesar de iniciadas, não foram concluídas, 

deixando-se em aberto a sua continuidade para o próximo ano letivo. De realçar o esforço de 

todos os envolvidos na procura da concretização/conclusão das atividades. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Este documento – no formato PDF – permite voltar ao índice clicando no Logotipo do 

agrupamento que se encontra no canto superior esquerdo de qualquer página.  
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Avaliação interna final 1º, 2.º e 3.º ciclos 
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.  
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SUCESSO GLOBAL  
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COMPARAÇÃO ENTRE A AVALIAÇÃO INTERNA E AS METAS TEIP 
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Avaliação das atividades 
 

Antes das avaliações propriamente ditas, apresentam-se algumas ações desenvolvidas no 
Agrupamento, com impacto relevante junto da comunidade educativa e escolar, porque as 
mesmas não se enquadram em nenhum Departamento especifico, dada a sua transversalidade.  
 

SEMANAS DA ARTICULAÇÃO 

Tendo em conta as prioridades definidas no seu Projeto de Autonomia e Flexibilidade, o 
Agrupamento planeou implementar, ao longo do ano letivo e numa perspetiva de articulação 
curricular, sete semanas em  que planificariam e desenvolveriam atividades referentes a 
diferentes temáticas. 
Assim, e com o intuito de se tornarem as aprendizagens mais significativas e proporcionar o 
envolvimento de toda a toda a comunidade educativa foram pensadas as seguintes semanas: 
 
I - Alimentação & Saúde; 
II - Comportamentos & Risco; 
III - Segurança & Paz; 
IV - Costumes & Tradições; 
V - Sustentabilidade & Ambiente; 
VI - Liberdade & Responsabilidade; 
VII- Nós & O Mundo 
 
Apesar da adesão verificada e do sucesso com que decorreram as semanas realizadas, apenas foi 
possível fazer as quatro primeiras, devido à suspensão das atividades letivas presenciais a partir 
do dia 13 de março, provocada pelo Covid-19. 

 

COMPONENTE DE EXPRESSÃO ARTÍSTICA (CEA) 

Numa perspetiva de desenvolvimento global e integrado e em consonância com as diferentes 
Áreas de Competências do Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória, o Agrupamento 
proporcionou aos alunos, no âmbito da flexibilidade curricular, uma oferta educativa 
denominada CEA. 
Os alunos trabalharam, no primeiro e segundo períodos escolares, o tema: “Um Abraço ao 
Mundo”, nas diferentes áreas de expressão: plástica, musical e dramática. Efetuaram pesquisas 
digitais, onde exploraram as várias problemáticas em volta deste tema, criaram textos, trabalham 
músicas, criaram elementos cénicos e indumentárias. Aplicaram técnicas, próprias de cada área 
de expressão, num trabalho conjunto com os colegas das outras áreas. 
Estas atividades não tiveram continuidade, no terceiro período, em virtude do estado de 
pandemia, provocado pelo Covid-19. 
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Associação de Pais e Encarregados de Educação do AEDC  

Atividades propostas (7)  

Atividades realizadas (4)  "Conversas com Pais - Descomplicar a Matemática" 

 "Conversas com Pais - Filhos felizes: afectos e distâncias" 

 "Conversas com Pais - Ritmos na Pré-adolescência" 

 "Conversas com Pais - Dislexia e outras condições particulares 
em crianças e jovens" 

Atividades não realizadas e 
porquê (3) 

"Conversas com Pais - Educar com Mindfulness" - Esta ação foi 

agendada inicialmente e não foi tido em conta o calendário escolar. Não foi 
possível divulgar atempadamente a ação e, como tal, decidiu-se adiar. 

"Conversas com Pais - Saúde Infantil: Dicas para pais"- Esta ação 

não foi realizada por impedimento, motivos de saúde, da oradora.        

     "Conversas com Pais - Ele fez aquela pergunta e agora?"- Face 

às contingências impostas pela pandemia de COVID-19 esta ação não se 
realizou. Será reagendada para o próximo ano letivo. 

Execução orçamental 
 

Tipo de financiamento.      

Total:   0€ 

Avaliação global  

Nos pontos fortes destacam-se os seguintes aspetos: Enquadramento no tema aglutinador | 
Colaboração entre direção, professores, biblioteca escolar, pessoal não docente e associações de 
pais e encarregados de educação | Participação dos EE e comunidade escolar  na partilha de 
experiências das dinâmicas familiares e gestão das emoções e da parentalidade | Participação 
dos EE e dinâmica da oradora em desmistificar a Matemática e ajudar a perceber o seu uso e que 
está presente no nosso dia a dia; envolvimento dos RP e do docente na divulgação juntos dos EE. 

Nos pontos fracos destacam-se os seguintes aspetos: Na atividade "Conversas com Pais - Ritmos 
na Pré-adolescência" foi muito fraco o envolvimento dos docentes e dos EE. 

Nas dificuldades | constrangimentos destacam-se os seguintes aspetos: Visibilidade das ações 
realizadas pelo agrupamento na comunidade. 
 
Nas oportunidades destacam-se os seguintes aspetos: Integração na comunidade| 
Enriquecimento cultural | Dinamização dos EE e maior envolvimento na vida da comunidade 
escolar; abordagem de temas transversais que contribuem para o enriquecimento pessoal e 
oportunidade  de partilha de ideias/experiências | Enquadrar e debater este tema no contexto 
de trabalho em turma e numa perspetiva de inclusão | Trazer os pais e EE de volta à escola e 
perceber que a aprendizagem acontece ao longo da vida e o papel importante dos pais na vida 
escolar dos seus educandos. 

Nas observações e pareceres destacam-se os seguintes aspetos: "Conversas com Pais - Filhos 

felizes: afetos e distâncias" Adesão bastante satisfatória e boa dinâmica de grupo na partilha de 

experiências e abordagem da temática de forma aberta e sem preconceitos. Oportunidade para 

debater entre EE e com docentes. Ação a repetir devido à atualidade e pertinência do tema. | 

"Conversas com Pais - Dislexia e outras condições particulares em crianças e jovens" Excelente 

dinamização e partilha de conhecimentos por parte do técnico e docente envolvidos. 

Oportunidade para EE, docentes e outros elementos de explorarem o tema da dislexia e as suas 
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abordagens em contexto de turma e no seio da família. Ação a repetir. | "Conversas com Pais - 

Descomplicar a Matemática" Excelente participação na EB de Vendas, com ambiente acolhedor 

e pais muito participativos e curiosos, questionando a oradora tendo culminado com uma sessão 

muito bem-sucedida. Ação a repetir no futuro. | "Conversas com Pais - Ritmos na Pré-

adolescência"- Apesar da pertinência e interesse da temática foi uma sessão muito pouco 

participada apesar dos presentes terem interagido com o orador e partilhado experiências. 

Muitas dificuldades em motivar os EE do 2º e 3º ciclo nestas ações. 

 

Departamento da Educação Pré-Escolar 

Atividades propostas (12)  

Atividades realizadas (8)  Teatro de Marionetas - PLASTIKUS - Teatro Municipal 

 Feira de Outono/Festa da Família 

 Hospital da Fantasia 

 Hospital da Fantasia (Hospital de Vila Real) 

 Assistir a uma peça de teatro do grupo Urze na Biblioteca 
Municipal 

 Presépio Gigante/Natal de outros Lugares 

 Animação de Natal (Ida ao Cinema ou ao Teatro) 

 Saída ao Teatro - Filminhos - Emoções 

Atividades não realizadas e 
porquê (4) 

    SEGURANÇA NA ESCOLA | "Expo Brinca"- Dia Diogo Cão | 
Visita a Imperial-Produtos Alimentares, SA | Almoço da Horta 
- As atividade/saídas não foram realizadas devido ao encerramento 

compulsivo da escola, imposto pela Pandemia gerada pelo Covid-19. 

Execução orçamental 
 

Tipo de financiamento.           

Orçamento Pré-escolar:    2 070,00€ 

Encarregados de Educação:       777,00€ 

 
Total:    2 847,00€ 

Avaliação global  

Nos pontos fortes destacam-se os seguintes aspetos: Enquadramento no tema aglutinador; 
Divulgação dos trabalhos produzidos pelos alunos na comunidade | Colaboração entre direção, 
professores, biblioteca escolar, pessoal não docente e associações de pais e encarregados de 
educação | Articulação curricular | Vivência do sentido de escola e promoção da criatividade. 

Nos pontos fracos destacam-se os seguintes aspetos: Não se registaram pontos fracos 
assinaláveis.  

Nas dificuldades | constrangimentos destacam-se os seguintes aspetos: Falta de tempo letivo 
específico destinado à aprendizagem das metodologias inerentes ao desenvolvimento de 
projetos | Constrangimentos devido ao transporte de crianças (uso de cadeira/banco elevatório) 
|Surto de varicela que implicou várias ausências. 
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Nas oportunidades destacam-se os seguintes aspetos: Integração na comunidade| 
Enriquecimento cultural | Melhoria dos resultados escolares | Enriquecimento linguístico.  

Nas observações e pareceres destacam-se os seguintes aspetos: Teatro de Marionetas - 

PLASTIKUS - Teatro Municipal Foi uma atividade bastante enriquecedora, quer do ponto de vista 

cultural, quer pedagógico, permitindo a todos estar mais despertos para as causas ambientais, 

uma vez que retratou a degradação ambiental das praias e oceanos. | Feira de Outono/Festa da 

Família a atividade  decorreu de forma bastante satisfatória, envolvendo toda a comunidade 

educativa, atingindo assim, todos os objetivos propostos. | Hospital da Fantasia Foi uma 

atividade muito positiva. As crianças conheceram outras crianças e socializaram com elas. 

Contribuiu para desmistificaram a figura do médico e do hospital. | Assistir a uma peça de teatro 

do grupo Urze na Biblioteca Municipal - O espetáculo foi muito bonito e o tema muito atual. As 

crianças estiveram muito atentas. | Presépio Gigante/Natal de outros Lugares - Objetivo inicial 

não foi cumprido " Conhecer o natal de outros países" foi montado o presépio tendo como fundo 

uma exposição de árvores, que visou aprendizagem importantes no âmbito da educação 

ambiental. | Animação de Natal (Ida ao Cinema ou ao Teatro) - Foi uma atividade do agrado das 

crianças, pela magia do filme, pelo encontro com outras crianças e pela surpresa do Pai Natal. | 

Saída ao Teatro - Filminhos – Emoções - Esta atividade foi planeada por considerarmos ser uma 

oportunidade de enriquecimento social e cívico. Apresentou-se como uma oportunidade de 

enriquecimento cultural e um ótimo momento de articulação curricular. 

 

Departamento do 1º Ciclo do Ensino Básico 

Atividades propostas (8)  

Atividades realizadas (3)  Ação de sensibilização sobre a prevenção rodoviária      

 Magusto 

 Encerramento das atividades letivas 

Atividades não realizadas e 
porquê (5) 

    Dia da Liberdade - Esta atividade não foi realizada devido ao 

encerramento compulsivo da escola, imposto pela Pandemia gerada pelo 
Covid-19. Nas aulas por videoconferência apenas se abordou esta data 
histórica e se propôs a leitura da obra “O Tesouro” de Manuel António Pina. 

Atividade promovida pela Escola Fixa de Trânsito | Visita de 
Estudo a Guimarães | Visita de Estudo Ílhavo – Aveiro | Visita 
ao Museu Interativo "World of Discoveries" no Porto e à 
réplica da Nau Quinhentista em Vila do Conde. - Estas saídas não 

foram realizadas devido ao encerramento compulsivo da escola, imposto 
pela Pandemia gerada pelo Covid-19. 

Execução orçamental 
 

Tipo de financiamento.      

Total:   0€ 

Avaliação global  

Nos pontos fortes destacam-se os seguintes aspetos: Articulação curricular | Enquadramento 
no tema aglutinador | Colaboração entre direção, professores, biblioteca escolar, pessoal não 
docente, associações de pais e encarregados de educação | Divulgação dos trabalhos produzidos 
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pelos alunos na comunidade |  Benefício dos procedimentos relativos ao tratamento estatístico 
dos dados do PAA com os formulários eletrónicos (fiáveis e facilitadores do processo) | 
Proporcionar aos Encarregados de Educação um momento de partilha do percurso escolar dos 
seus educandos, apesar da situação atual. 

Pontos fracos: Dificuldade em medir o impacto das atividades no âmbito da melhoria dos 
resultados escolares | A impossibilidade de realizar a atividade com a presença dos alunos e 
encarregados de educação (Encerramento das atividades letivas). 

Nas dificuldades | constrangimentos destacam-se os seguintes aspetos: Interação com o meio 
envolvente | No contexto atual a maior dificuldade centrou-se na organização e na articulação 
das diferentes componentes da atividade. 

Nas oportunidades destacam-se os seguintes aspetos: Enriquecimento cultural| 
Enriquecimento linguístico | Enriquecimento tecnológico | Integração na comunidade | 
Proporcionar uma forma diferente de realizar a atividade. 

Nas observações e pareceres destacam-se os seguintes aspetos: Ação de sensibilização sobre a 

prevenção rodoviária A atividade desenvolvida foi bastante pertinente e adequada aos 

interesses e necessidades dos alunos. Estes participaram ativamente e com entusiasmo. | 

Magusto A Atividade decorreu de acordo com a planificação feita anteriormente e contou com 

a participação ativa, empenhada e responsável de toda a comunidade escolar participante. | 

Encerramento das atividades letivas  A atividade foi desenvolvida à distância utilizando os meios 

informáticos disponíveis, no entanto, e apesar dos constrangimentos, existiu envolvimento de 

todos os intervenientes.  

Departamento da Educação Pré-Escolar em articulação com o 

Departamento do 1º Ciclo do Ensino Básico 

Atividades propostas (48)  

Atividades realizadas (24)  Dia Mundial da Alimentação x2 

 Feira de outono x2 

 Feira de outono e magusto x4 

 Feira do Outono /Hastear da Bandeira Eco-Escolas 

 Missão Pijama/Dia Nacional do Pijama x 3 

 Dia eco-escolas 

 Natal 

 Animação de Natal 

 Festa de Natal 

 Festa de Natal/Teatro Filandorra 

 Saída a Santa Maria da Feira - Parque Temático "Perlim". 

 Cantar os Reis x4 

 Visita de estudo à Kidzania 

 Desfile de Carnaval 

Atividades não realizadas 
e porquê(24) 

"Escola de Trânsito" - Global Via Transmontana - A empresa 

GlobalVia Transmontana informou que não houve condições atmosféricas 

adequadas para a completa realização das atividades propostas. Cantar os 
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Reis/Janeiras - A atividade não se realizou porque as condições climatéricas 

não o permitiram, agravado ainda pelo facto de muitos alunos apresentarem 
débeis estados de saúde.  

     Centro de Ciência Viva - Vila Real | Ida ao Cinema | O escritor 
vem à escola | Dia da Árvore | DIA MUNDIAL DO LIVRO | Festa 
do Livro | Dia Mundial do Livro |  Magikland Penafiel x 2 | Zoo 
de Santo Inácio | Visita a Imperial-Produtos Alimentares, SA | 

Visita à fábrica de chocolate Império- Vila do Conde | Museu do 
Douro/ Subida do Douro/Viagem de comboio | Visita ao Museu 
de Serralves | Visita ao Museu da Vila Velha e Biblioteca das 
Árvores | Animação de Final de Ano | Festa de Encerramento 
das Atividades letivas x3 | Festa de Final de ano | Festa de 
finalistas - As atividades/saídas não foram realizadas devido ao 
encerramento compulsivo da escola, imposto pela Pandemia gerada pelo 
Covid-19. 

Execução orçamental 
 

Tipo de financiamento.       

Teip:     2 800,00€ 

Orçamento 1º Ciclo:    1 098,00€ 

Outras Entidades*:        400,00€ 

 

Total:    4 298,00€ 

Junta de freguesia de Mondrões* 

Avaliação global  

Nos pontos fortes destacam-se os seguintes aspetos: Enquadramento no tema aglutinador | 
Colaboração entre direção, professores, biblioteca escolar, pessoal não docente, associações de 
pais e encarregados de educação | Divulgação dos trabalhos produzidos pelos alunos na 
comunidade | Benefício dos procedimentos relativos ao tratamento estatístico dos dados do PAA 
com os formulários eletrónicos (fiáveis e facilitadores do processo) | Articulação curricular. 

Pontos fracos: Não se registaram pontos fracos assinaláveis 

Nas dificuldades | constrangimentos destacam-se os seguintes aspetos: Percurso/ transporte 
(Desfile de Carnaval).  

Nas oportunidades destacam-se os seguintes aspetos: Enriquecimento cultural e linguístico | 
Melhoria dos resultados escolares | Integração na comunidade. 

