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I. Introdução 

O Plano Anual de Atividades (PAA) pretende ser um instrumento de operacionalização do Projeto Educativo 

de Agrupamento (PEA) que constitui “o ideário comum dos estabelecimentos de educação e de ensino que 

integram o Agrupamento de Escolas D. João II”. 

Como tal, e tendo em conta o parecer do Conselho Geral em relação ao PAA do ano letivo anterior, 

privilegiaram-se os objetivos estratégicos do PEA, de forma a uniformizar os objetivos a alcançar com a 

diversidade das atividades propostas. 

O Plano Anual de Atividades articula-se obrigatoriamente com o currículo escolar (formal e informal), e, deste 

modo, também está intrinsecamente ligado às finalidades do Projeto Educativo. 

O tema aglutinador, deste ano letivo, aprovado em Conselho Pedagógico é “Património Cultural e 

Ambiental”. 

Todas as atividades apresentadas neste documento têm o propósito de desenvolver atitudes e competências 

que promovam a multiculturalidade, o respeito pelo próximo, pelo património e pela natureza. 

A construção do PAA obedece ao planeamento das atividades da responsabilidade do Órgão de Direção, das 

estruturas de coordenação (equipas pedagógicas/conselhos de turma), das estruturas de apoio educativo e, 

naturalmente, às atividades propostas por cada departamento, grupo disciplinar, clubes, bibliotecas escolares 

(em consonância com a equipa do Plano Nacional de Leitura - PNL), responsáveis pela planificação científico - 

pedagógica dos programas e pela dinamização de atividades de enriquecimento cultural e social dos alunos. 

Vai ser dado ênfase as atividades que promovem a articulação vertical, de forma a aprofundar a articulação 

entre ciclos e atenuar a transição discente entre eles, conforme o previsto no PEA, e também atividades que 

promovem a interação entre os departamentos e a participação ativa e empenhada dos atores educativos do 

Agrupamento. 

Para uma melhor divulgação do PAA a toda a comunidade educativa este irá ser divulgado na página Web do 

Agrupamento. 

A avaliação sistemática das atividades, para se constatar a consecução dos objetivos a que se propõem, não foi 

descurada e, para tal, foi elaborada uma ficha de avaliação para que, no final de cada atividade, se possa 

verificar o grau de satisfação do público-alvo. Pretende-se, desta forma, objetivar com maior rigor e equidade 

a avaliação qualitativa e quantitativa do PAA, no final do ano letivo. 

O PAA, sendo um documento aberto, pode ser alterado sempre que se justifique, dado o seu caráter dinâmico. 

Metas definidas para o PAA: 

Aprofundar a articulação entre ciclos de ensino; 

Respeitar a pluridimensionalidade da educação; 

Melhorar o processo de ensino e aprendizagem; 

Melhorar a cooperação entre a escola, a família e o meio; 

Implementar o alargamento de conhecimentos multiculturais; 

Implementar o diálogo com outras comunidades educativas espalhadas pelo Mundo; 

Eliminar barreiras culturais; 
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Reduzir dificuldades de integração e/ou problemas disciplinares e garantir a segurança e o bem-estar 

dos alunos. 

Objetivos do PAA: 

Promover meios diversificados que estimulem o respeito pelo Planeta e o pelo Homem; 

Desenvolver sentimentos de identidade e orgulho com o meio envolvente; 

Mobilizar saberes culturais, científicos e tecnológicos para compreender a realidade e para abordar 

situações e problemas do quotidiano; 

Promover a valorização do Património Mundial (destaque para a área da natureza e Histórico-Cultural); 

Valorizar a conceção e desenvolvimento de projetos de educação para a cidadania; 

Promover e valorizar a troca de experiências culturais entre os povos; 

Promover valores democráticos e humanistas; 

Desenvolver a criatividade num contexto participativo na troca de experiências; 

Mobilizar recursos humanos e materiais adequados a uma formação diversificada; 

Desenvolver o espírito de iniciativa, interajuda e participativo dos jovens. 
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Atividades 

 

 Legenda: 

Pré-Escolar 1.º Ciclo 2.º e 3.º Ciclos 

   

 
 

 

 