Nas observações e pareceres destacam-se os seguintes aspetos: Festa de Natal/Teatro 

Filandorra  A atividade decorreu como previsto, sendo de referir o empenho e forte participação 

dos pais/encarregados de educação. | Feira de outono A atividade decorreu como previsto, 

tendo havido uma grande participação e envolvência da comunidade educativa. | Feira de 

outono e magusto Atividade de muito interesse, todos participaram ativamente em momentos 

de convívio, desenvolveram o gosto pela recolha de património local e reviveram tradições. A 

atividade foi bem sucedida. Foi importante reviver usos, costumes e tradições do S. Martinho e 

da importância das castanhas. A repetir no próximo ano letivo. | Missão Pijama/Dia Nacional do 

Pijama Foi um projeto muito interessante, pois chamou a atenção para os principais valores 

humanos, nomeadamente para a ajuda, partilha, solidariedade. | Feira do Outono /Hastear da 
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Bandeira Eco-Escolas  Houve o envolvimento de toda a comunidade educativa na realização 

desta atividade. | Dia eco-escolas Este dia está instituído na EB e Árvores e atendendo aos pontos 

fortes e oportunidades é para continuar a ser proposta a sua realização. | Dia Mundial da 

Alimentação Foi uma atividade interessante e enriquecedora para todos os intervenientes. A 

atividade decorreu de acordo com o previsto, traduzindo-se em vantagens e melhorias na 

consciencialização e práticas de uma alimentação saudável. | Festa de Natal Foi uma atividade 

que envolveu toda a comunidade com resultados muito positivos. Realçamos o agrado unânime 

de todos os participantes. A atividade decorreu de acordo com o planificado em reunião com os 

Encarregados de Educação e Junta de Freguesia, traduzindo-se em claros benefícios para toda a 

comunidade educativa e terminou com o habitual lanche-convívio entre todos. | Cantar os Reis 

Atividade com grande interesse, envolvendo a comunidade escolar e que permitiu reviver as 

tradições e manter viva a relação com o meio local. | Desfile de Carnaval A  manter pela interação 

e enriquecimento cultural e artístico. O transporte dos alunos constitui uma dificuldade pela 

dimensão de participantes. A opção de uma só faixa no percurso, gerou confusão, dificuldade no 

alinhamento e perda de visibilidade. | Visita de estudo à Kidzania  Esta visita realizou-se no 

âmbito do projeto "Profissões e profissionais…do passado para o futuro", tendo-se revelado 

bastante enriquecedora. | Saída a Santa Maria da Feira - Parque Temático "Perlim" Atividade 

de muito interesse. Suscitou muito entusiasmo a todos os participantes, sendo do agrado de 

todos. 

 

Departamento de Ciências Sociais e Humanas  

Atividades propostas (11)  

Atividades realizadas.(3)  Campanha de São Martinho 

 Natal Sempre Presente 

 Cantar o Amor 

Atividades não realizadas 
e porquê.(8) 

Visita de estudo ao Museu do Som e da Imagem - O grupo 

considerou mais oportuno reagendar esta saída para o período em que o 5º 
ano realizaria as provas de aferição, de forma a ocupar pedagogicamente as 
turmas do 6º ano. 
      Moral Radical | Visita ao Museu de Arqueologia e 
Numismática | Encontro(s) com a nossa história | Visita de 
Estudo ao Centro Histórico do Porto | Roteiro histórico-cultural 
por Vila Real | Visita de estudo ao Museu das Descobertas- 
VIAGEM COM MORAL - Devido ao contexto de Pandemia e às medidas 

tomadas pelo MEC, todas as atividades com intervenção de elementos 
externos à escola foram canceladas. 

Execução orçamental 
 

Tipo de financiamento.       

Total:    0€ 

Avaliação global  

Nos pontos fortes destacam-se os seguintes aspetos: Enquadrado no tema aglutinador | 
Articulação curricular.  
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Pontos fracos: Não se registaram pontos fracos assinaláveis. 

Nas dificuldades | constrangimentos destacam-se os seguintes aspetos: Não se registaram 
dificuldades ou constrangimentos assinaláveis. 

Nas oportunidades destacam-se os seguintes aspetos: Enriquecimento cultural | Integração na 
comunidade. 

Nas observações e pareceres destacam-se os seguintes aspetos: Campanha de São Martinho A 

atividade foi dinamizada em contexto de sala de aula e os alunos contribuíram com géneros que 

entregaram pessoalmente a instituições ou pessoas carenciadas. Deve continuar a realizar-se 

esta atividade pois fomenta a solidariedade e a pertença social. | Natal Sempre Presente Deve 

continuar a realizar-se pelos valores que cultiva nos alunos e na restante comunidade educativa. 

| Cantar o Amor A atividade foi implementada em contexto de sala de aula, com os alunos a 

escolher e a cantar músicas sobre o "Amor". Deve continuar a realizar-se, se possível para a 

comunidade. 

 

Departamento de Expressões 

Atividades propostas (14)  

Atividades realizadas.(7)  Dia Europeu do Desporto Escolar  

 Corta mato-escolar, fase Escola  

 Centro de Ciência Viva (Biodiversidade) x2 

 Torneios de final de período 

 Natal | “Decoração dos espaços escolares” 

 Concerto de Natal 

Atividades não realizadas 
e porquê.(7) 

"Liberdade Pictórica" Exposição de Pintura - A atividade começou a 

ser trabalhada desde o início do 2º período, no entanto não foi possível montar 
a exposição devido ao encerramento compulsivo das atividades letivas 
presenciais por causa do Covid-19. 

      Torneios de final de 2.º Período | Dia Diogo Cão 
(Expressões)| Mostra Escolar (exposição de trabalhos) |  

Torneios de final do 3.º Período | 3.ª Caminhada Diogo Cão - As 

atividades/saídas não foram realizadas devido ao encerramento compulsivo 
da escola, imposto pela Pandemia gerada pelo Covid-19 

Execução orçamental 
 

Tipo de financiamento.      

Outros*:      236,72€ 

Total:    236,72€ 

* Desporto Escolar 

Avaliação global  

Nos pontos fortes destacam-se os seguintes aspetos: Enquadrado no tema aglutinador | 
Divulgação dos trabalhos produzidos pelos alunos na comunidade | Colaboração entre direção, 
professores, biblioteca escolar, pessoal não docente e associações de pais e encarregados de 
educação | Articulação entre GAA, Grupo de Educação Física e Direção da escola. 
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Nos pontos fracos destacam-se os seguintes aspetos: Não se registaram dificuldades ou 
constrangimentos assinaláveis. 

Nas dificuldades | constrangimentos destacam-se os seguintes aspetos: Escassez e dificuldades 
de aquisição de recursos materiais. 

Nas oportunidades destacam-se os seguintes aspetos: Integração na comunidade | 
Enriquecimento cultural | Melhoria dos resultados escolares | Enriquecimento linguístico | 
Enriquecimento tecnológico. 

Nas observações e pareceres destacam-se os seguintes aspetos: Dia Europeu do Desporto 

Escolar Atividade muito bem conseguida. Parabéns aos participantes, aos organizadores e à 

direção da escola, pois os alunos gostaram imenso. | Corta mato-escolar, fase Escola Atividade 

muito bem conseguida. Excelente colaboração e entreajuda entre professores, auxiliares e 

alunos. | Centro de Ciência Viva (Biodiversidade) O grupo é da opinião que esta atividade se 

deve manter no futuro, em virtude da qualidade da exposição em causa e do objetivo que 

cumpre. Para o ano o grupo propoem a ida, na mesma saída, ao Agência de Ecologia Urbana. | 

Torneios de final de período Atividade muito bem conseguida, com grande adesão por parte dos 

alunos. Excelente cooperação entre colegas. | Natal/“Decoração dos espaços escolares” A 

atividade tem um impacto fortíssimo na comunidade e tem que se repetir obrigatoriamente no 

futuro, no entanto é necessário um maior investimento nos recursos materiais de forma a que 

haja possibilidades de concretizar os projetos dos alunos. | Concerto de Natal O grupo disciplinar 

congratulou-se com a forma como decorreu a atividade e agradece a todos os intervenientes. 

 

Departamento de Educação Especial 

Atividades propostas (5)  

Atividades realizadas.(3)  Dia Internacional da Pessoa com deficiência (saída) 

 Manhã no Cinema 

 Dia Mundial do Braille 

Atividades não realizadas 
e porquê.(2) 

Dia Internacional da Pessoa com deficiência (atividade) - A 

atividade não se realizou por falta de de orador, apesar dos contactos 

efetuados. 
      Dia Mundial da Consciencialização do Autismo - A atividade 

estava a ser preparada para o mês de abril   por ser  a 2 de abril que se 
comemora o "Dia Mundial da Conscientização do Autismo". Dado o 
encerramento compulsivo da escola em março, não foi possível a sua 
realização. 

Execução orçamental 
 

Tipo de financiamento.      

Outros*:      130,00€ 

Total:    130,00€ 

* Associação de freguesias de Vila Real 

Avaliação global  
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Nos pontos fortes destacam-se os seguintes aspetos: Articulação curricular | Enquadrado no 
tema aglutinador 

Pontos fracos: Não se registaram pontos fracos assinaláveis. 

Nas dificuldades | constrangimentos destacam-se os seguintes aspetos: Não se registaram 
dificuldades ou constrangimentos assinaláveis. 

Nas oportunidades destacam-se os seguintes aspetos: Enriquecimento cultural | Integração na 
comunidade. 

Nas observações e pareceres destacam-se os seguintes aspetos: Manhã no Cinema Foi uma 

experiência fantástica para todos os alunos. | Dia Internacional da Pessoa com deficiência A III 

Caminhada inclusiva realizou-se de acordo com o programado e teve um resultado satisfatório. 

 

Departamento de Línguas 

Atividades propostas (8)  

Atividades realizadas.(6)  Dia Europeu das Línguas 

 "Día de la Hispanidad" 

 Feira do Livro Usado 

 Encontro com o escritor 

 Ida ao Teatro - Auto da Barca do Inferno 

 Dia mundial do livro/celebração do dia de Cervantes - 23 
de Abril 

Atividades não realizadas 
e porquê.(2) 

      Concurso "Pensar Letra a Letra" | Ida ao teatro - "Os Piratas" 
e "O Príncipe Nabo" - As atividades/saídas não foram realizadas devido 

ao encerramento compulsivo da escola, imposto pela Pandemia gerada pelo 
Covid-19 

Execução orçamental 
 

Tipo de financiamento.      

 Teip:      120,00€ 

Total:     120,00€ 

Avaliação global  

Nos pontos fortes destacam-se os seguintes aspetos: Divulgação dos trabalhos produzidos pelos 
alunos na comunidade| Articulação curricular | Conhecimentos adquiridos | interesse 
manifestado pelos alunos. 

 
Pontos Fracos: Pouco envolvimento de alguns alunos. 
 
Nas dificuldades | constrangimentos destacam-se os seguintes aspetos: Dificuldade em 
implementar as atividades planeadas, nomeadamente a fixação de poemas e cartazes sobre a 
importância dos livros e da leitura em diversos locais da escola e colocação de um poema em 
língua espanhola e uma flor em cada sala | Não foi feita divulgação das músicas em diferentes 
línguas europeias, nem do Power Point elaborado para o efeito por falta de condições técnicas. 
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Nas oportunidades destacam-se os seguintes aspetos: Melhoria dos resultados escolares| 
Enriquecimento cultural | Enriquecimento linguístico | Motivar os alunos mais novos para a 
aprendizagem da língua espanhola. 
 
Nas observações e pareceres destacam-se os seguintes aspetos: Dia Europeu das Línguas 

Dever-se-á manter a celebração deste dia. Esta ano foi muito interessante com a divulgação da 

LGP, nas turmas do 3.º ciclo. Contámos, ainda, com a colaboração do chefe dos Serviços 

Administrativos na divulgação do Mirandês, numa turma de 9.º ano.| “Dia de la Hispanidad” 

Atividade a repetir, devido à importância histórica do dia. No entanto, regista-se, por parte de 

alguns alunos, falta de interesse e empenho na realização de tarefas, por mais simples que 

sejam.| Feira do Livro Usado Esta atividade foi muito participada por toda a comunidade 

educativa. Foi uma excelente oportunidade para os alunos adquirirem livros das várias áreas do 

conhecimento, numa boa relação qualidade/preço.  Se possível, esta atividade deverá continuar| 

Encontro com o escritor A atividade foi interessante a nível pedagógico. Os alunos participaram 

com entusiasmo. O escritor soube com simpatia, simplicidade e boa disposição, cativar-nos e 

transportou-nos para o imaginário das suas obras e para o prazer da ler. | Ida ao Teatro - Auto 

da Barca do Inferno Esta atividade reveste-se da maior pertinência, uma vez que faz parte do 

programa de Português e contribuiu para uma melhor compreensão do texto de Gil Vicente, ao 

mesmo tempo que proporciona aos alunos uma experiência única, divertida e educativa. | Dia 

mundial do livro/celebração do dia de Cervantes - 23 de Abril Os alunos visionaram o vídeo "Me 

gusta leer" e realizaram as atividades propostas (8.º ano). No 7.º ano fez-se a leitura do poema 

de Gloria Fuertes "Don libro está helado" e a gravação do mesmo em áudio por dois alunos. 

 

 

Departamento de Matemática e Ciências Experimentais 

Atividades propostas (2)  

Atividades realizadas.(2)  Semana da Cultura Cientifica 

 Exposição" À descoberta  do pi" 

Execução orçamental 
 

Tipo de financiamento.      

Orçamento da escola:   10,00€ 

Total:   10,00€ 

Avaliação global  

Nos pontos fortes destacam-se os seguintes aspetos: Articulação curricular | Enquadrado no 
tema aglutinador | Divulgação dos trabalhos produzidos pelos alunos na comunidade. 

Pontos fracos: Não se registaram pontos fracos assinaláveis. 

Nas dificuldades | constrangimentos destacam-se os seguintes aspetos: Não se registaram 
dificuldades ou constrangimentos assinaláveis. 

Nas oportunidades destacam-se os seguintes aspetos: Enriquecimento cultural | 
Enriquecimento linguístico | Melhoria dos resultados escolares | Integração na comunidade. 
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Nas observações e pareceres destacam-se os seguintes aspetos: Exposição" À descoberta do 
pi" A atividade foi um sucesso, decorreu dentro do previsto, mas devido ao fecho abrupto da 
escola não foi possível selecionar os trabalhos vencedores e entregar os respetivos prémios. | 
Semana da Cultura Cientifica Atividade a continuar no próximo ano escolar, atendendo à grande 
adesão por parte da comunidade educativa e às oportunidades que, os alunos dos vários ciclos, 
podem ter com a realização e participação na mesma. 

 

Direção 

Atividades propostas (4)  

Atividades realizadas.(3)  Entrega dos Diplomas 

 Ceia de Natal 

 Dia Diogo Cão 

Atividades não realizadas 
e porquê.(1) 

      Marcha de S. António - A saída não foi realizada devido ao 
encerramento compulsivo da escola, imposto pela Pandemia gerada pelo 
Covid-19 

Execução orçamental 
 

Tipo de financiamento.      

Total:     0€ 

Avaliação global  

Nos pontos fortes destacam-se os seguintes aspetos: Colaboração entre direção, professores, 

biblioteca escolar, pessoal não docente e associações de pais e encarregados de educação | 

Divulgação dos trabalhos produzidos pelos alunos na comunidade | Reconhecimento do trabalho 

e mérito dos alunos. 

Pontos fracos: Não se registaram pontos fracos assinaláveis. 

Nas dificuldades | constrangimentos destacam-se os seguintes aspetos: Espaço para a 
realização da cerimónia, ultrapassada pela cedência de instalações da UTAD | Dificuldades 
geradas pela pandemia - (COVID 19). 

Nas oportunidades destacam-se os seguintes aspetos: Integração na comunidade | 
Enriquecimento cultural | Reconhecimento do Mérito e Valor dos alunos. 

Nas observações e pareceres destacam-se os seguintes aspetos: Entrega dos Diplomas  Evento 

já instituído na escola, muito aplaudido e esperado pelos alunos, encarregados de educação e 

comunidade educativa.| Ceia de Natal Atividade com tradição que deve manter-se nos anos 

vindouros. | Dia Diogo Cão A obrigação do distanciamento social impediu-nos de realizar a 

atividade de forma presencial, criou-se uma atividade correspondente que permitiu a união, o 

sentimento de pertença, a ideia global de identidade com muita adesão dos atores educativos.   
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Gabinete de Apoio ao Aluno e à Família  

Atividades propostas (6)  

Atividades realizadas.(4)  Descobre o Génio Dentro de Ti – Júnior 

 Vamos falar de consumos 

 Recolha de Bens Alimentares 

 Desconstruir mitos do 4º para o 5º ano 

Atividades não realizadas 
e porquê.(2) 

      Conversas com pais "Bom sono é um sonho possível" | 
Conversas com Pais "Tu e a Internet - Cybersegurança" - As 

atividades não foram realizadas devido ao encerramento compulsivo da 
escola, imposto pela Pandemia gerada pelo Covid-19 

Execução orçamental 
 

Tipo de financiamento.       

Total:     0€ 

Avaliação global  

Nos pontos fortes destacam-se os seguintes aspetos: Articulação curricular | Colaboração entre 

direção, professores, biblioteca escolar, pessoal não docente e associações de pais e 

encarregados de educação | Utilização de equipamentos tecnológicos para executar a atividade. 

Disponibilidade das técnicas no TEAMS para tirar duvidas aos pais/EE. 

Pontos fracos: Não se registaram pontos fracos assinaláveis. 

Nas dificuldades | constrangimentos destacam-se os seguintes aspetos: Não se registaram 
dificuldades ou constrangimentos assinaláveis. 

Nas oportunidades destacam-se os seguintes aspetos: Melhoria dos resultados escolares. 

Nas observações e pareceres destacam-se os seguintes aspetos: Descobre o Génio Dentro de 

Ti – Júnior Privilegiaram-se os alunos de 4º anos do AEDC no sentido de identificar 

potencialidades que os alunos possuem e manifestam para auxiliar o processo de transição de 

ciclo. Cada aluno recebeu um relatório individual e o docente titular de turma recebeu ainda um 

relatório com caracterização de turma acerca das inteligências dominantes na turma com a 

finalidade de serem pensadas e executadas temáticas de projetos que fossem ao encontro dos 

pontos fortes dos alunos. | Vamos falar de consumos Esta temática ou outra semelhante deve 

manter-se em futuras ações uma vez que vai ao encontro das necessidades do grupo alvo, numa 

ótica de consciencialização e prevenção. | Recolha de Bens Alimentares É muito importante para 

os destinatários da ação - permite colmatar as dificuldades familiares no que concerne à carência 

alimentar. Temos conseguido atribuir duas vezes por ano - Natal e Páscoa - devido à quantidade 

de bens angariados. Atividade a continuar. | Desconstruir mitos do 4º para o 5º ano A atividade 

foi realizada uma vez que a equipa GAA se socorreu das plataformas de comunicação TEAMS, 

criadas pelo AEDC. Contou ainda com a colaboração dos coordenadores de ciclos para envio da 

documentação da ação para os respetivos pais/EE. Foi elaborado um manual de apoio para pais 

com a finalidade de auxiliar os seus educandos nesta transição de ciclo e ainda um manual para 

os discentes do 4º ano com dinâmicas, jogos e exercícios para serem realizados de forma a 

promover competências pessoais e sociais. Salienta-se, ainda, que em ambos os manuais estão 
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elencadas informações onde se contempla as atividades de integração do Agrupamento para o 

5º ano de escolaridade. 

Outros 

Atividades propostas (8)  

Atividades realizadas.(5)  Galardão ECO-ESCOLAS 

 Feira Solidária 

 Sessão de cinema  

 Visita ao Castelo, Paços do Duque e ao Curtir Ciência, em 
Guimarães 

 Concurso de fotografia da natureza 

Atividades não realizadas 
e porquê.(3) 

       Bioblitz  evento anual de educação ambiental em Serralves| 
Atividades no Pena Aventura Parque | Dia Mundial da Floresta 
- Plantação de árvores na Serra do Alvão - As saídas não foram 

realizadas devido ao encerramento compulsivo da escola, imposto pela 
Pandemia gerada pelo Covid-19 

Execução orçamental 
 

Tipo de financiamento.       

Total:     0€ 

 

Avaliação global  

Nos pontos fortes destacam-se os seguintes aspetos: Articulação curricular | Divulgação dos 
trabalhos produzidos pelos alunos na comunidade | Enquadrado no tema aglutinador | Benefício 
dos procedimentos relativos ao tratamento estatístico dos dados do PAA com os formulários 
eletrónicos (fiáveis e facilitadores do processo) | Colaboração entre direção, professores, 
biblioteca escolar, pessoal não docente e associações de pais e encarregados de educação. 

Pontos fracos: Não se registaram pontos fracos assinaláveis. 

Dificuldades | constrangimentos: Não se registaram dificuldades ou constrangimentos 
assinaláveis. 

Nas oportunidades destacam-se os seguintes aspetos: Integração na comunidade | 
Enriquecimento tecnológico | Enriquecimento cultural | Contacto com a natureza; descoberta 
da biodiversidade local; criatividade/imaginação; prática de atividade física; empenho; 
desenvolvimento da literacia mediática. 

Nos pareceres destacam-se os seguintes aspetos: Galardão ECO-ESCOLAS A participação nas 
atividades comemorativas do Galardão Eco-Escolas representa o culminar de todo o trabalho 
desenvolvido no âmbito do respetivo programa. | Feira Solidária Os objetivos propostos foram 
cumpridos, permitindo assim ajudar a melhorar o ambiente e acima de tudo as famílias 
carenciadas do agrupamento. A Feira despertou em todos a vontade muito louvável de 
colaborar/ajudar. |  Sessão de cinema Os diretores de turma que organizaram esta atividade 
consideram que é pertinente que os alunos reflitam sobre os assuntos tratados no filme:  a 
amizade, o respeito e o bullying. |  Visita ao Castelo, Paços do Duque e ao Curtir Ciência, em 
Guimarães Dado o estágio de contingência, a visita de estudo realizou-se virtualmente. |  
Concurso de fotografia da natureza O balanço da atividade é francamente positivo, pois os 
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trabalhos recebidos superaram as expectativas. Os alunos revelaram-se atentos à biodiversidade 
que os rodeia e participaram de forma empenhada e criativa. 
 
 

Gabinete de Apoio Sócio-Familiar|Serviços de 
Psicologia e Orientação 

Atividades realizadas ao longo do ano 

 
AÇÃO (+) CIDADANIA: 

 Campanhas de recolha de bens alimentares, bens de higiene, roupa e brinquedos realizadas 
pelas escolas do Agrupamento; 

 Seleção/divisão de roupas, brinquedos e alimentos recolhidos; 

 Realização de cabazes; 

 Entrega de cabazes a famílias do Agrupamento; 

 Acompanhamento diário a alunos e famílias no GASF – acompanhamento e elaboração de 
relatório social/ encaminhamento para outros serviços; 

 Receção de pedidos de suplemento alimentar e elaboração de respetivo relatório com vista 
à sua atribuição; 

 Reavaliações de pedidos de suplementos alimentares que tinham sido atribuídos no ano 
letivo transato; 

 Monitorização das situações de almoço (alunos com escalão que adquirem a senha e não 
consomem a refeição) 

 Articulação com os DT relativamente aos alunos com suplemento alimentar e alunos com 
escalão; 

 Parceria com o Projeto (+) Social – reuniões e acompanhamento a alunos e famílias do 
Agrupamento que frequentam o Projeto; 

 Articulação de serviços e informações com a PSP – equipa de Escola Segura, GNR – equipa 
de Escola Segura, Município de Vila Real (divisão da educação/ação social) UCC, CPCJ, APAV, 
Associação Via Nova; Florinhas da Neve; Instituto de Reinserção Social, Instituto de 
Segurança Social, EMAT, IEFP. 

 Elaboração de notícias para a Página da Escola; 

 Parceria com a UCC enfermagem – atendimento e acompanhamento de alunos do 
agrupamento; 

 Parceria com a UCC enfermagem – atendimento e acompanhamento de alunos com 
diabetes (monitorização de valores, contagem de HC, administração de insulina); 

 Ações de sensibilização direcionadas a pais/encarregados de educação; 

 Continuidade do programa de CPS – Competências Pessoais e Sociais a duas turmas do 
agrupamento 1º ciclo; 

 Implementação de programa de CPS – Competências Pessoais e Sociais a duas turmas do 
agrupamento 2º ciclo; 

 Implementação de programa de CPS – Competências Pessoais e Sociais a cinco turmas do 
agrupamento 3º ciclo; 

 Participação em Seminários, Workshops e Palestras subordinados a temáticas de interesse 
para o âmbito de intervenção da Ação; 
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Atividades realizadas ao longo do ano 

 Intervenção em crise de caráter psicossocial a alunos com comportamentos reincidentes 
desajustados para o contexto escola;  

 Apoio e monitorização das atividades levadas a cabo pela Associação de Estudantes; 

 Criação de página na internet “Projeto – Faz-te Ouvir” 
 
AÇÃO (+) APOIAR 

 Acompanhamento diário de ocorrências disciplinares referenciadas ao GAA e consequente 
trabalho de intervenção; 

 Acompanhamento à distância de casos de ausência nas sessões síncronas (a pedido dos 
DT); 

 Acompanhamento de ocorrências disciplinares referenciadas ao GAA pelos Professores 
Titulares de Turma do 1º ciclo e Educadoras do Pré-Escolar ao GAA. Intervenção in loco e 
consequente comunicação a pais/encarregados de educação; 

 Mediação de conflitos em pequenos grupos ou individualmente; 

 Apoio personalizado a alunos que revelam incapacidades ao nível das relações 
interpessoais; 

 Apoio ao estudo; 
 

AÇÃO (+) INTERVIR 

 Acompanhamento psicopedagógico, mediante sinalização dos DT, Prof. Titulares de Turma, 
Edu. Infância e GAA, a alunos dos diferentes níveis de educação e ensino; 

 Promoção de ações de sensibilização a alunos e pais/encarregados de educação; 

 Ações: Desconstruir mitos do 4º para o 5º ano para toda a comunidade educativa 
(adaptação da ação para a modalidade à distância); 

 Elaboração do Manual “Vamos preparar o Salto Gigante”, dirigido aos alunos que irão 
transitar para o 5.º ano (atividade de transição de ciclo); 

 “Vamos Brincar com…” - Projeto de promoção de competências facilitadoras da 
aprendizagem da leitura e escrita ministrado nos jardins de infância num clima lúdico e de 
proximidade; 

 “Convocam-se os cabeças no ar” – programa de estimulação cognitiva com enfoque na área 
da atenção dirigido a crianças com 5 anos e/ou idade de transição para o 1º ciclo; 

  “Ler e escrever para bem aprender” – treinos de leitura e escrita dirigidos a 1º ciclo que 
apresentam dificuldades nestas áreas; 

 “O Génio dentro de ti” – Atividade que aborda o conceito de inteligência bem como 
identificar as inteligências múltiplas, permitindo assim que se faça uma "radiografia" da 
turma com a finalidade de se valorizarem as potencialidades e trabalharem as fragilidades 
apresentadas pelos alunos; 

 Hora do GAA – acompanhamento de proximidade em todas as escolas do 1º ciclo 
agrupamento com a finalidade de aproximar a comunidade ao GAA; 

 “O que fazem os psicólogos …e os assistentes sociais? – desmistificar o papel destes dois 
técnicos em contexto escolar de forma a maior proximidade dos alunos; 

 Acompanhamento e orientação vocacional a todos os alunos do 9º ano;   
 
AÇÃO (+) INCLUSÃO 

 Ações de sensibilização Ação (+) Cidadania; 

 Acompanhamento diário de ocorrências disciplinares referenciadas ao GAA e consequente 
trabalho de intervenção; 
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Atividades realizadas ao longo do ano 

 Acompanhamento diário a alunos e famílias no GASF – acompanhamento e elaboração de 
relatório social/ encaminhamento para outros serviços; 

 Parceria com o Projeto (+) Social – reuniões e acompanhamento a alunos e famílias do 
Agrupamento que frequentam o Projeto; 

 Parceria e articulação de serviços e informações com a PSP – equipa de Escola Segura, GNR 
– equipa de Escola Segura, Município de Vila Real (divisão da educação/ação social) UCC, 
CPCJ, APAV, Associação Via Nova; Florinhas da Neve; Instituto de Reinserção Social, 
Instituto de Segurança Social, EMAT, IEFP; 

 Parceria com a UCC enfermagem – atendimento e acompanhamento de alunos do 
agrupamento; 

 Ações de sensibilização direcionadas a pais/encarregados de educação; 

 Implementação do programa de CPS – Competências Pessoais e Sociais a nove turmas do 
agrupamento (1º/2º/3º ciclos); 

 Intervenção em crise de caráter psicossocial a alunos com comportamentos reincidentes 
desajustados para o contexto escola;  

 Promoção e divulgação do projeto “EU FICO” na Diogo Cão; 

 Elaboração de diversos documentos de apoio destinados à comunidade educativa em geral 
– documentos orientadores face à situação pandémica que vivenciamos desde meados de 
março de 2020 (manual para pais para ajudar os seus filhos a lidar com o medo e a 
ansiedade (alunos pré-escolar e 1º ciclo)| Receita para um final feliz com a finalidade de 
promover a saúde psicológica – destinado a alunos 2º e 3º ciclo); 

 Criação do Correio da Esperança – iniciativa à distância promotora de estratégias de 
autocuidado pretendendo reduzir o isolamento social e impulsionar as relações; 

 Elaboração dos Postais relativos ao Correio da Esperança e consequente divulgação dos 
mesmos; 

 Criação da Newsletter Diogo Cão; 

 Divulgação da Newsletter através da página da internet. 
 

 

  



 

23 
 

Financiamento global das atividades 

 

FONTE VALOR 

TEIP 2 920,00 € 

ESCOLA 

Pré-escolar 2 070,00 € 

1º Ciclo 1 098,00 € 

2º e 3º Ciclo 10,00 € 

EE 777,00 € 

OUTROS 766,72 € 

TOTAL 7 644,72 € 

             

             

€2 920,00 

€2 070,00 

€1 098,00 

€10,00 

€777,00 €766,72 
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Avaliação de Clubes  

13 
 

 
 

 

 
 

Clube de Dança 
ÂMBITO 
LOCAL 

ORGANISMOS 
PROMOTORES 

CLUBE 
Gabinete de Apoio ao Aluno e à Família 

PONTOS FORTES: 
Divulgação dos trabalhos produzidos pelos alunos na 

comunidade; 
Colaboração entre direção, professores, biblioteca 

escolar, pessoal não docente e associações de pais e 
encarregados de educação. 

PONTOS FRACOS: 
Não se registaram pontos fracos assinaláveis. 

DIFICULDADES: 
Não se registaram dificuldades ou constrangimentos 

assinaláveis. 

OPORTUNIDADES: 
Enriquecimento cultural; 
Integração na comunidade. 

PARECER: 
As atividades deste clube for realizadas de acordo 
com os objetivos predefinidos e com atenção ao que 
se ia desenrolando no nosso agrupamento e 
parceiros. 

DOCENTES RESPONSÁVEIS: 
João Paulo Miranda: Animador Sociocultural|GAA 

 

<!-- Programar --> 
ÂMBITO 
LOCAL 

ORGANISMOS 
PROMOTORES 

CLUBE 

PONTOS FORTES: 
Enquadrado no tema aglutinador; 

Divulgação dos trabalhos produzidos pelos alunos na 
comunidade. 

PONTOS FRACOS: 
Não se registaram pontos fracos assinaláveis. 

DIFICULDADES: 
Não se registaram dificuldades ou constrangimentos 

assinaláveis. 

OPORTUNIDADES: 
Enriquecimento cultural; 
Enriquecimento tecnológico; 
Melhoria dos resultados escolares. 

PARECER: 
Esta oferta é fundamental para o desenvolvimento 
de várias competências transversais importantes. É 
necessário o alargamento da programação a outras 
áreas disciplinares e a sua divulgação. Avaliação 
bastante satisfatória. 

DOCENTES RESPONSÁVEIS: 
José Luís Ferreira Pinto 
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Clube de Rádio - RÁDIO DIOGO CÃO 
ÂMBITO 
LOCAL 

ORGANISMOS 
PROMOTORES 

CLUBE 
Gabinete de Apoio ao Aluno e à Família 

PONTOS FORTES: 
Articulação curricular; 

Divulgação dos trabalhos produzidos pelos alunos na 
comunidade; 

Colaboração entre direção, professores, biblioteca 
escolar, pessoal não docente e associações de pais e 

encarregados de educação. 

PONTOS FRACOS: 
Não se registaram pontos fracos assinaláveis. 

DIFICULDADES: 
Não se registaram dificuldades ou constrangimentos 

assinaláveis. 

OPORTUNIDADES: 
Enriquecimento linguístico; 
Enriquecimento tecnológico; 
Enriquecimento cultural. 

PARECER: 
As atividades realizadas por este clube concretizarm-
se sempre em articulação com o que se foi realizando 
no nosso agrupamento. 

DOCENTES RESPONSÁVEIS: 
João Paulo Miranda:Animador Sociocultural|GAA 

 

Clube de Teatro - Triciclo 
ÂMBITO 
LOCAL 

ORGANISMOS 
PROMOTORES 

CLUBE 
Gabinete de Apoio ao Aluno e à Família 

PONTOS FORTES: 
Articulação curricular; 

Divulgação dos trabalhos produzidos pelos alunos na 
comunidade; 

Colaboração entre direção, professores, biblioteca 
escolar, pessoal não docente e associações de pais e 

encarregados de educação. 

PONTOS FRACOS: 
Não se registaram pontos fracos assinaláveis. 

DIFICULDADES: 
Não se registaram dificuldades ou constrangimentos 

assinaláveis. 

OPORTUNIDADES: 
Enriquecimento cultural; 
Integração na comunidade; 
Melhoria dos resultados escolares. 

PARECER: 
O Clube de Teatro realizou atividades diversas, desda 
a animação de intervalos à cooperação com diversos 
dos nossos parceiros, sempre com muito empenho e 
resultados de muita qualidade. 

DOCENTES RESPONSÁVEIS: 
João Paulo Miaranda: Animador Sociocultural |GAA 
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Desporto Escolar 
ÂMBITO 

REGIONAL 

ORGANISMOS 
PROMOTORES 

CLUBE 

PONTOS FORTES: 
Colaboração entre direção, professores, biblioteca 

escolar, pessoal não docente e associações de pais e 
encarregados de educação. 

PONTOS FRACOS: 
Não se registaram pontos fracos assinaláveis. 

DIFICULDADES: 
Outros 

OPORTUNIDADES: 
Melhoria dos resultados escolares; 
Integração na comunidade. 

PARECER: 
Participação excelente de todos os intervenientes no 
clube do Desporto Escolar. Para a Direção da escola, 
Professores, Alunos, Assistentes Operacionais  e 
Encarregados de Educação o nosso muito obrigado. 
O que a Diogo Cão uniu nem o Covid separa. 

DOCENTES RESPONSÁVEIS: 
Luis Gaspar 

 

Clube de Intrevenção Artística (CIA) 
ÂMBITO 
LOCAL 

ORGANISMOS 
PROMOTORES 

Departamento de Expressões 

PONTOS FORTES: 
Enquadrado no tema aglutinado. 

PONTOS FRACOS: 
Não se registaram pontos fracos assinaláveis. 

DIFICULDADES: 
Outros 

OPORTUNIDADES: 
Enriquecimento cultural; 
Enriquecimento linguístico; 
Melhoria dos resultados escolares. 

PARECER: 
Os alunos  sentiram que com os projetos 
efetivamente concretizados passaram a ter um papel 
importante na escola, pois graças a eles toda a 
comunidade escolar passou a usufruir de mais locais 
de lazer e convívio com qualidade estética. 

DOCENTES RESPONSÁVEIS: 
Júlia Violante e Paulo Falcão 
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ClubECO 
ÂMBITO 
LOCAL 

ORGANISMOS 
PROMOTORES 

Departamento de Línguas 
CLUBE 

PONTOS FORTES: 
Enquadrado no tema aglutinador; 

Articulação curricular; 
Colaboração entre direção, professores, biblioteca 

escolar, pessoal não docente e associações de pais e 
encarregados de educação. 