 Departamento da Educação Pré-Escolar 

 

 Departamento do 1.º Ciclo Ensino Básico 

 

 Departamento de Matemática e Ciências 
Experimentais 

 Departamento de Ciências Sociais e Humanas 

 Departamento de Expressões 

 Departamento de Línguas 

 Desporto Escolar 

 Educação Especial 

 Bibliotecas Escolares 

 Direção 

 Eco-Escolas 

 Programa ECOVALOR 

 Projetos/Clubes: 

Clube de Artes Plásticas, Clube de Ciências, Clube de Cinema, Clube de 

Empreendedorismo, Clube Eco-Escolas, Clube Erasmus+, Clube de 

Cidadania/Clube Europeu, Clube de Música, Clube de Jogos Matemáticos. 

 SPO (Serviços de Psicologia e Orientação) 
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II. Atividades a realizar no 1.º Período 

Atividades Objetivos PEA Público-Alvo 
Estimativa de 

custos 
Calendarização  

Agrupamento de Escolas D. João II 
 

Acolhimento aos alunos: 
- Receção aos alunos e pais/encarregados de 

educação; 
- Visita com os alunos ao espaço escolar; 
- Colocação de uma pulseira (EB de N.ª Sra. 

Pópulo); 
- Canção e dança com todos os alunos e oferta 

de um marcador (EB da Encosta Sol); 
- Atividades lúdicas para integração dos alunos; 
- Reuniões de pais (Educação Pré-Escolar). 

 Facilitar a integração dos alunos e pais 
e/ou encarregados de educação na escola; 

 Dar a conhecer o novo espaço escolar; 
 Estreitar laços de convivência entre os 

alunos; 
 Potenciar momentos de interação e de 

sociabilização; 
 Criar um clima favorável de início de ano 

escolar; 
 Fomentar a relação escola/família. 

b) 

L4 

c) 

Q1;Q2; R3 

 

Educação Pré-Escolar, 
1.º, 2.º e 3.º Ciclo do 
Ensino Básico 

Pessoal docente e não 
docente 

Pais/Encarregados de 

Educação 

Sem custos 13 de setembro 

 

 

 

Departamento de Línguas 
“Mini-aula” de alemão, Goethe Institut Lisboa 

(âmbito do projeto PEPA) 

 Motivar os alunos para o ensino 
aprendizagem do Alemão; 

 Promover o enriquecimento de 
conhecimentos, de experiências e saberes 
entre os alunos e professores envolvidos; 

 Contactar diretamente com falantes 
nativos de língua alemã, promovendo um 
enriquecimento das suas competências 
linguísticas e conhecimentos histórico-
culturais; 

 Identificar particularidades geográficas, 
históricas e culturais da Alemanha; 

b) 
G7; 
c) 

R5; R6; T3 

Alunos do 7.ºC  
Sem custos 18 de setembro 

 

Coordenação de Diretores de Turma em 
articulação com o SPO 
 

Projeto – “Começar bem… do 4.º para o 5.º ano 
de escolaridade”: 
- Receção aos alunos do 5.º ano de escolaridade; 
- Atribuição de “Padrinhos” aos alunos mais 

novos que os acompanharão neste ano letivo. 

 Promover uma boa adaptação ao novo 
ciclo, à nova escola e ao novo ano de 
escolaridade; 

 Prevenir o insucesso escolar, problemas 
emocionais e de comportamento; 

 Desenvolver nos alunos do 9.º ano de 
escolaridade, um perfil de liderança, 
empatia, estatuto e capacidade de 
influência positiva na escola. 

c) 
R3 

Alunos do 5.º e 9.º 
ano de escolaridade 

Sem custos 

16 a 20 de 
setembro 
23 a 27 de 
setembro 

 

 

Departamento do 1.º Ciclo do Ensino Básico 
 

Semana da Mobilidade 
- Jogos e atividades desenvolvidas sobre o tema 

na Rua Heróis da Grande Guerra, pela Junta de 
Freguesia 

 Sensibilizar para o uso de transportes 
alternativos ao carro 

c) 
R4 

Alunos do 4.º ano de 
escolaridade 
EB N.ª Sra. do Pópulo 
EB Avenal 
Docentes 

Sem custos 19 de setembro 
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Atividades Objetivos PEA Público-Alvo 
Estimativa de 

custos 
Calendarização  

Departamento da Educação Pré-Escolar 

Departamento do 1.º Ciclo do Ensino Básico 
 

Semana da Alimentação: 