PONTOS FRACOS: 
Envolvimento do Conselho de Turma|docentes. 

DIFICULDADES: 
Falta de tempo letivo específico destinado à 

aprendizagem das metodologias inerentes ao 
desenvolvimento de projetos. 

OPORTUNIDADES: 
Enriquecimento cultural; 
Enriquecimento linguístico; 
Enriquecimento tecnológico. 

PARECER: 
Tendo em conta a pertinência e importância do tema 
da Educação Ambiental e todo o trabalho 
desenvolvido ao longo do ano letivo, este projeto 
deveria ter continuidade no próximo ano letivo. 

DOCENTES RESPONSÁVEIS: 
Manuel José Vilares 

 

Clube de Francês 
ÂMBITO 
LOCAL 

ORGANISMOS 
PROMOTORES 

Departamento de Línguas 

PONTOS FORTES: 
Articulação curricular; 

Divulgação dos trabalhos produzidos pelos alunos na 
comunidade. 

PONTOS FRACOS: 
Não se registaram pontos fracos assinaláveis. 

DIFICULDADES: 
Outros 

OPORTUNIDADES: 
Enriquecimento cultural; 
Enriquecimento linguístico. 

PARECER: 
O balanço global é positivo pois, apesar de não se ter 
concretizado a viagem a França, a maior parte dos 
alunos inscritos foi assídua e mostrou interesse e 
empenho na realização das atividades propostas. 

DOCENTES RESPONSÁVEIS: 
Noémia Claro e Ivete Baptista 
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CLUBE DE CULINÁRIA 
ÂMBITO 
LOCAL 

ORGANISMOS 
PROMOTORES 

Departamento de Matemática e Ciências Experimentais 

PONTOS FORTES: 
Divulgação dos trabalhos produzidos pelos alunos na 

comunidade; 
Articulação curricular. 

PONTOS FRACOS: 
Não se registaram pontos fracos assinaláveis. 

DIFICULDADES: 
Falta de tempo letivo específico destinado à 

aprendizagem das metodologias inerentes ao 
desenvolvimento de projetos. 

OPORTUNIDADES: 
Enriquecimento cultural. 

PARECER: 
Apenas realizámos algumas receitas, pois a escola 
encerrou devido ao COVID-19. 

DOCENTES RESPONSÁVEIS: 
Isabel Beltrão Martins 

 

Clube de Informática 
ÂMBITO 
LOCAL 

ORGANISMOS 
PROMOTORES 

Departamento de Matemática e Ciências Experimentais 

PONTOS FORTES: 
Articulação curricular; 

Divulgação dos trabalhos produzidos pelos alunos na 
comunidade. 

PONTOS FRACOS: 
Não se registaram pontos fracos assinaláveis. 

DIFICULDADES: 
Não se registaram dificuldades ou constrangimentos 

assinaláveis. 

OPORTUNIDADES: 
Enriquecimento tecnológico; 
Melhoria dos resultados escolares. 

PARECER: 
O grupo 550 considera que os objetivos definidos 
para o Clube de Informática foram atingidos, pelo 
que faz uma avaliação muito positiva do trabalho 
desenvolvido ao longo do ano letivo. Os alunos 
mostraram-se sempre muito interessados e 
empenhados. 

DOCENTES RESPONSÁVEIS: 
Bernardete Teixeira; Eduardo Seixas; Marília Martins 

 



 

29 
 

 
 

 

 
 

 

Uma Aventura Social no 1º Ciclo 
ÂMBITO 
LOCAL 

ORGANISMOS 
PROMOTORES 

Gabinete de Apoio ao Aluno e à Família 
Serviços de Psicologia e Orientação 

PONTOS FORTES: 
Articulação curricular. 

PONTOS FRACOS: 
Não se registaram pontos fracos assinaláveis. 

DIFICULDADES: 
Não se registaram dificuldades ou constrangimentos 

assinaláveis. 

OPORTUNIDADES: 
Melhoria dos resultados escolares. 

PARECER: 
Atividade repensada para ser à distância. Envio de 
documento de apoio, quinzenalmente. Articulação 
técnicos GAA-Docentes-Alunos). Pretendemos dar 
continuidade à atividade nos próximos anos 
priviligiando os anos iniciais (promoção de 
competências). 

DOCENTES RESPONSÁVEIS: 
Mónica Varejão - Assistente Social; Heloisa Heleno - 

Psicologa 

 

Uma Aventura Social 
ÂMBITO 
LOCAL 

ORGANISMOS 
PROMOTORES 

Gabinete de Apoio ao Aluno e à Família 
Serviços de Psicologia e Orientação 

PONTOS FORTES: 
Articulação curricular. 

PONTOS FRACOS: 
Não se registaram pontos fracos assinaláveis. 

DIFICULDADES: 
Não se registaram dificuldades ou constrangimentos 

assinaláveis. 

OPORTUNIDADES: 
Melhoria dos resultados escolares; 
Integração na comunidade. 

PARECER: 
Repensar as turmas para o Clube – tentar abranger 
mais turmas e alunos. Fundamental trabalhar as 
competências socioemocionais e estratégias de 
resolução de conflitos para melhor convivência 
escolar 

DOCENTES RESPONSÁVEIS: 
Monica Varejão - Assistente Social | Helena Costa - 

Psicologa 
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Uma aventura do comportamento 
ÂMBITO 
LOCAL 

ORGANISMOS 
PROMOTORES 

Serviços de Psicologia e Orientação 

PONTOS FORTES: PONTOS FRACOS: 
Não se registaram pontos fracos assinaláveis. 

DIFICULDADES: 
Não se registaram dificuldades ou constrangimentos 

assinaláveis. 

OPORTUNIDADES: 
Melhoria dos resultados escolares; 
Integração na comunidade. 

PARECER: 
Dar continuidade à atividade, cujo público alvo 
deverá ser  selecionado pelo PTT com a finalidade 
de traballhar a autorregulação de comportamento, 
desatenção, irrequietude psicomotora e 
competências emocionais e sociais 

DOCENTES RESPONSÁVEIS: 
Heloísa Heleno - Psicologa; Helena Costa - Psicologa 
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Avaliação de Projetos  

69 realizados | 12 não realizados 
 

 
 

 

 

Comemorar efemérides 
ÂMBITO 

REGIONAL 

ORGANISMOS 
PROMOTORES 

Biblioteca Escolar e Centro de Recursos Educativos 

PONTOS FORTES: 
Enquadrado no tema aglutinador; 

Articulação curricular; 
Divulgação dos trabalhos produzidos pelos alunos na 

comunidade. 

PONTOS FRACOS: 
Não se registaram pontos fracos assinaláveis. 

DIFICULDADES: 
Não se registaram dificuldades ou constrangimentos 

assinaláveis. 

OPORTUNIDADES: 
Enriquecimento cultural; 
Enriquecimento tecnológico; 
Enriquecimento linguístico. 

PARECER: 
O balanço da atividade é francamente positivo, pois 
os trabalhos realizados superaram as expetativas. Os 
alunos revelaram-se atentos e participaram de 
forma empenhada e criativa. 

DOCENTES RESPONSÁVEIS: 
Isilda Ribeiro e Luísa Pipa 

 

PNL - Plano Nacional de Leitura 
ÂMBITO 

NACIONAL 

ORGANISMOS 
PROMOTORES 

Biblioteca Escolar e Centro de Recursos Educativos 

PONTOS FORTES: 
Articulação curricular; 

Colaboração entre direção, professores, biblioteca 
escolar, pessoal não docente e associações de pais e 

encarregados de educação; 
Benefício dos procedimentos relativos ao tratamento 

estatístico dos dados do PAA com os formulários 
eletrónicos (fiáveis e facilitadores do processo). 

PONTOS FRACOS: 
Não se registaram pontos fracos assinaláveis. 

DIFICULDADES: 
Não se registaram dificuldades ou constrangimentos 

assinaláveis. 

OPORTUNIDADES: 
Enriquecimento cultural; 
Enriquecimento tecnológico; 
Enriquecimento linguístico. 

PARECER: 
O balanço da atividade é francamente positivo. Os 
alunos participaram em todas as atividades de forma 
empenhada e criativa. Os resultados finais 
superaram as nossas expetativas. 

DOCENTES RESPONSÁVEIS: 
Isilda Ribeiro e Luísa Pipa 
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Biblioteca Solidária 
ÂMBITO 
LOCAL 

ORGANISMOS 
PROMOTORES 

Biblioteca Escolar e Centro de Recursos Educativos 

PONTOS FORTES: 
Enquadrado no tema aglutinador; 

Articulação curricular; 
Colaboração entre direção, professores, biblioteca 

escolar, pessoal não docente e associações de pais e 
encarregados de educação. 

PONTOS FRACOS: 
Não se registaram pontos fracos assinaláveis. 

DIFICULDADES: 
Não se registaram dificuldades ou constrangimentos 

assinaláveis. 

OPORTUNIDADES: 
Enriquecimento cultural; 
Integração na comunidade. 

PARECER: 
O balanço da atividade é bastante satisfatório. A 
maioria dos  alunos e encarregados de  
educação,mostraram-se empenhados e 
participativos. 

DOCENTES RESPONSÁVEIS: 
Isilda Ribeiro e Luísa Pipa 

 

Navegar com a biblioteca escolar 
ÂMBITO 

REGIONAL 

ORGANISMOS 
PROMOTORES 

Biblioteca Escolar e Centro de Recursos Educativos 

PONTOS FORTES: 
Articulação curricular; 

Colaboração entre direção, professores, biblioteca 
escolar, pessoal não docente e associações de pais e 

encarregados de educação; 
Divulgação dos trabalhos produzidos pelos alunos na 

comunidade. 

PONTOS FRACOS: 
Não se registaram pontos fracos assinaláveis. 

DIFICULDADES: 
Não se registaram dificuldades ou constrangimentos 

assinaláveis. 

OPORTUNIDADES: 
Enriquecimento cultural; 
Enriquecimento linguístico; 
Enriquecimento tecnológico. 

PARECER: 
O balanço da atividade é francamente positivo. Os 
resultados finais superaram as expetativas. Os 
alunos mostraram-se empenhados e criativos. 

DOCENTES RESPONSÁVEIS: 
Isilda Ribeiro e Luísa Pipa 
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Jogos Matemáticos 
NÃ0 

Realizado 

ORGANISMOS 
PROMOTORES 

Departamento do 1ºCiclo 
Biblioteca Escolar e Centro de Recursos Educativos 

PONTOS FORTES: PONTOS FRACOS: 

DIFICULDADES: OPORTUNIDADES: 

PARECER: 
Este projeto foi iniciado, mas não foi concluído 
devido ao encerramento compulsivo da escola, 
imposto pela Pandemia gerada pelo Covid-19. 

DOCENTES RESPONSÁVEIS: 
Olga Alves, Graciete Branco, Helena Peixoto, Florbela 

Sequeira, Graça Moura, Cristina Fernandes, Áurea 
Correia, Maria Castro, Fernando Pires, Luís Guedes e 

Luísa Pipa. 
 

APRENDER NA RUA 
ÂMBITO 
LOCAL 

ORGANISMOS 
PROMOTORES 

Departamento do 1ºCiclo 
Departamento da Educação Pré-Escolar 
Departamento do Ensino Especial 

PONTOS FORTES: 
Enquadrado no tema aglutinador; 

Articulação curricular; 
Colaboração entre direção, professores, biblioteca 

escolar, pessoal não docente e associações de pais e 
encarregados de educação. 

PONTOS FRACOS: 
Não se registaram pontos fracos assinaláveis. 

DIFICULDADES: 
Outros 

OPORTUNIDADES: 
Enriquecimento cultural; 
Enriquecimento linguístico; 
Melhoria dos resultados escolares. 

PARECER: 
Os constrangimentos sentidos foram a paragem 
deste projeto, em março, devido à pandemia. 
Atendendo aos pontos fortes e oportunidades, 
ainda atingidos até à data da paragem, deve 
continuar a realizar-se no próximo ano. 

DOCENTES RESPONSÁVEIS: 
Olga Alves, Graciete Branco, Helena Peixoto, Florbela 

Sequeira, Graça Moura, Cristina Fernandes, Áurea 
Correia, Maria Castro, Fernando Pires, Luís Guedes, 
Virgínia Sousa, Adélia Pousada, Manuela Rua, Berta 

Araújo, Cândida Cruz e Luísa Pipa. 
 



 

34 
 

 
 

 

 
 

 

À descoberta do meio local 
ÂMBITO 
LOCAL 

ORGANISMOS 
PROMOTORES 

Departamento do 1ºCiclo 
Departamento da Educação Pré-Escolar 

PONTOS FORTES: 
Enquadrado no tema aglutinador; 

Articulação curricular. 

PONTOS FRACOS: 
Não se registaram pontos fracos assinaláveis. 

DIFICULDADES: 
Falta de tempo letivo específico destinado à 

aprendizagem das metodologias inerentes ao 
desenvolvimento de projetos. 

OPORTUNIDADES: 
Enriquecimento cultural; 
Integração na comunidade. 

PARECER: 
Este projeto permitiu um maior  conhecimento e 
compreensão do ambiente local. No entanto, devido 
à situação de pandemia, não foi possível conclui-lo. 

DOCENTES RESPONSÁVEIS: 
Helena Pinto, Paula Rodrigues, Clélia, Esperança 

Guerra e Edite Gaspar 

 

Histórias lidas/contadas 
ÂMBITO 
LOCAL 

ORGANISMOS 
PROMOTORES 

Departamento do 1ºCiclo 
Departamento da Educação Pré-Escolar 

PONTOS FORTES: 
Enquadrado no tema aglutinador; 

Articulação curricular; 
Colaboração entre direção, professores, biblioteca 

escolar, pessoal não docente e associações de pais e 
encarregados de educação. 

PONTOS FRACOS: 
Não se registaram pontos fracos assinaláveis. 

DIFICULDADES: 
Falta de tempo letivo específico destinado à 

aprendizagem das metodologias inerentes ao 
desenvolvimento de projetos. 

OPORTUNIDADES: 
Enriquecimento cultural; 
Enriquecimento linguístico; 
Enriquecimento tecnológico. 

PARECER: 
O projeto foi bem aceite pela comunidade educativa 
e foi bastante participado, mas devido à situação de 
pandemia e consequente encerramento da escola, 
não foi possível ser concluído. 

DOCENTES RESPONSÁVEIS: 
Helena Pinto, Paula Rodrigues, Clélia, Esperança 

Guerra e Edite Gaspar 
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Familia/espaço + na escola 
ÂMBITO 
LOCAL 

ORGANISMOS 
PROMOTORES 

Departamento do 1ºCiclo 
Departamento da Educação Pré-Escolar 

PONTOS FORTES: 
Enquadrado no tema aglutinador; 

Articulação curricular; 
Divulgação dos trabalhos produzidos pelos alunos na 

comunidade. 

PONTOS FRACOS: 
Não se registaram pontos fracos assinaláveis. 

DIFICULDADES: 
Não se registaram dificuldades ou constrangimentos 

assinaláveis. 

OPORTUNIDADES: 
Enriquecimento cultural; 
Enriquecimento linguístico; 
Enriquecimento tecnológico. 

PARECER: 
Permitiu maior  abertura da escola à 
família/comunidade educativa e o envolvimento de 
diferentes parceiros educativos.   
 Pelo seu caráter participativo, dinâmico, 
interventivo deverá manter-se no próximo ano 
letivo. 
 

DOCENTES RESPONSÁVEIS: 
Piedade Penelas, Clara Vaz Carvalho, Conceição 

Teixeira, Jorge Sousa, Graça Queirós, Paula Rocha, 
Marcelina Lopes, Luísa Santos, Manuela Sécio, Rosa 

Marques, Pedro Cardona, Esmeralda Cortinhas 

 

Educação em Ciência: atividades experimentais, visitas e 
projetos 

ÂMBITO 
LOCAL 

ORGANISMOS 
PROMOTORES 

Departamento do 1ºCiclo 
Departamento da Educação Pré-Escolar 

PONTOS FORTES: 
Benefício dos procedimentos relativos ao tratamento 

estatístico dos dados do PAA com os formulários 
eletrónicos (fiáveis e facilitadores do processo); 

Enquadrado no tema aglutinador; 
Articulação curricular. 

PONTOS FRACOS: 
Não se registaram pontos fracos assinaláveis. 

DIFICULDADES: 
Falta de tempo letivo específico destinado à 

aprendizagem das metodologias inerentes ao 
desenvolvimento de projetos; 

Interação com o meio envolvente. 

OPORTUNIDADES: 
Enriquecimento cultural; 
Enriquecimento linguístico; 
Enriquecimento tecnológico; 

PARECER: 
Contribuiu para despertar o interesse pelas ciências 
experimentais,  aumentando os níveis de literacia 
científica dos alunos. Não foi possível realizar a 
saída de campo devido ao Covid-19. 

DOCENTES RESPONSÁVEIS: 
Piedade Penelas, Clara Vaz Carvalho, Conceição 

Teixeira, Jorge Sousa, Graça Queirós, Paula Rocha, 
Marcelina Lopes, Luísa Santos, Manuela Sécio, Rosa 

Marques, Pedro Cardona, Esmeralda Cortinhas 
 



 

36 
 

 
 

 

 
 

 

Viajar e Descobrir 
ÂMBITO 

NACIONAL 

ORGANISMOS 
PROMOTORES 

Departamento do 1ºCiclo 
Departamento da Educação Pré-Escolar 

PONTOS FORTES: 
Articulação curricular; 

Enquadrado no tema aglutinador; 
Colaboração entre direção, professores, biblioteca 

escolar, pessoal não docente e associações de pais e 
encarregados de educação. 

PONTOS FRACOS: 
Não se registaram pontos fracos assinaláveis. 

DIFICULDADES: 
Falta de tempo letivo específico destinado à 

aprendizagem das metodologias inerentes ao 
desenvolvimento de projetos. 

OPORTUNIDADES: 
Enriquecimento cultural; 
Enriquecimento linguístico; 
Integração na comunidade. 

PARECER: 
Permitiu a partilha de 
trabalhos/atividades/exposições entre turmas;  
educar para a preservação do nosso património 
histórico e sociocultural e alargar horizontes 
culturais aos alunos. Inspirou a temática para o 
evento de Desfile de Carnaval. 

DOCENTES RESPONSÁVEIS: 
Piedade Penelas, Clara Vaz Carvalho, Conceição 

Teixeira, Jorge Sousa, Graça Queirós, Paula Rocha, 
Marcelina Lopes, Luísa Santos, Manuela Sécio, Rosa 

Marques, Pedro Cardona, Esmeralda Cortinhas 

 

Explorar o desconhecido 
ÂMBITO 
LOCAL 

ORGANISMOS 
PROMOTORES 

Departamento do 1ºCiclo 

PONTOS FORTES: 
Enquadrado no tema aglutinador; 

Articulação curricula.; 

PONTOS FRACOS: 
Carência e deficiente funcionamento dos 
equipamentos informáticos por se encontrarem 
obsoletos;; 
Dificuldade em medir o impacto das atividades no 
âmbito da melhoria dos resultados escolares. 

DIFICULDADES: 
Interação com o meio envolvente; 

Falta de tempo letivo específico destinado à 
aprendizagem das metodologias inerentes ao 

desenvolvimento de projetos. 

OPORTUNIDADES: 
Enriquecimento cultural; 
Enriquecimento linguístico; 
Melhoria dos resultados escolares; 

PARECER: 
O projeto não foi concluído em virtude da 
suspensão de atividades letivas no terceiro período. 

DOCENTES RESPONSÁVEIS: 
Maria Helena Gouveia 
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A comunidade - Junior Achievement Portugal (JAP) 
NÃ0 

Realizado 

ORGANISMOS 
PROMOTORES 

Departamento do 1ºCiclo 

PONTOS FORTES: PONTOS FRACOS: 

DIFICULDADES: OPORTUNIDADES: 
PARECER: 
Este projeto não foi realizado devido ao 
encerramento compulsivo da escola, imposto pela 
Pandemia gerada pelo Covid-19. 

DOCENTES RESPONSÁVEIS: 
Olga Alves e Luís Guedes 

 

Projeto Rios 
NÃ0 

Realizado 

ORGANISMOS 
PROMOTORES 

Departamento do 1ºCiclo 

PONTOS FORTES: PONTOS FRACOS: 

DIFICULDADES: OPORTUNIDADES: 
PARECER: 
Este projeto não foi realizado devido ao 
encerramento compulsivo da escola, imposto pela 
Pandemia gerada pelo Covid-19. 

DOCENTES RESPONSÁVEIS: 
Olga Alves, Graciete Branco, Áurea Correia, Maria 

Luís Castro, Luís Guedes 
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Campeonato Nacional de Jogos Matemáticos 
NÃ0 

Realizado 

ORGANISMOS 
PROMOTORES 

Departamento do 1ºCiclo 

PONTOS FORTES: PONTOS FRACOS: 

DIFICULDADES: OPORTUNIDADES: 
PARECER: 
Este projeto  foi cancelado devido à pandemia da 
doença de COVID-19. 

DOCENTES RESPONSÁVEIS: 
Dulcídia Cruz e Maria José Almeida 

 

Aprender na rua 
ÂMBITO 
LOCAL 

ORGANISMOS 
PROMOTORES 

Departamento do 1ºCiclo 

PONTOS FORTES: 
Enquadrado no tema aglutinador; 

Articulação curricular; 
Divulgação dos trabalhos produzidos pelos alunos na 

comunidade. 

PONTOS FRACOS: 
Não se registaram pontos fracos assinaláveis. 

DIFICULDADES: 
Não se registaram dificuldades ou constrangimentos 

assinaláveis. 

OPORTUNIDADES: 
Enriquecimento cultural; 
Melhoria dos resultados escolares; 
Integração na comunidade. 

PARECER: 
Os constrangimentos sentidos foram a paragem 
deste projeto, em março, devido à pandemia. 
Atendendo aos pontos fortes e oportunidades, 
ainda atingidos até à data da paragem, deve 
continuar a realizar-se no próximo ano. 

DOCENTES RESPONSÁVEIS: 
Carla Tuna, Adília Clemente, Clara Catalão e Lurdes 

Guedes 
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À descoberta do meio local: monumentos, instituições, 
tradições, cultura… 

ÂMBITO 
LOCAL 

ORGANISMOS 
PROMOTORES 

Departamento do 1ºCiclo 

PONTOS FORTES: 
Articulação curricular; 

Colaboração entre direção, professores, biblioteca 
escolar, pessoal não docente e associações de pais e 

encarregados de educação. 

PONTOS FRACOS: 
Não se registaram pontos fracos assinaláveis. 

DIFICULDADES: 
Outros 

OPORTUNIDADES: 
Enriquecimento cultural; 
Enriquecimento linguístico; 
Integração na comunidade. 

PARECER: 
O projeto foi fortemente condicionado pelo 
encerramento das escolas em 16/03. Houve, no 
entanto, algumas atividades realizadas: final 
distrital do Multipli; participação nas 
comemorações do Dia Mundial da Proteção Civil. 

DOCENTES RESPONSÁVEIS: 
Fernando José Borges Boura e todos os outros 

docentes desta escola. 

 

Jogos matemáticos 
NÃ0 

Realizado 

ORGANISMOS 
PROMOTORES 

Departamento do 1ºCiclo 

PONTOS FORTES: PONTOS FRACOS: 

DIFICULDADES: OPORTUNIDADES: 
PARECER: 
Atividade não realizada devido ao encerramento 
das aulas em 16/03/2020. 

DOCENTES RESPONSÁVEIS: 
Fernando José Borges Boura e docentes das turmas 

participantes. 
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Eco-Escolas 2019/2020 
ÂMBITO 

NACIONAL 

ORGANISMOS 
PROMOTORES 

Departamento do 1ºCiclo 

PONTOS FORTES: 
Enquadrado no tema aglutinador; 

Articulação curricular; 
Colaboração entre direção, professores, biblioteca 

escolar, pessoal não docente e associações de pais e 
encarregados de educação. 

PONTOS FRACOS: 
Não se registaram pontos fracos assinaláveis. 

DIFICULDADES: 
Não se registaram dificuldades ou constrangimentos 

assinaláveis. 

OPORTUNIDADES: 
Enriquecimento cultural; 
Integração na comunidade; 
Enriquecimento tecnológico. 

PARECER: 
Projeto fundamental para a formação cívica e para 
o aprofundamento da consciência ecológica da 
comunidade escolar. 

DOCENTES RESPONSÁVEIS: 
Fernando José Borges Boura e restantes docentes do 

centro escolar. 

 

"I Like a BOCCIA" 
ÂMBITO 

REGIONAL 

ORGANISMOS 
PROMOTORES 

Departamento de Expressões 

PONTOS FORTES: 
Colaboração entre direção, professores, biblioteca 

escolar, pessoal não docente e associações de pais e 
encarregados de educação. 

PONTOS FRACOS: 
Outros 

DIFICULDADES: 
Outros 

OPORTUNIDADES: 
Integração na comunidade; 

PARECER: 
O parecer do grupo, das entidades participantes e 
dos atletas foi muito satisfatório. 

DOCENTES RESPONSÁVEIS: 
João Carlos Fernandes Baptista 
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The Voice Diogo Cão 
ÂMBITO 
LOCAL 

ORGANISMOS 
PROMOTORES 

Departamento de Expressões 

PONTOS FORTES: 
Enquadrado no tema aglutinador; 

Articulação curricular. 

PONTOS FRACOS: 
Não se registaram pontos fracos assinaláveis. 

DIFICULDADES: 
Não se registaram dificuldades ou constrangimentos 

assinaláveis. 

OPORTUNIDADES: 
Enriquecimento cultural. 

PARECER: 
A primeira parte do projeto teve um enorme 
sucesso. A motivação e empenho dos alunos foram 
bastante satisfatórios. Lamentamos o facto de o 
projeto não ter sido concluido, devido ao Covid 19. 

DOCENTES RESPONSÁVEIS: 
António Correia, Aniceto Alves, Carlos Almeida, 

Carlos Taveira, Heitor Barros, Olivário Sanches e 
Ricardo Matos. 

 

PlusBand 
ÂMBITO 
LOCAL 

ORGANISMOS 
PROMOTORES 

Departamento de Expressões 

PONTOS FORTES: 
Divulgação dos trabalhos produzidos pelos alunos na 

comunidade. 

PONTOS FRACOS: 
Não se registaram pontos fracos assinaláveis. 

DIFICULDADES: 
Interação com o meio envolvente. 

OPORTUNIDADES: 
Enriquecimento cultural; 
Melhoria dos resultados escolares. 

PARECER: 
O projeto desenvolveu-se em estreita ligação com a 
área disciplinar CEA. Durante o período de 
funcionamento foi visível o interesse e a motivação 
dos alunos participantes. Devido ao Covid a 
continuidade do projeto foi interrompida. 

DOCENTES RESPONSÁVEIS: 
Aniceto Alves, Carlos Taveira, Heitor Barros 
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Playarte 
ÂMBITO 
LOCAL 

ORGANISMOS 
PROMOTORES 

Departamento de Expressões 

PONTOS FORTES: 
Divulgação dos trabalhos produzidos pelos alunos na 

comunidade. 

PONTOS FRACOS: 
Não se registaram pontos fracos assinaláveis. 

DIFICULDADES: 
Não se registaram dificuldades ou constrangimentos 

assinaláveis. 

OPORTUNIDADES: 
Enriquecimento cultural; 
Melhoria dos resultados escolares; 
Integração na comunidade. 

PARECER: 
O projeto incorporou várias áreas do conhecimento 
prático musical. Inicialmente mostrou grande 
vitalidade com uma adesão significativa dos alunos. 
Teve o seu términus com o aparecimento do Covid. 

DOCENTES RESPONSÁVEIS: 
Aniceto Alves, António Correia, Carlos Almeida, 

Carlos Taveira, Heitor Barros, Olivário Sanches e 
Ricardo Matos 

 

Animação de Pátios 
ÂMBITO 
LOCAL 

ORGANISMOS 
PROMOTORES 

Departamento de Expressões 
Gabinete de Apoio SocioFamiliar 
PROJETO 

PONTOS FORTES: 
Colaboração entre direção, professores, biblioteca 

escolar, pessoal não docente e associações de pais e 
encarregados de educação; 

Divulgação dos trabalhos produzidos pelos alunos na 
comunidade; 

Articulação curricular. 

PONTOS FRACOS: 
Não se registaram pontos fracos assinaláveis. 

DIFICULDADES: 
Não se registaram dificuldades ou constrangimentos 

assinaláveis. 

OPORTUNIDADES: 
Enriquecimento cultural; 
Integração na comunidade; 
Melhoria dos resultados escolares. 

PARECER: 
As atividesde deste projeto foram realizadas 
sempre com um bom nível de cooperação entre os 
diferentes departamentos, grupos, outros projetos 
e clubes. 

DOCENTES RESPONSÁVEIS: 
Animador Sociocultural|GAA|Deparatmento de 

Expressões - Grupo de Educação Física 
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Histórias em Multiformato 
ÂMBITO 
LOCAL 

ORGANISMOS 
PROMOTORES 

Departamento do Ensino Especial 

PONTOS FORTES: 
Articulação curricular. 

PONTOS FRACOS: 
Envolvimento do Conselho de Turma|docentes. 

DIFICULDADES: 
Falta de tempo letivo específico destinado à 

aprendizagem das metodologias inerentes ao 
desenvolvimento de projetos. 

OPORTUNIDADES: 
Enriquecimento cultural. 

PARECER: 
Este projeto pretendia ser inclusivo e inovador, mas 
pela falta de interessse da maioria docentes do 
departamento não foi possível atingir os objetivos 
inicialmente propostos. 

DOCENTES RESPONSÁVEIS: 
Fátima Almeida 

 

Texto Criativo 
ÂMBITO 
LOCAL 

ORGANISMOS 
PROMOTORES 

Departamento do Ensino Especial 

PONTOS FORTES: 
Articulação curricular. 

PONTOS FRACOS: 
Não se registaram pontos fracos assinaláveis. 

DIFICULDADES: 
Não se registaram dificuldades ou constrangimentos 

assinaláveis. 

OPORTUNIDADES: 
Melhoria dos resultados escolares. 

PARECER: 
Este projeto constituiu uma forma diferente, mais 
motivadora de aprendizagem em grupo. 

DOCENTES RESPONSÁVEIS: 
Benjamim Valadares, Fernanda Veigas 
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Artes e Fios/Reciclar e Reutilizar 
ÂMBITO 
LOCAL 

ORGANISMOS 
PROMOTORES 

Departamento do Ensino Especial 

PONTOS FORTES: 
Articulação curricular. 

PONTOS FRACOS: 
Não se registaram pontos fracos assinaláveis. 

DIFICULDADES: 
Não se registaram dificuldades ou constrangimentos 

assinaláveis. 

OPORTUNIDADES: 
Integração na comunidade; 
Melhoria dos resultados escolares. 

PARECER: 
O projeto foi interesante para a maioria dos alunos. 
No entanto não permitia a participação dos alunos 
que apresentavam maiores dificuldades. 

DOCENTES RESPONSÁVEIS: 
Fernanda Veigas,  Benjamim Valadares, Eduarda 

Valente 

 

Saberes e Sabores-pequenos chefs 
ÂMBITO 
LOCAL 

ORGANISMOS 
PROMOTORES 

Departamento do Ensino Especial 

PONTOS FORTES: 
Enquadrado no tema aglutinador; 

Articulação curricular; 
Divulgação dos trabalhos produzidos pelos alunos na 

comunidade. 

PONTOS FRACOS: 
Não se registaram pontos fracos assinaláveis. 

DIFICULDADES: 
Falta de tempo letivo específico destinado à 

aprendizagem das metodologias inerentes ao 
desenvolvimento de projetos. 

OPORTUNIDADES: 
Enriquecimento cultural; 
Enriquecimento linguístico; 
Integração na comunidade. 

PARECER: 
Foram cumpridos os objetivos propostos. Dado o 
interesse que gerou nos alunos e o impacto na 
comunidade educativa, seria pertinente  dar 
continuidade no próximo ano letivo. Seria 
necessário ter um horário compatível com a sua 
abrangência. 

DOCENTES RESPONSÁVEIS: 
Eduarda Valente / Manuela Pires 
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Hipoterapia 
NÃ0 

Realizado 

ORGANISMOS 
PROMOTORES 

Departamento do Ensino Especial 

PONTOS FORTES: PONTOS FRACOS: 

DIFICULDADES: OPORTUNIDADES: 
PARECER: 
Este projeto foi iniciado com sessões 
electroencefalográficas para testar os níveis 
emocionais das crianças, mas não foi dada 
prossecução à parte prática, terapia assistida por 
cavalos, dado o encerramento da escola, das 
Universidades e do Centro Hípico. 

DOCENTES RESPONSÁVEIS: 
Teresa Vilela 

 

Chá com pais 
NÃ0 

Realizado 

ORGANISMOS 
PROMOTORES 

Departamento do Ensino Especial 

PONTOS FORTES: PONTOS FRACOS: 

DIFICULDADES: OPORTUNIDADES: 
PARECER: 
No 1º período não conseguimos uma data 
consensual que facilitasse a participação de todos os  
intervenientes, ficou acordado que seria realizado 
no final do 2º período e no 3º. Não foi possivel, dada 
a conjuntura atual. 

DOCENTES RESPONSÁVEIS: 
Teresa Vilela / Manuela Pires 
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Geração Saúdavel 
ÂMBITO 
LOCAL 

ORGANISMOS 
PROMOTORES 

Departamento do Ensino Especial 

PONTOS FORTES: 
Divulgação dos trabalhos produzidos pelos alunos na 

comunidade; 
Enquadrado no tema aglutinador; 

Articulação curricular. 

PONTOS FRACOS: 
Dificuldade em medir o impacto das atividades no 
âmbito da melhoria dos resultados escolares. 

DIFICULDADES: 
Falta de tempo letivo específico destinado à 

aprendizagem das metodologias inerentes ao 
desenvolvimento de projetos. 

OPORTUNIDADES: 
Enriquecimento cultural; 
Enriquecimento linguístico. 

PARECER: 
O Projeto foi realizado com sucesso.  Foi direcionado 
a alunos e professores do 2º ciclo, abrangendo um 
número significativo. A parte destinada ao 1º ciclo 
estava prevista para o 3º período, não se tendo 
realizado dado o encerramento das escolas. 

DOCENTES RESPONSÁVEIS: 
Teresa Vilela 

 

História em Rede 
NÃ0 

Realizado 

ORGANISMOS 
PROMOTORES 

Departamento do Ensino Especial 

PONTOS FORTES: PONTOS FRACOS: 

DIFICULDADES: OPORTUNIDADES: 
PARECER: 
Com as regras implementadas,  o projeto não foi 
realizado devido às dificuldades em trabalhar em 
simultâneo com as turmas. O objetivo era uma 
participação transversal de todas as turmas com 
alunos da Educação Inclusiva. 

DOCENTES RESPONSÁVEIS: 
Manuel Lopes 
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Brincar - Construir- Explorar, ao Ar Livre 
ÂMBITO 
LOCAL 

ORGANISMOS 
PROMOTORES 

Departamento da Educação Pré-Escolar 

PONTOS FORTES: 
Enquadrado no tema aglutinador; 

Articulação curricular. 