- Apresentação e exploração de histórias, 
provérbios e adivinhas; 

- Construção de quadras sobre frutos, alimentos, 
legumes, etc… e elaboração de cartazes; 

- Dramatização de histórias e jogo dos alimentos 
saudáveis (EB Salir Matos, Encosta Sol e Coto); 

- Confeção de lanches saudáveis (EB Chão da 
Parada, Campo, Tornada, Reguengo da Parada 
e JI Salir do Porto); 

- Concurso de sandes saudáveis (EB do Avenal, 
Chão da Parada, Campo, Tornada, Reguengo da 
Parada e JI Salir do Porto);  

- Participar em projetos de Saúde escolar;  

- Confeção de espetadas de frutas e de saladas 
com os alunos; 

- Visita guiada ao refeitório da escola (EB N.ª 
Sra. Pópulo). 

 Reforçar a importância de ter uma 
alimentação equilibrada; 

 Conhecer e promover normas de higiene 
alimentar; 

 Partilhar saberes e desenvolver 
conhecimentos; 

 Reconhecer algumas tradições 
internacionais; 

 Interpretar e reconhecer a importância da 
roda dos alimentos. 

b) 
G5; G8; M1; 
M7 

Alunos da Educação 
Pré-Escolar e do 1.º 
Ciclo do Ensino 
Básico 
Comunidade Escolar 

Sem custos 
14 a 18 de 
outubro 

 

 

Departamento do 1.º Ciclo do Ensino Básico 

Departamento de Línguas 
 

Halloween: 

- Execução de trabalhos; 

- Decoração das salas de aula e/ou da escola; 

- Exposição de vassouras e colheres de pau 
decoradas alusivas à festividade. 

 Conhecer, divulgar e preservar as 
tradições; 

 Aprofundar o conhecimento da cultura de 
países de língua estrangeira 

 Estimular a criatividade e o espírito de 
reutilização de materiais. 

b) 
N1 
c) 
Q2 

Alunos do 1.º, 2.º e 
3.º Ciclo do Ensino 
Básico 

Custos 
suportados 
pelos 
Pais/Encarrega
dos de 
Educação 

31 de outubro  

 

Departamento da Educação Pré-Escolar 

Departamento do 1.º Ciclo do Ensino Básico 
 

Semana do Magusto 

- Recolha e escrita de adivinhas e provérbios;  

- Apresentação/dramatização da lenda de S. 
Martinho e outras histórias; 

- Leitura, reconto de histórias relacionadas com 
a castanha na sala e na biblioteca; 

- Trabalhos plásticos sobre o tema; 

- Realização do Magusto;  

- Entoação de canções. 

 Promover o conhecimento da cultura e 
tradições nacionais; 

 Pesquisar e recolher textos escritos, 
canções, poesias, adivinhas e literatura 
oral, relacionados com esta tradição; 

 Ouvir/Ler/Dramatizar histórias e lendas; 

 Promover o convívio e confraternização 
entre a comunidade escolar; 

 Valorizar e interiorizar atitudes de 
solidariedade e partilha; 

 Promover a articulação entre ciclos. 

b) 
G8; M7 
c) 
Q2 

Alunos da Educação 
Pré-Escolar e do 1.º 
Ciclo do Ensino 
Básico 
Pais/Encarregados de 
Educação 
Assistentes 
Operacionais 

Sem custos 

7 a 12 de 
novembro 
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Atividades Objetivos PEA Público-Alvo 
Estimativa de 

custos 
Calendarização  

Departamento de Línguas 
 

Ida ao teatro - Auto da Barca do Inferno 

Auditório da Expoeste 

 Desenvolver a capacidade de retenção da 
informação oral; 

 Compreender os enunciados orais nas 
suas implicações artísticas e 
paralinguísticas; 

 Referir sentidos implicados em 
espetáculos. 

c) 
R6 

Alunos do 9.º ano de 
escolaridade 

Bilhete:  
€4,00/aluno 
Custos 
suportados 
pelos 
Encarregados 
de Educação. 