PONTOS FRACOS: 
Não se registaram pontos fracos assinaláveis. 

DIFICULDADES: 
Outros 

OPORTUNIDADES: 
Enriquecimento cultural; 
Enriquecimento linguístico. 

PARECER: 
Ao longo dos dois  períodos de ensino presencial 
foram desenvolvidas, em todos os JI,   muitas e 
diversificadas atividades no âmbito deste projeto. 
No período de ensino à distância, com a colaboração 
dos EE, foi possível dar-lhe continuidade. 

DOCENTES RESPONSÁVEIS: 
Maria da Assunção Morais Boura e todos os 

educadores do DEPE. 

 

Viagens pela Poesia 
ÂMBITO 
LOCAL 

ORGANISMOS 
PROMOTORES 

Departamento da Educação Pré-Escolar 

PONTOS FORTES: 
Enquadrado no tema aglutinador; 

Articulação curricular. 

PONTOS FRACOS: 
Não se registaram pontos fracos assinaláveis. 

DIFICULDADES: 
Não se registaram dificuldades ou constrangimentos 

assinaláveis. 

OPORTUNIDADES: 
Enriquecimento linguístico; 
Enriquecimento cultural. 

PARECER: 
Projeto culturalmente muito enriquecedor e lúdico. 
Diversificaram-se formas de 
apresentação/exploração  de diversas poesias de 
vários autores. 

DOCENTES RESPONSÁVEIS: 
Maria da Assunção Morais Boura e todos os 

educadores do DEPE. 
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Vamos Descobrir o Voluntariado 
ÂMBITO 
LOCAL 

ORGANISMOS 
PROMOTORES 

Departamento da Educação Pré-Escolar 
Departamento do 1ºCiclo 

PONTOS FORTES: 
Enquadrado no tema aglutinador; 

Articulação curricular. 

PONTOS FRACOS: 
Não se registaram pontos fracos assinaláveis. 

DIFICULDADES: 
Outros 

OPORTUNIDADES: 
Integração na comunidade. 

PARECER: 
Este projeto foi interrompido devido à pandemia de 
Covid-19. Irá ser dada continuidade ao mesmo no 
próximo ano letivo. 

DOCENTES RESPONSÁVEIS: 
"Cristina Viamonte, Dulcídia Cruz, Maria José 

Almeida, Margarida Assunção,  Hélder Santos,Ilda 
Alvadia, Maria Helena Teixeira, Rosa Barreira, Isabel 
Teixeira, Florbela Teixeira, Sílvia Martins, Fernando 

Lapa      
      

"      
      
 

 

Eco-Escolas 
ÂMBITO 

NACIONAL 

ORGANISMOS 
PROMOTORES 

Departamento da Educação Pré-Escolar 
Departamento do 1ºCiclo 
Departamento do Ensino Especial 

PONTOS FORTES: 
Enquadrado no tema aglutinador; 

Articulação curricular; 
Colaboração entre direção, professores, biblioteca 

escolar, pessoal não docente e associações de pais e 
encarregados de educação. 

PONTOS FRACOS: 
Não se registaram pontos fracos assinaláveis. 

DIFICULDADES: 
Outros 

OPORTUNIDADES: 
Enriquecimento cultural; 
Enriquecimento linguístico; 
Melhoria dos resultados escolares. 

PARECER: 
Os constrangimentos sentidos foram a paragem 
deste projeto em março. Posteriormente foram 
realizadas algumas atividades on-line como por 
exemplo o Eco-código. Atendendo aos pontos fortes 
e oportunidades atingidas deve continuar a realizar-
se no próximo. 

DOCENTES RESPONSÁVEIS: 
Olga Alves, Graciete Branco, Helena Peixoto, Florbela 

Sequeira, Graça Moura, Cristina Fernandes, Áurea 
Correia, Maria Castro, Fernando Pires, Luís Guedes, 
Virgínia Sousa, Adélia Pousada, Manuela Rua, Berta 

Araújo, Cândida Cruz e Luísa Pipa. 
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Projeto Rios 
ÂMBITO 
LOCAL 

ORGANISMOS 
PROMOTORES 

Departamento da Educação Pré-Escolar 
Departamento do 1ºCiclo 

PONTOS FORTES: 
Enquadrado no tema aglutinador. 

PONTOS FRACOS: 
Não se registaram pontos fracos assinaláveis. 

DIFICULDADES: 
Outros 

OPORTUNIDADES: 
Enriquecimento cultural. 

PARECER: 
Devido à pandemia da doença COVID-19 o projeto 
teve de ser interrompido, tendo-se realizado apenas 
uma saída de campo. Será dada continuidade a este 
projeto no próximo ano letivo. 

DOCENTES RESPONSÁVEIS: 
Cristina Viamonte, Dulcídia Cruz, Maria José Almeida, 

Margarida Assunção,  Hélder Santos,Ilda Alvadia, 
Maria Helena Teixeira, Rosa Barreira, Isabel Teixeira, 

Florbela Teixeira, Sílvia Martins, Fernando Lapa      
      
 

 

Aprendo na Rua 
ÂMBITO 
LOCAL 

ORGANISMOS 
PROMOTORES 

Departamento da Educação Pré-Escolar 
Departamento do 1ºCiclo 

PONTOS FORTES: 
Enquadrado no tema aglutinador. 

PONTOS FRACOS: 
Não se registaram pontos fracos assinaláveis. 

DIFICULDADES: 
Outros 

OPORTUNIDADES: 
Enriquecimento cultural. 

PARECER: 
Este projeto foi interrompido devido à pandemia da 
doença de COVID-19. Irá ser dada continuidade ao 
mesmo no próximo ano letivo. 

DOCENTES RESPONSÁVEIS: 
Cristina Viamonte, Dulcídia Cruz, Maria José Almeida, 

Margarida Assunção,  Hélder Santos,Ilda Alvadia, 
Maria Helena Teixeira, Rosa Barreira, Isabel Teixeira, 

Florbela Teixeira, Sílvia Martins, Fernando Lapa 
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"Rato da Biblioteca" da Fundação Vox Populi 
ÂMBITO 

NACIONAL 

ORGANISMOS 
PROMOTORES 

Departamento da Educação Pré-Escolar 
Departamento do 1ºCiclo 

PONTOS FORTES: 
Articulação curricular; 

Enquadrado no tema aglutinador. 

PONTOS FRACOS: 
Não se registaram pontos fracos assinaláveis. 

DIFICULDADES: 
Outros 

OPORTUNIDADES: 
Melhoria dos resultados escolares; 
Enriquecimento cultural; 
Enriquecimento linguístico. 

PARECER: 
Este projeto foi interrompido devido à pandemia de 
Covid-19. Irá ser dada continuidade ao mesmo no 
próximo ano letivo. 

DOCENTES RESPONSÁVEIS: 
Cristina Viamonte, Dulcídia Cruz, Maria José Almeida, 

Margarida Assunção,  Hélder Santos,Ilda Alvadia, 
Maria Helena Teixeira, Rosa Barreira, Isabel Teixeira, 

Florbela Teixeira, Sílvia Martins, Fernando Lapa      
      
 

 

NEPSO - Fundação Vox Populi 
ÂMBITO 

NACIONAL 

ORGANISMOS 
PROMOTORES 

Departamento da Educação Pré-Escolar 
Departamento do 1ºCiclo 

PONTOS FORTES: 
Enquadrado no tema aglutinador. 

PONTOS FRACOS: 
Não se registaram pontos fracos assinaláveis. 

DIFICULDADES: 
Outros 

OPORTUNIDADES: 
Enriquecimento tecnológico; 
Enriquecimento cultural; 
Enriquecimento linguístico. 

PARECER: 
Este projeto foi interrompido devido à pandemia de 
Covid-19. Irá ser dada continuidade ao mesmo no 
próximo ano letivo. 

DOCENTES RESPONSÁVEIS: 
Cristina Viamonte, Dulcídia Cruz, Maria José Almeida, 

Margarida Assunção,  Hélder Santos,Ilda Alvadia, 
Maria Helena Teixeira, Rosa Barreira, Isabel Teixeira, 

Florbela Teixeira, Sílvia Martins, Fernando Lapa      
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"Pais na escola" 
ÂMBITO 
LOCAL 

ORGANISMOS 
PROMOTORES 

Departamento da Educação Pré-Escolar 
Departamento do 1ºCiclo 

PONTOS FORTES: 
Enquadrado no tema aglutinador. 

PONTOS FRACOS: 
Não se registaram pontos fracos assinaláveis. 

DIFICULDADES: 
Não se registaram dificuldades ou constrangimentos 

assinaláveis. 

OPORTUNIDADES: 
Integração na comunidade. 

PARECER: 
Este projeto foi interrompido devido à pandemia 
Covid-10. Irá ser dada continuidade ao mesmo para 
o próximo ano letivo. 

DOCENTES RESPONSÁVEIS: 
Cristina Viamonte, Dulcídia Cruz, Maria José Almeida, 

Margarida Assunção,  Hélder Santos,Ilda Alvadia, 
Maria Helena Teixeira, Rosa Barreira, Isabel Teixeira, 

Florbela Teixeira, Sílvia Martins, Fernando Lapa      
      
 

 

Eco-Escolas 
ÂMBITO 

NACIONAL 

ORGANISMOS 
PROMOTORES 

Departamento da Educação Pré-Escolar 
Departamento do 1ºCiclo 

PONTOS FORTES: 
Articulação curricular; 

Enquadrado no tema aglutinador; 
Divulgação dos trabalhos produzidos pelos alunos na 

comunidade. 

PONTOS FRACOS: 
Não se registaram pontos fracos assinaláveis. 

DIFICULDADES: 
Não se registaram dificuldades ou constrangimentos 

assinaláveis. 

OPORTUNIDADES: 
Enriquecimento linguístico; 
Melhoria dos resultados escolares; 
Enriquecimento cultural. 

PARECER: 
No âmbito deste projeto, participámos  e vencemos 
um outro, da fundação GALP, "Energia e consumo 
sustentáveis". Assim, o projeto "Eco-casinha" foi 
vencedor e irá ser dada continuidade ao mesmo , 
uma vez que foi interrompido devido à pandemia do 
Covid-19. 

DOCENTES RESPONSÁVEIS: 
Cristina Viamonte, Dulcídia Cruz, Maria José Almeida, 

Margarida Assunção,  Hélder Santos,Ilda Alvadia, 
Maria Helena Teixeira, Rosa Barreira, Isabel Teixeira, 

Florbela Teixeira, Sílvia Martins, Fernando Lapa      
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"Ciência na Escola" 
NÃ0 

Realizado 

ORGANISMOS 
PROMOTORES 

Departamento da Educação Pré-Escolar 
Departamento do 1ºCiclo 

PONTOS FORTES: PONTOS FRACOS: 

DIFICULDADES: OPORTUNIDADES: 

PARECER: 
A escola recebeu o prémio - Menção Honrosa - 
relativo ao projeto do ano letivo passado. Devido À 
pandemia de COVID-19 este ano não houve edição. 

DOCENTES RESPONSÁVEIS: 
Cristina Viamonte, Dulcídia Cruz, Maria José Almeida, 

Margarida Assunção,  Hélder Santos,Ilda Alvadia, 
Maria Helena Teixeira, Rosa Barreira, Isabel Teixeira, 

Florbela Teixeira, Sílvia Martins, Fernando Lapa      
      
 

 

JAP - Junior Achievement Portugal 
ÂMBITO 
LOCAL 

ORGANISMOS 
PROMOTORES 

Departamento da Educação Pré-Escolar 
Departamento do 1ºCiclo 

PONTOS FORTES: 
Enquadrado no tema aglutinador. 

PONTOS FRACOS: 
Não se registaram pontos fracos assinaláveis. 

DIFICULDADES: 
Não se registaram dificuldades ou constrangimentos 

assinaláveis. 

OPORTUNIDADES: 
Enriquecimento cultural; 
Enriquecimento linguístico. 

PARECER: 
Este projeto foi concluído e revelou-se bastante 
enriquecedor. 

DOCENTES RESPONSÁVEIS: 
Cristina Viamonte, Dulcídia Cruz, Maria José Almeida, 

Margarida Assunção,  Hélder Santos,Ilda Alvadia, 
Maria Helena Teixeira, Rosa Barreira, Isabel Teixeira, 

Florbela Teixeira, Sílvia Martins, Fernando Lapa      
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Eco-Escolas na EB do Prado 
ÂMBITO 

NACIONAL 

ORGANISMOS 
PROMOTORES 

Departamento da Educação Pré-Escolar 
Departamento do 1ºCiclo 

PONTOS FORTES: 
Enquadrado no tema aglutinador; 

Articulação curricular; 
Colaboração entre direção, professores, biblioteca 

escolar, pessoal não docente e associações de pais e 
encarregados de educação. 

PONTOS FRACOS: 
Outros…; 
Não se registaram pontos fracos assinaláveis. 

DIFICULDADES: 
Não se registaram dificuldades ou constrangimentos 

assinaláveis. 

OPORTUNIDADES: 
Enriquecimento cultural; 
Enriquecimento linguístico; 
Enriquecimento tecnológico. 

PARECER: 
Projeto a continuar porque dá visibilidade à Escola e 
os alunos fazem aprendizagens significativas. 

DOCENTES RESPONSÁVEIS: 
Luísa Queirós, Margarida Monteiro, Marta Azevedo, 

Arminda Almeida, Fátima Pereira, Graça Cunha, 
Isabel Queirós, Nelson,Cidália Alves e Manuela 

Fradeira 
 

Na Rota da Inclusão 
ÂMBITO 
LOCAL 

ORGANISMOS 
PROMOTORES 

Departamento da Educação Pré-Escolar 
Departamento do Ensino Especial 

PONTOS FORTES: 
Enquadrado no tema aglutinador; 

Articulação curricular. 

PONTOS FRACOS: 
Não se registaram pontos fracos assinaláveis. 

DIFICULDADES: 
Outros 

OPORTUNIDADES: 
Enriquecimento cultural. 

PARECER: 
Projeto que deverá ter continuidade pois, o   
encontro entre profissionais da educação e da saúde 
para  reflexão sobre as práticas pedagógicas na 
inclusão de crianças com necessidades específicas, 
revelou-se muito enriquecedor. 

DOCENTES RESPONSÁVEIS: 
Maria da Assunção Boura e Paula Gil. 
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Práticas Partilhadas: Museu do Douro|Fronteira lll 
ÂMBITO 

REGIONAL 

ORGANISMOS 
PROMOTORES 

Departamento da Educação Pré-Escolar 

PONTOS FORTES: 
Articulação curricular. 

PONTOS FRACOS: 
Não se registaram pontos fracos assinaláveis. 

DIFICULDADES: 
Não se registaram dificuldades ou constrangimentos 

assinaláveis. 

OPORTUNIDADES: 
Enriquecimento cultural; 
Integração na comunidade. 

PARECER: 
As atividades previstas até ao encerramento das 
escolas, pela pandemia, foram todas concretizadas 
e com muito boa recetividades pelas crianças. No 
período de confinamento foram realizadas algumas 
com as famílias. É um projeto e uma parceria para 
continuar 

DOCENTES RESPONSÁVEIS: 
Ana Boal; Armanda Felícia; Eugénia Necho; Carla 
Sampaio; Isabel Rego de Barros; Isabel Teixeira; 

Maria Adélia Matos; Maria José Mota; Maria Lúcia 
Gonçalves; Maria Helena Teixeira; Rosa Barreira 

 

viagens na nossa terra- biodiversidade 
ÂMBITO 

REGIONAL 

ORGANISMOS 
PROMOTORES 

Departamento da Educação Pré-Escolar 

PONTOS FORTES: 
Enquadrado no tema aglutinador; 

Colaboração entre direção, professores, biblioteca 
escolar, pessoal não docente e associações de pais e 

encarregados de educação. 

PONTOS FRACOS: 
Não se registaram pontos fracos assinaláveis; 
Outros… 

DIFICULDADES: 
Interação com o meio envolvente; 

Outros 

OPORTUNIDADES: 
Enriquecimento cultural; 
Enriquecimento linguístico. 

PARECER: 
Foi um projeto muito enriquecedor do ponto de 
vista da aquisição de conhecimentos acerca da 
biodiversidade local. 

DOCENTES RESPONSÁVEIS: 
Eugénia Necho e todos os docentes do grupo de 

trabalho 
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Eco escolas 
ÂMBITO 

NACIONAL 

ORGANISMOS 
PROMOTORES 

Departamento da Educação Pré-Escolar 

PONTOS FORTES: 
Enquadrado no tema aglutinador; 

Articulação curricular; 
Divulgação dos trabalhos produzidos pelos alunos na 

comunidade. 

PONTOS FRACOS: 
Não se registaram pontos fracos assinaláveis. 

DIFICULDADES: 
Outros 

OPORTUNIDADES: 
Melhoria dos resultados escolares; 
Integração na comunidade; 
Enriquecimento cultural. 

PARECER: 
Este projeto vai ter continuidade enquanto eu for 
educadora deste grupo de crianças. Um projeto de 
grande relevância para a Educação e Cidadania. 

DOCENTES RESPONSÁVEIS: 
Armanda Felícia 

 

Ciência e natureza 
ÂMBITO 
LOCAL 

ORGANISMOS 
PROMOTORES 

Departamento da Educação Pré-Escolar 

PONTOS FORTES: 
Enquadrado no tema aglutinador. 

PONTOS FRACOS: 
Outros 

DIFICULDADES: 
Outros 

OPORTUNIDADES: 
Enriquecimento cultural. 