3 de dezembro 
 

Departamento da Educação Pré-Escolar 

Departamento do 1.º Ciclo do Ensino Básico 
 

Semana da Matemática 

- Realização de atividades no âmbito da 
disciplina de matemática. 

 Desenvolver o raciocínio matemático; 

 Praticar exercícios matemáticos. 

b) 
G6; G7; G8; 
M7; N1 
c) 
R6 

Alunos da Educação 
Pré-Escolar e do 1.º 
Ciclo do Ensino 
Básico 

Sem custos 
18 a 22 de 
novembro 

 

 

Departamento de Línguas – Alemão em 
articulação com a disciplina de História 
 

Workshop “Queda do muro” 

Evento nas escolas Goethe-Institut 

 Construir um olhar crítico sobre a 
História; 

 Sensibilizar para a importância deste 
acontecimento para a História. 

b) 
G7; G8 
c) 
R5; R6; T3 

Alunos do 8.ºC e 9.ºB Sem custos 
10 de 
dezembro  

Departamento de Ciências Sociais e Humanas 
em articulação com Biblioteca Escolar 
 

Comemoração do Dia Mundial dos Direitos do 
Homem/Criança 
- Participação no projeto: Maratona de Cartas 
  (Amnistia internacional – núcleo do oeste) 

 Conhecer a existência e a importância da 
Declaração Universal dos Direitos 
Humanos; 

 Promover valores e atitudes 
indispensáveis à formação da cidadania e 
à aprendizagem ao longo da vida. 

b) 
G8; I2; I4; 
N1 
c) 
T3 

Alunos do 2.º e 3.º 
Ciclo do Ensino 
Básico 

Formandos do EPCR 
Comunidade Escolar 

Impressão de 
cartas 
2 resmas de 
papel A4: €5,00  

10 de 
dezembro 

 

Departamento da Educação Pré-Escolar 

Departamento do 1.º Ciclo do Ensino Básico 
 

Natal – encerramento do 1.º Período: 
- Decoração das escolas; 
- Leitura de histórias e contos de natal; 
- Apresentação de canções e coreografias pelos 
alunos (articulação entre turmas); 

- Realização de trabalhos sobre o tema; 
- Convívio natalício. 

 Fomentar a cooperação e o espírito de 
partilha e solidariedade; 

 Incentivar a criatividade na decoração da 
escola; 

 Promover as relações entre escola, 
família e comunidade; 

 Estimular nos alunos a importância da 
família; 

b) 
G6; G8; M7 

Alunos da Educação 
Pré-Escolar e do 1.º 
Ciclo do Ensino 
Básico 
Comunidade 
Educativa 

Sem custos 

16 e 17 de 

dezembro 
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Atividades Objetivos PEA Público-Alvo 
Estimativa de 

custos 
Calendarização  

Encerramento do 1.º período 
 

Departamento de Línguas 

Natal na escola 

- Elaboração e elementos decorativos de Natal, 
com uma palavra/mensagem alusiva à época 
(Inglês, Francês e Espanhol, Português e 
Alemão); 

- Mercado de natal Weihnachtsmartkt (Alemão)*. 

 

Departamento de Expressões (Educação Visual 
e Educação Tecnológica) 
 

Natal na Escola - Animação Visual (*): 

- Decorações de natal em materiais reciclados 
(bidimensionais /tridimensionais). 

 

Departamento Expressões (Educação Física – 
Desporto Escolar) 

em articulação com Cidadania e 
Desenvolvimento 
 

Corta-mato de Natal - Corrida pelos Direitos 
Humanos/Criança 

 Conhecer, divulgar e preservar tradições; 

 Aprofundar o conhecimento da cultura de 
países de língua estrangeira; 

 Sensibilizar para a diversidade cultural; 

 Sensibilizar a comunidade educativa para 
o espírito de Natal; 

 Promover a criatividade dos alunos 
através da criação de formas e de 
mensagens de Natal pela aplicação de 
conteúdos visuais. 

 Desenvolver a criatividade dos alunos 
através da criação e formas e de 
mensagens de natal pela aplicação de 
conteúdos visuais. 

 Promover estilos de vida saudáveis 
através da prática física; 

 Alertar a comunidade para a importância 
dos Direitos Humanos/Criança. 

 
 
 
 
c) 
T1 
 
 
 
 
 
 
b) 
G6; G7; H3; 
H5; L1; M6; 
N1 
c) 
Q1 
 
 
b) 
G7; G8; G9; 
G12; G19; 
H5; M1; M5; 
M6; N1 
c) 
R4; R5; R6; 
T3 

Alunos do 2.º e 3.º 
Ciclo do Ensino 
Básico 

€75,00 
(prémios) 

*4 e 5 de 
dezembro 
 
17 de 
dezembro 

 

Departamento de Línguas 

Articulação 1.º, 2.º e 3.ºciclos -Inglês 
 

- Troca de postais de Natal com alunos da escola 
Tegelviken, da Suécia. 

- Troca de postais de Natal com alunos da escola 
de Almeria, de Espanha. 

 Promover o gosto pelas tradições; 

 Promover o trabalho individual e/ou de 
grupo; 

 Conhecer, divulgar e preservar tradições; 

 Promover a criatividade na realização de 
trabalhos. 

b) 
G9; J5 

Alunos do 1.º, 2.º e 
3.º Ciclo do Ensino 
Básico 

Materiais 
diversos para a 
elaboração dos 
elementos 
decorativos 

Dezembro  

 

Departamento da Educação Pré-Escolar 

Departamento do 1.º Ciclo do Ensino Básico 
 

Assembleia de Escola 

 Desenvolver competências transversais no 
âmbito da Cidadania e Desenvolvimento 

 Fomentar valores e atitudes de respeito 
por si e pelos outros. 

 Desenvolver o pensamento crítico face a 
questões do quotidiano. 

b) 
G5; G6; G8; 
N1 

Educação Pré-Escolar 
e 1.º Ciclo do Ensino 
Básico 
EB do Avenal 
EB N.ª Sra. do Pópulo 

Sem Custos 1.º Período  
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Atividades Objetivos PEA Público-Alvo 
Estimativa de 

custos 
Calendarização  

Departamento da Educação Pré-Escolar 
 

Projeto de articulação Departamento da 
Educação Pré-Escolar 

“Navegar pelos Cantos do Mundo”  
               À descoberta de mim e dos outros  
Desenvolver atividades específicas, de modo a 
tomar consciência de si e dos outros: 

- Quem somos; 

- Onde vivemos; 

- Tradições e Costumes. 

 Conhecer e aceitar as suas características 
pessoais e a sua identidade social e 
cultural, situando-as em relação às dos 
outros; 

 Reconhecer e valorizar laços de pertença 
social e cultural; 

 Envolver os docentes e alunos em projetos 
que promovam a interação/articulação; 

 Motivar as crianças para interagir e 
partilhar vivências, ideias e sentimentos 
com autonomia e clareza; 

 Proporcionar oportunidades de exploração 
de diversos materiais, com diferentes 
caraterísticas e utilidades; 

 Estimular atitudes de cooperação e 
partilha. 

b) 
G5; G6; G8; 
H5; N1 

Crianças  

Pais/Encarregados de 

Educação 

Comunidade 

Educativa 

Sem custos 
Ao longo do 1.º 
período.  
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III. Atividades a realizar no 2.º Período 

Atividades Objetivos PEA Público-Alvo 
Estimativa de 

custos 
Calendarização  

Departamento da Educação Pré-Escolar 

Departamento do 1.º ciclo do Ensino Básico 
 

Janeiras/Dia de Reis 

- Cantar as janeiras; 

- Realização de coroas e partilha de Bolo-rei; 

- Recolha de costumes e de tradições sobre o Dia 
de Reis. 

 Reviver tradições; 

 Entoar canções temáticas para a 
comunidade; 

 Fomentar o gosto pelas artes. 

b) 
G5; G8 
c) 
R4 

Alunos da Educação 
Pré-Escolar e do 1.º 
Ciclo do Ensino 
Básico. 