PARECER: 
Da totalidade das propostas, apenas foi possível 
realizar uma visita aos laboratórios da escola sede e 
realização de troca de experiências entre o JI de 
Gravelos eo JI de Vila Seca , devido ao encerramento 
das escolas. 

DOCENTES RESPONSÁVEIS: 
Maria Helena de Barros Pimentel, Cristina 

Bernardino 
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"Nós e o Teatro" 
ÂMBITO 
LOCAL 

ORGANISMOS 
PROMOTORES 

Departamento da Educação Pré-Escolar 

PONTOS FORTES: 
Enquadrado no tema aglutinador; 

Articulação curricular. 

PONTOS FRACOS: 
Outros 

DIFICULDADES: 
Outros 

OPORTUNIDADES: 
Enriquecimento cultural; 
Integração na comunidade. 

PARECER: 
Apesar dos ensaios realizados com a colaboração da 
atriz Helena Leitão, não nos foi possível apresentar  a 
peça  de teatro "Cinderela" que estava prevista para 
dia 20 de maio. 

DOCENTES RESPONSÁVEIS: 
Maria Helena de Barros Pimentel, Cristina 

Bernardino, Paula Dias, Ligia Gonçalves, Laurinda 
Guerra, Edite Gaspar, Fernanda Dias,Fernanda 

Miranda, Maria José Mota, Ana Amélia Ferreira. 
 

Grupo Media 
ÂMBITO 
LOCAL 

ORGANISMOS 
PROMOTORES 

Direção Executiva 
Departamento de Expressões 
Departamento de Línguas 

PONTOS FORTES: 
Divulgação dos trabalhos produzidos pelos alunos na 

comunidade. 

PONTOS FRACOS: 
Não se registaram pontos fracos assinaláveis. 

DIFICULDADES: 
Não se registaram dificuldades ou constrangimentos 

assinaláveis. 

OPORTUNIDADES: 
Enriquecimento cultural; 
Enriquecimento linguístico; 
Enriquecimento tecnológico. 

PARECER: 
O grupo fez a remodelação do visual do site e 
funcionalidade, bem como a atualização semanal. 
Tal como em anos anteriores, o grupo congratula-se 
por mais um ano letivo em que trabalhou na 
divulgação do que melhor se faz na nossa escola. 

DOCENTES RESPONSÁVEIS: 
Ângelo Santos Silva + Carlos Ribeiro + Vitor Lima + 

Alcino Coutinho 
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Viagem por Mares de Encontros- Nós ao encontro do MAR 
ÂMBITO 
LOCAL 

ORGANISMOS 
PROMOTORES 

Direção Executiva 
Departamento da Educação Pré-Escolar 
Departamento do 1ºCiclo 

PONTOS FORTES: 
Enquadrado no tema aglutinador; 

Articulação curricular; 
Colaboração entre direção, professores, biblioteca 

escolar, pessoal não docente e associações de pais e 
encarregados de educação. 

PONTOS FRACOS: 
Não se registaram pontos fracos assinaláveis. 

DIFICULDADES: 
Outros 

OPORTUNIDADES: 
Enriquecimento cultural; 
Enriquecimento linguístico; 
Melhoria dos resultados escolares. 

PARECER: 
Os constrangimentos sentidos foram a paragem 
deste projeto em março, mesmo assim teve muitos 
objetivos atingidos. 

DOCENTES RESPONSÁVEIS: 
Olga Alves, Graciete Branco, Helena Peixoto, Florbela 

Sequeira, Graça Moura, Cristina Fernandes, Áurea 
Correia, Maria Castro, Fernando Pires, Luís Guedes, 
Virgínia Sousa, Adélia Pousada, Manuela Rua, Berta 

Araújo, Cândida Cruz e Luísa Pipa. 
 

Faz-te Ouvir 
ÂMBITO 
LOCAL 

ORGANISMOS 
PROMOTORES 

Direção Executiva 

PONTOS FORTES: 
Articulação curricular; 

Colaboração entre direção, professores, biblioteca 
escolar, pessoal não docente e associações de pais e 

encarregados de educação; 
Enquadrado no tema aglutinador. 

PONTOS FRACOS: 
Não se registaram pontos fracos assinaláveis. 

DIFICULDADES: 
Não se registaram dificuldades ou constrangimentos 

assinaláveis. 

OPORTUNIDADES: 
Integração na comunidade; 
Enriquecimento cultural. 

PARECER: 
O Projeto foi um sucesso e decorreu dentro do 
previsto. Foi dapatado, após o fecho abrupto da 
escola, com a ajuda da criação de uma página web. 

DOCENTES RESPONSÁVEIS: 
Andrea Rego, Cândida Pereira e João Miranda 
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FICO NA ESCOLA 
ÂMBITO 
LOCAL 

ORGANISMOS 
PROMOTORES 

Direção Executiva 
PROJETO 

PONTOS FORTES: 
Enquadrado no tema aglutinador; 

Articulação curricular; 
Colaboração entre direção, professores, biblioteca 

escolar, pessoal não docente e associações de pais e 
encarregados de educação. 

PONTOS FRACOS: 
Não se registaram pontos fracos assinaláveis. 

DIFICULDADES: 
Não se registaram dificuldades ou constrangimentos 

assinaláveis. 

OPORTUNIDADES: 
Enriquecimento cultural; 
Enriquecimento linguístico; 
Enriquecimento tecnológico. 

PARECER: 
Tendo em conta o carácter integrador e 
intgerdisciplinar deste projeto, a sua calendarização 
e a motivação pelos alunos, será de todo o interesse 
que este projeto tenha continuidade no ano letivo 
seguinte. 

DOCENTES RESPONSÁVEIS: 
Direção e professores envolvidos no projeto. 

 

ECO-ESCOLAS 
ÂMBITO 
LOCAL 

ORGANISMOS 
PROMOTORES 

Direção Executiva 
PROJETO 

PONTOS FORTES: 
Enquadrado no tema aglutinador; 

Articulação curricular; 
Colaboração entre direção, professores, biblioteca 

escolar, pessoal não docente e associações de pais e 
encarregados de educação. 

PONTOS FRACOS: 
Envolvimento do Conselho de Turma|docentes. 

DIFICULDADES: 
Falta de tempo letivo específico destinado à 

aprendizagem das metodologias inerentes ao 
desenvolvimento de projetos. 

OPORTUNIDADES: 
Enriquecimento cultural; 
Enriquecimento linguístico; 
Enriquecimento tecnológico. 

PARECER: 
A implementação do Programa Eco-Escolas poderia 
ser mais eficaz se houvesse um maior empenho dos 
departamentos na planificação, desenvolvimento e 
concretização das atividades constantes no plano 
de ação do respetivo programa. 

DOCENTES RESPONSÁVEIS: 
Manuel José Vilares 
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"Num Abraço ao Mundo" - 
Semanas de Articulação 

ÂMBITO 
NACIONAL 

ORGANISMOS 
PROMOTORES 

Direção Executiva 
PROJETO 

PONTOS FORTES: 
Enquadrado no tema aglutinador; 

Articulação curricular; 
Colaboração entre direção, professores, biblioteca 

escolar, pessoal não docente e associações de pais e 
encarregados de educação. 

PONTOS FRACOS: 
Dificuldade em medir o impacto das atividades no 
âmbito da melhoria dos resultados escolares. 

DIFICULDADES: 
Outros 

OPORTUNIDADES: 
Enriquecimento cultural; 
Enriquecimento tecnológico; 
Melhoria dos resultados escolares. 

PARECER: 
Foram realizadas 4 das 7 previstas, mas faz-se um 
balanço muito positivo do Projeto, visto que 
permitiu envolver todos os departamentos 
curriculares, biblioteca, projetos e clubes, pessoal 
não docente e diversos recursos materiais e 
humanos da comunidade. 

DOCENTES RESPONSÁVEIS: 
João Pena Gil e Isabel Pires 

 

Plano Nacional de Cinema 
ÂMBITO 
LOCAL 

ORGANISMOS 
PROMOTORES 

Departamento de Línguas 
Departamento de Ciências Sociais e Humanas 

PONTOS FORTES: 
Articulação curricular; 

Colaboração entre direção, professores, biblioteca 
escolar, pessoal não docente e associações de pais e 

encarregados de educação; 
Divulgação dos trabalhos produzidos pelos alunos na 

comunidade. 

PONTOS FRACOS: 
Não se registaram pontos fracos assinaláveis. 

DIFICULDADES: 
Não se registaram dificuldades ou constrangimentos 

assinaláveis. 

OPORTUNIDADES: 
Enriquecimento cultural. 

PARECER: 
A equipa escolar do PNC faz um balanço positivo 
deste projeto, pois as atividades promovidas foram 
do agrado dos alunos e envolveram a comunidade 
escolar, pelo que se deve dar continuidade nos 
próximo ano letivo. 

DOCENTES RESPONSÁVEIS: 
Anabela Rego; Carlos Ribeiro; Isabel Cipriano; Isabel 

Pires; Lurdes Lúcio; Ivete Baptista 
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SuperT - Vocabulário Espanhol/Português 
ÂMBITO 

NACIONAL 

ORGANISMOS 
PROMOTORES 

Departamento de Línguas 

PONTOS FORTES: 
Articulação curricular. 

PONTOS FRACOS: 
Não se registaram pontos fracos assinaláveis. 

DIFICULDADES: 
Não se registaram dificuldades ou constrangimentos 

assinaláveis. 

OPORTUNIDADES: 
Enriquecimento linguístico; 
Melhoria dos resultados escolares. 

PARECER: 
Este ano, devido ao Covid 19, não foi possível 
apurar os campeões da escola, assim como não se 
realizou a fase a nível nacional. 

DOCENTES RESPONSÁVEIS: 
Isabel Cipriano 

 

Curso Livre de Inglês 
ÂMBITO 
LOCAL 

ORGANISMOS 
PROMOTORES 

Departamento de Línguas 

PONTOS FORTES: 
Divulgação dos trabalhos produzidos pelos alunos na 

comunidade. 

PONTOS FRACOS: 
Não se registaram pontos fracos assinaláveis. 

DIFICULDADES: 
Falta de tempo letivo específico destinado à 

aprendizagem das metodologias inerentes ao 
desenvolvimento de projetos. 

OPORTUNIDADES: 
Enriquecimento linguístico; 
Enriquecimento cultural. 

PARECER: 
As aulas correram muito bem, os alunos foram 
assíduos e muito interessados. É de lamentar a 
interrupção devido à pandemia do Covid-19. 

DOCENTES RESPONSÁVEIS: 
Ermelinda Helena Moras 
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English 4 Every1 
ÂMBITO 
LOCAL 

ORGANISMOS 
PROMOTORES 

Departamento de Línguas 

PONTOS FORTES: 
Divulgação dos trabalhos produzidos pelos alunos na 

comunidade; 
Articulação curricular; 

Enquadrado no tema aglutinado.; 

PONTOS FRACOS: 
Não se registaram pontos fracos assinaláveis. 

DIFICULDADES: 
Outros 

OPORTUNIDADES: 
Enriquecimento cultural; 
Enriquecimento linguístico; 
Enriquecimento tecnológico. 

PARECER: 
Foram dinamizadas atividades alusivas a datas 
festivas e outros eventos importantes ao longo do 
ano letivo, pelo que se deve dar continuidade a este 
projeto no próximo ano letivo. 

DOCENTES RESPONSÁVEIS: 
Docentes de Inglês dos 2º e 3º Ciclos. 

 

Literacia 3Di - Leitura 
ÂMBITO 

NACIONAL 

ORGANISMOS 
PROMOTORES 

Departamento de Línguas 

PONTOS FORTES: 
Articulação curricular; 

PONTOS FRACOS: 
Não se registaram pontos fracos assinaláveis; 

DIFICULDADES: 
Não se registaram dificuldades ou constrangimentos 

assinaláveis. 

OPORTUNIDADES: 
Enriquecimento cultural; 
Enriquecimento linguístico. 

PARECER: 
É um concurso muito interessante, pois permite 
desenvolver as competências culturais e linguísticas 
dos nossos alunos. Os alunos aderiram com 
bastante entusiasmo e a organização do concurso 
decorreu  bem, sem falhas. 

DOCENTES RESPONSÁVEIS: 
Isabel Ferrajão 

 



 

62 
 

 
 

 

 
 

 

Escola Solidária 
ÂMBITO 
LOCAL 

ORGANISMOS 
PROMOTORES 

Departamento de Línguas 
PROJETO 

PONTOS FORTES: 
Enquadrado no tema aglutinador; 

Divulgação dos trabalhos produzidos pelos alunos na 
comunidade. 

PONTOS FRACOS: 
Envolvimento do Conselho de Turma|docentes. 

DIFICULDADES: 
Parcerias 

OPORTUNIDADES: 
Integração na comunidade. 

PARECER: 
As atividades porpostas não se realizaram na sua 
totalidade devido ao encerramento compulsivo da 
escola, imposto pela Pandemia gerada pelo Covid-
19. 

DOCENTES RESPONSÁVEIS: 
Manuel José Vilares 

 

Literacia 3Di 
NÃ0 

Realizado 

ORGANISMOS 
PROMOTORES 

Departamento de Matemática e Ciências Experimentais  

PONTOS FORTES: PONTOS FRACOS: 

DIFICULDADES: OPORTUNIDADES: 
PARECER: 
Atividade prevista para a ultima semana do 
segundo período, mas devido ao encerrameno da 
escola, covid-19, não pode ser realizada. 

DOCENTES RESPONSÁVEIS: 
Ester ledo e Isabel Martins 
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CanguruMatemáticosemfronteiras 2020 
NÃ0 

Realizado 

ORGANISMOS 
PROMOTORES 

Departamento de Matemática e Ciências Experimentais 

PONTOS FORTES: PONTOS FRACOS: 

DIFICULDADES: OPORTUNIDADES: 
PARECER: 
Atividade prevista para a primeira semana do 
terceiro período, mas devido ao encerrameno da 
escola, covid 19, não pode ser realizada. 

DOCENTES RESPONSÁVEIS: 
Luis Santos e Maria José Barata 

 

SuperT Matik 2020 
NÃ0 

Realizado 

ORGANISMOS 
PROMOTORES 

Departamento de Matemática e Ciências Experimentais 

PONTOS FORTES: PONTOS FRACOS: 

DIFICULDADES: OPORTUNIDADES: 
PARECER: 
Atividade prevista para a ultima semana do segundo 
período, mas devido ao encerrameno da escola, 
covid -19, não pode ser realizada. 

DOCENTES RESPONSÁVEIS: 
Ester Ledo e Ana Maria Alves 
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XXXVIII Olimpíadas Portuguesas de Matemática 
ÂMBITO 

NACIONAL 

ORGANISMOS 
PROMOTORES 

Departamento de Matemática e Ciências Experimentais 

PONTOS FORTES: 
Enquadrado no tema aglutinador; 

Benefício dos procedimentos relativos ao tratamento 
estatístico dos dados do PAA com os formulários 

eletrónicos (fiáveis e facilitadores do processo). 

PONTOS FRACOS: 
Dificuldade em medir o impacto das atividades no 
âmbito da melhoria dos resultados escolares. 

DIFICULDADES: 
Não se registaram dificuldades ou constrangimentos 

assinaláveis. 

OPORTUNIDADES: 
Melhoria dos resultados escolares; 
Enriquecimento cultural. 

PARECER: 
O projeto deve continuar. 

DOCENTES RESPONSÁVEIS: 
Alfredo Alves e Amilcar Pereira 

 

Campeonato Nacional Multipli 2020 
ÂMBITO 

NACIONAL 

ORGANISMOS 
PROMOTORES 

Departamento de Matemática e Ciências Experimentais 

PONTOS FORTES: 
Benefício dos procedimentos relativos ao tratamento 

estatístico dos dados do PAA com os formulários 
eletrónicos (fiáveis e facilitadores do processo). 

PONTOS FRACOS: 
Não se registaram pontos fracos assinaláveis. 

DIFICULDADES: 
Falta de tempo letivo específico destinado à 

aprendizagem das metodologias inerentes ao 
desenvolvimento de projetos. 

OPORTUNIDADES: 
Enriquecimento cultural; 
Melhoria dos resultados escolares; 
Integração na comunidade. 

PARECER: 
Só se realizou a fase concelhia com um primeiro 
lugar, um segundo e dois terceiros. A fase final, em 
Leiria, não se realizou devido ao covid-19. 

DOCENTES RESPONSÁVEIS: 
Ester Ledo e Isabel Martins 
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Cálculo sem Espinhas IX 
ÂMBITO 
LOCAL 

ORGANISMOS 
PROMOTORES 

Departamento de Matemática e Ciências Experimentais 

PONTOS FORTE: 
Articulação curricular. 

PONTOS FRACOS: 
Dificuldade. em medir o impacto das atividades no 
âmbito da melhoria dos resultados escolares. 

DIFICULDADES: 
Visibilidade das ações realizadas pelo agrupamento 

na comunidade. 

OPORTUNIDADES: 
Enriquecimento cultural; 
Melhoria dos resultados escolares. 

PARECER: 
O Torneio Final de escola não se realizou devido à 
Pandemia de Covid-19 (escola encerrada). O Grupo 
Dinamizador pensa que o projeto poderá continuar, 
repensando a organização e as tarefas. O Grupo 
Disciplinar: um projeto a continuar. 

DOCENTES RESPONSÁVEIS: 
Amílcar Pereira e Maria Teresa Antunes da Silva 

 

SABER + 
ÂMBITO 
LOCAL 

ORGANISMOS 
PROMOTORES 

Departamento de Matemática e Ciências Experimentais 
PROJETO 

PONTOS FORTES: 
Articulação curricular; 

Enquadrado no tema aglutinador. 

PONTOS FRACOS: 
Outros 

DIFICULDADES: 
Falta de tempo letivo específico destinado à 

aprendizagem das metodologias inerentes ao 
desenvolvimento de projetos. 

OPORTUNIDADES: 
Melhoria dos resultados escolares. 

PARECER: 
O projeto " Saber + " , foi implementado em 
fevereiro após aprovação e cessou em março com o 
confinamento. Era muito exigente em termos de 
articulação entre professores e com as novas 
exigencias, do ensino não presencial, foi 
descontinuado. 

DOCENTES RESPONSÁVEIS: 
Célia Rodrigues 
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Encontros...Sair Para Conhecer 
ÂMBITO 
LOCAL 

ORGANISMOS 
PROMOTORES 

PROJETO 
Departamento do 1ºCiclo 
Departamento da Educação Pré-Escolar 

PONTOS FORTES: 
Articulação curricular; 

Divulgação dos trabalhos produzidos pelos alunos na 
comunidade. 

PONTOS FRACOS: 
Não se registaram pontos fracos assinaláveis. 

DIFICULDADES: 
Outros 

OPORTUNIDADES: 
Enriquecimento cultural; 
Enriquecimento linguístico; 
Integração na comunidade. 

PARECER: 
Das atividades propostas, apenas foi possível 
concretizar a visita ao R13. Entretanto devido à 
pandemia não foi possível dar continuidade ao 
projeto. 

DOCENTES RESPONSÁVEIS: 
Delfina Raimundo, José Carlos Rodrigues, Manuel 

Bessa, Helena Pimental, Cristina Durão, Paula Dias, 
José Luís Boura, Fernanda Dias, Manuela Domingues, 

Conceição Leal, 
 

Naveg@ar n@ escol@ 
ÂMBITO 
LOCAL 

ORGANISMOS 
PROMOTORES 

PROJETO 

PONTOS FORTES: 
Enquadrado no tema aglutinador; 

Articulação curricular. 

PONTOS FRACOS: 
Dificuldade em medir o impacto das atividades no 
âmbito da melhoria dos resultados escolares. 

DIFICULDADES: 
Falta de tempo letivo específico destinado à 

aprendizagem das metodologias inerentes ao 
desenvolvimento de projetos. 

OPORTUNIDADES: 
Enriquecimento cultural; 
Enriquecimento tecnológico; 
Melhoria dos resultados escolares. 

PARECER: 
Este projeto necessita de uma apropriação por 
parte de todos os docentes, alunos e encarregados 
de educação. 
É necessária um maior envolvimento de todos. 
Avaliação bastante satisfatória dadas as 
condicionantes. 

DOCENTES RESPONSÁVEIS: 
José Luís Pinto, Nelson Carneiro, Isabel Barros, Carla 
Sampaio, Armando Félix, José Seixas, Emílio Matos, 

Pedro Regadas. 
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Projeto de Educação para a Saúde 
ÂMBITO 

NACIONAL 

ORGANISMOS 
PROMOTORES 

PROJETO 
Unidade de Cuidados na Comunidade Vila Real I 
Serviços de Psicologia e Orientação 

PONTOS FORTES: 
Colaboração entre direção, professores, biblioteca 

escolar, pessoal não docente e associações de pais e 
encarregados de educação. 

PONTOS FRACOS: 
Não se registaram pontos fracos assinaláveis. 

DIFICULDADES: 
Visibilidade das ações realizadas pelo agrupamento 

na comunidade. 

OPORTUNIDADES: 
Enriquecimento cultural; 
Integração na comunidade. 

PARECER: 
O Projeto estava a decorrer com normalidade até 
ao aparecimento do Covid-19. Depois das medidas 
de confinamento algumas atividades sofreram 
alterações e não puderam ser realizadas como foi 
projetado. 

DOCENTES RESPONSÁVEIS: 
Maria Helena Ribeiro Afonso de Matos 

 

Site da Matemática do 3º Ciclo 
ÂMBITO 

INTERNACIONAL 

ORGANISMOS 
PROMOTORES 

PROJETO 

PONTOS FORTES: 
Articulação curricular; 

Divulgação dos trabalhos produzidos pelos alunos na 
comunidade. 

PONTOS FRACOS: 
Não se registaram pontos fracos assinaláveis. 

DIFICULDADES: 
Não se registaram dificuldades ou constrangimentos 

assinaláveis. 

OPORTUNIDADES: 
Integração na comunidade; 
Melhoria dos resultados escolares; 
Enriquecimento tecnológico. 

PARECER: 
Este projeto inovador é cada vez mais procurado 
pelos internautas fora da escola o que se verifica 
através de uma ferramenta de análise. 
Em tempo de pandemia foi uma boa ferramenta de 
trabalho de alunos e docentes na disciplina de 
Matemática. 

DOCENTES RESPONSÁVEIS: 
Docentes do Grupo de Matemática do 3º ciclo. 
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Ler e escrever para bem aprender 
ÂMBITO 
LOCAL 

ORGANISMOS 
PROMOTORES 

Serviços de Psicologia e Orientação 

PONTOS FORTES: 
Enquadrado no tema aglutinador. 

PONTOS FRACOS: 
Não se registaram pontos fracos assinaláveis. 

DIFICULDADES: 
Não se registaram dificuldades ou constrangimentos 

assinaláveis. 

OPORTUNIDADES: 
Enriquecimento linguístico. 

PARECER: 
As atividades do projeto foram bem recebidas e 
concretizadas pelos alunos, permitindo a promoção 
das competências da leitura e da escrita. 

DOCENTES RESPONSÁVEIS: 
Helena Costa - Psicóloga 

 

Vamos brincar com… 
ÂMBITO 
LOCAL 

ORGANISMOS 
PROMOTORES 

Serviços de Psicologia e Orientação 

PONTOS FORTES: 
Enquadrado no tema aglutinador. 

PONTOS FRACOS: 
Não se registaram pontos fracos assinaláveis. 

DIFICULDADES: 
Não se registaram dificuldades ou constrangimentos 

assinaláveis. 

OPORTUNIDADES: 
Enriquecimento linguístico. 

PARECER: 
Este projeto permitiu a estimulação das 
competências linguísticas e de comunicação verbal 
e não verbal dos participantes. 

DOCENTES RESPONSÁVEIS: 
Helena Costa - Psicóloga 
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Prevint_projetoviolentómetro 
ÂMBITO 
LOCAL 

ORGANISMOS 
PROMOTORES 

Serviços de Psicologia e Orientação 

PONTOS FORTES: 
Enquadrado no tema aglutinador. 

PONTOS FRACOS: 
Não se registaram pontos fracos assinaláveis. 

DIFICULDADES: 
Outros 

OPORTUNIDADES: 
Enriquecimento cultural. 

PARECER: 
Neste projeto, com a suspensão das atividades 
letivas, ficaram algumas atividades por realizar. 
Assim, e também porque este é um projeto 
plurianual, manter-se-á no próximo ano letivo, 
continuando a realização das atividades. 

DOCENTES RESPONSÁVEIS: 
Helena Costa - Psicóloga 

 

Do TEU Lugar para o Mundo! 
ÂMBITO 
LOCAL 

ORGANISMOS 
PROMOTORES 

Departamento de Ciências Sociais e Humanas 

PONTOS FORTES: 
Articulação curricular; 

Divulgação dos trabalhos produzidos pelos alunos na 
comunidade; 

Colaboração entre direção, professores, biblioteca 
escolar, pessoal não docente e associações de pais e 

encarregados de educação. 

PONTOS FRACOS: 
Não se registaram pontos fracos assinaláveis. 

DIFICULDADES: 
Não se registaram dificuldades ou constrangimentos 

assinaláveis. 

OPORTUNIDADES: 
Enriquecimento cultural. 

PARECER: 
A avaliar pelo interesse dos alunos e disponibilidade 
de partilha e enriquecimento dos 
colaboradores/outros agentes, considera-se que o 
balanço é positivo, já que promoveu a  motivação e 
integra saberes e práticas mais inovadoras. 

DOCENTES RESPONSÁVEIS: 
Lurdes Lúcio 
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Práticas Partilhadas: De Mãos Dadas Com a Natureza 
ÂMBITO 

REGIONAL 

ORGANISMOS 
PROMOTORES 

Departamento da Educação Pré-Escolar 

PONTOS FORTES: 
Enquadrado no tema aglutinador; 

Articulação curricular; 
Divulgação dos trabalhos produzidos pelos alunos na 

comunidade. 

PONTOS FRACOS: 
Não se registaram pontos fracos assinaláveis. 

DIFICULDADES: 
Não se registaram dificuldades ou constrangimentos 

assinaláveis. 

OPORTUNIDADES: 
Enriquecimento cultural; 
Enriquecimento linguístico; 
Enriquecimento tecnológico. 

PARECER: 
Manter o grupo de trabalho e desenvolver o projeto 
nos próximos anos. 

DOCENTES RESPONSÁVEIS: 
Armanda Felícia, Cidália Alves, Manuela 

Martins,Margarida Teixeira,Luísa Queirós,Paula Gil, 
Virgínia Sousa 

 

Projeto eTwinning- "Let's Learn Together" 
ÂMBITO 

INTERNACIONAL 

ORGANISMOS 
PROMOTORES 

Departamento de Línguas 

PONTOS FORTES: 
Articulação curricular. 

PONTOS FRACOS: 
Não se registaram pontos fracos assinaláveis. 

DIFICULDADES: 
Número reduzido de trabalhos produzidos e 

enviados devido ao início tardio e à  interrupção 
devido ao Covid-19. 

OPORTUNIDADES: 
Enriquecimento linguístico; 
Enriquecimento tecnológico; 
Melhoria dos resultados escolares. 

PARECER: 
Os alunos concretizaram os seus trabalhos de língua 
estrangeira através do uso de ferramentas 
informáticas, tornando as suas apresentações mais 
dinâmicas e interativas. O resultado foi bastante 
positivo e é de continuar no próximo ano letivo. 

DOCENTES RESPONSÁVEIS: 
Lucília Minhava e José Eduardo Seixas 
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Histórias Ajudaris 
ÂMBITO 

NACIONAL 

ORGANISMOS 
PROMOTORES 

Departamento do 1ºCiclo 

E.B.1 Corgo 
PONTOS FORTES: 

Enquadrado no tema aglutinador. 
PONTOS FRACOS: 
Não se registaram pontos fracos assinaláveis. 

DIFICULDADES: 
Não se registaram dificuldades ou constrangimentos 

assinaláveis. 

OPORTUNIDADES: 
Enriquecimento linguístico; 
Enriquecimento tecnológico. 

PARECER: 
Devido às circunstâncias da pandemia de COVID-19, 
nesta atividade participou apenas a turma do 
terceiro ano e não todas as turmas como 
incialmente estava previsto. 

DOCENTES RESPONSÁVEIS: 
Cristina Viamonte, Dulcídia Cruz, Maria José Almeida, 

Margarida Assunção,  Hélder Santos,Ilda Alvadia, 
Florbela Teixeira, Sílvia Martins, Fernando Lapa     
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Financiamento Global de Projetos e Clubes 

 

FONTE VALOR 

TEIP              0,00 €  

ESCOLA              355,74 €  

EE              2 143,60 €  

OUTROS 1 732,40 €  

TOTAL            4 231,74 €  

 
 

 

 

 

  

€0,00 

€355,74 

€2 143,60 

€1 732,40 

TEIP ESCOLA EE OUTROS
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Análise Gráfica     

Objetivos da matriz TEIP 

 

1 Analisar a operacionalização das atividades inscritas no plano de melhoria Excelência (+) Cidadania (+)_14_17. 

2 
Colmatar necessidades de consolidação de conhecimentos e transposição desses mesmos conhecimentos para novas situações de 
aprendizagem, handicaps/dificuldades evidenciadas pelos alunos. 

3 Consolidar o sistema de avaliação e monotorização do Excelência (+) Cidadania (+). 

4 
Desenvolver a capacidade dos alunos para a tomada de decisões responsáveis no planificação do seu projeto de vida e promover a 
cidadania e a responsabilidade social. 

5 Desenvolver competências de empreendedorismo e capacitação. 

6 Desenvolver uma cultura de disciplina e organização, promovendo uma cidadania responsável.  

7 Diminuir as taxas de abandono escolar no 1º, 2º e 3º CEB. 

8 
Estimular e otimizar a comunicação entre escola e comunidade envolvente e desenvolver o espírito crítico dos alunos ao nível da 
expressão oral e escrita. 

9 
Estimular o envolvimento das famílias no acompanhamento da vida escolar, e na gestão do comportamento dos alunos na 
indisciplina, abandono, absentismo escolar. 

10 
Fomentar a prática de atividades que promovam uma formação integral, e evitar a desigualdade e exclusão de alunos provenientes de 
extratos economicamente deficitários. 

11 
Fomentar projetos de animação socioeducativa, que visem a redução da Indisciplina, o Absentismo Escolar e o Abandono escolar. 
Implementar atividades nas interrupções letivas. 

12 
Incentivar dinâmicas de cooperação entre os intervenientes no processo ensino aprendizagem que permitam estimular o sentimento 
de pertença do AEDC. 

13 Intervir de forma diferenciada na adequação das respostas educativas aos alunos do AEDC. 

14 Maior articulação do pré-escolar e do 1º ciclo por forma a facilitar a transição das crianças para a escolaridade obrigatória. 

15 Implementar Serviços de Apoio Educativo Diferenciado. 

16 Melhorar a qualidade das aprendizagens através de um apoio mais personalizado e individualizado e diminuir o número de retenções. 

17 
Melhorar Competências / Conhecimentos Profissional do P. Docente e técnicos do Agrupamento e Agrupamentos envolvidos na 
microrrede. 

18 Melhorar os resultados a nível da língua Estrangeira (Inglês), nomeadamente ao nível da leitura e escrita. 

19 Melhorar os resultados obtidos na avaliação externa, a Português e a Matemática. 

20 
Melhorar os resultados escolares nos alunos com competências escolares mais deficitárias a Português e a Matemática no domínio da 
avaliação interna. 

21 
Minimizar os condicionalismos resultantes da dispersão dos estabelecimentos de ensino e isolamento das escolas de Lugar Único, 
através de atividades de animação. 

22 Prevenir a ocorrência de casos de indisciplina escolar. 

23 Prevenir o abandono, absentismo e indisciplina. 

24 
Prevenir o absentismo e o abandono escolar, através da prática de atividades alternativas que contribuem para uma melhor 
integração escolar. 

25 
Promover a dinamização de atividades na escola envolvendo a família em atividades conjuntas e/ou propostas pelos E. E. / 
comunidade. Estimular a participação das escolas de 1ºCEB e JI em pelo menos uma atividade na Escola Sede. 

26 Promover a dinamização comunitária e cidadania. 

27 Promover a qualidade das aprendizagens. 

28 
Promover a qualidade das aprendizagens, permitindo um apoio mais personalizado e individualizado aos alunos que evidenciam 
dificuldades de aprendizagem. 

29 Promover e estimular o envolvimento das famílias no acompanhamento da vida escolar dos seus educandos.  

30 Promover o acompanhamento de situações problemáticas, que careçam de apoio ao nível pessoal, familiar e social.  

31 
Recuperar saberes e competências do 1º CEB, ao nível da leitura escrita, basilares ao programa do 5º ano de escolaridade, no domínio 
do português. 

32 
Recuperar saberes e competências do 1º CEB, ao nível do raciocínio lógico, basilares ao programa do 5º ano de escolaridade, no 
domínio da matemática. 

33 Reduzir as situações de indisciplina dentro e fora da sala de aula. 

34 Valorizar o cumprimento de regras e de boa conduta na escola. 
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Áreas temáticas desenvolvidas na Estratégia para a Educação para a Cidadania  
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Distribuição das Atividades por mês 
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Pertinência da calendarização 
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Apresentação 

 

 

Horário 

 

 

Recursos disponíveis 

 

 
Comportamento dos alunos 
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Desempenho dos professores responsáveis 

 

 
Desempenho dos funcionários 

 

 
Distribuição das tarefas 

 

 

Objetivos atingidos 
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Pontos fortes 

 

Pontos fracos 

 

Oportunidades 
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Avaliação Global 

 

Público alvo 

 

Participantes 

 

Atividades e Saídas  

 

3
16

136

P O U C O  S A T I S F A T Ó R I O S A T I S F A T Ó R I O B A S T A N T E  S A T I S F A T Ó R I O
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Distribuição por Departamentos / Promotores 
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DIR 3 1
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Conclusão 

 
O Plano Anual de Atividades apresentou-se como um documento aberto, em construção ao longo 

do ano letivo, com a possibilidade de serem acrescentadas novas propostas consideradas 

relevantes para a prossecução dos objetivos do Projeto Educativo e das competências do Perfil 

dos Alunos. 

Pressupõe-se que as atividades realizadas contribuíram para o desenvolvimento das referidas 

competências, numa perspetiva de formação integral do aluno e de articulação com o currículo.  

Com as atividades propostas no PAA, procurou-se a melhoria das aprendizagens, o sucesso 

educativo e alargar as experiências educativas, para além das atividades curriculares, a outros 

contextos e ambientes educativos. 

A monitorização/avaliação do PAA, que agora se faz, denota o empenho, a responsabilidade e o 

dinamismo dos diferentes membros desta comunidade educativa no desenvolvimento das 

diferentes ações promotoras do sucesso que este Agrupamento, com identidade ímpar, 

pretende sempre atingir. 

Para concluir, regista-se que o Plano Anual de Atividades se constituiu, sobretudo, como um 

importante documento de trabalho balizador da missão e visão do Agrupamento. A sua 

elaboração e a sua execução refletem uma pluralidade de atividades, clubes e projetos que 

revelam uma Escola dinâmica, aberta à inovação e à exploração de diferentes contextos 

consubstanciando-se, assim, o seu tema aglutinador “A Escola, um caminho para a cidadania”. 
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