Sem custos 6 e 7 de janeiro 
 

Departamento da Educação Pré-Escolar 

Departamento do 1.º ciclo do Ensino Básico 
 

Semana das Experiências 

- Atividades de experiências. 

 Desenvolver a curiosidade; 

 Proporcionar experiências diversificadas e 
motivadoras. 

b) 
G5; G6; G8; 
N1 

Alunos da Educação 
Pré-Escolar e do 1.º 
Ciclo do Ensino 
Básico. 

Sem custos 
13 a 17 de 
janeiro 

 

 

Departamento do 1.º Ciclo do Ensino Básico 
 

XXXVIII Olimpíadas Portuguesas de Matemática 

 Estimular o gosto pela Matemática; 

 Desenvolver o raciocínio lógico 
matemático; 

 Desenvolver a capacidade de resolução de 
problemas. 

b) 
G5 
c) 
R6 

Mini-Olimpíadas 
Alunos do 3.o e 4.o 
ano de escolaridade 

Fotocópias, 

impressões: 

€25,00 

Medalhas: 
Custos 
imputados a 
“Dia do 
Agrupamento” 

22/janeiro/2020 
Prova única 

Final Nacional 
26/março de 
2020 (AE Raul 
Proença – C. da 
Rainha) 

 

Departamento de Matemática e Ciências 
Experimentais - Informática 

 

Dia da Internet Segura 

Elaboração de atividades 

 Fomentar o espírito crítico e reflexivo. 

 Incutir nos alunos o gosto e interesse 
pelas novas tecnologias. 

c) 
R6 

5.º, 6.º, 7.º e 8.º ano 

de escolaridade 

8.º ano CEF 

Sem custos 
4 a 8 de 
fevereiro 

 

Departamento de Línguas 

Articulação 1.º, 2.º e 3.º Ciclo do Ensino Básico 
 

São Valentim - Inglês, Francês e Espanhol: 

- Elaboração e exposição de postais ilustrados; 

- Visualização do sketch de Romeo and Juliet. 

 Conhecer, divulgar e preservar tradições; 

 Sensibilizar para a diversidade cultural; 

 Promover a criatividade na realização de 
trabalhos individuais e /ou coletivos; 

 Fomentar o gosto pelo trabalho de 
pesquisa e documentação variada. 

b) 
G9; J5 

Alunos do 1.º, 2.º e 
3.º Ciclos do Ensino 
Básico 

Sem custos 14 de fevereiro  
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Atividades Objetivos PEA Público-Alvo 
Estimativa de 

custos 
Calendarização  

Departamento da Educação Pré-Escolar 
Departamento do 1.º ciclo do Ensino Básico  

 

Carnaval 

- Pesquisa e recolha de informação alusiva ao 
tema; 

- Realização de máscaras e adereços, alusivos ao 
tema; 

- Audições de temas musicais relacionados com a 
época festiva; 

- Participação no desfile de Carnaval.  

 Dinamizar as tradições carnavalescas 
explorando a temática proposta; 

 Promover o encontro e convívio entre as 
turmas e a comunidade;  

 Estimular a colaboração, a partilha, o 
trabalho em grupo e a aceitação dos 
outros; 

 Desenvolver nos alunos a capacidade 
criativa. 

b) 
G8; M7 
c) 
Q2 

Alunos da Educação 
Pré-Escolar e do 1.º 
Ciclo do Ensino 
Básico 

Sem custos 
17 a 21 de 
fevereiro 

 

 

Departamento de Línguas - Inglês 

Articulação 1.º, 2.º e 3.º Ciclo do Ensino Básico 
 

Ida ao teatro – Sleepy Hollow / Cleo and Tony 

Centro Cultural e de Congressos de Caldas da 
Rainha 

 Contactar com a língua inglesa, escutando 
falantes nativos. 

  Desenvolver a capacidade de retenção da 
informação oral; 

  Compreender enunciados orais; 

 Motivar e incentivar o uso da língua 
inglesa. 

b) 
G9; J5 
c) 
R6 

Alunos do 1.º Ciclo do 
Ensino Básico (3.º e 
4.º ano de 
escolaridade) 
Alunos do 2.º e 3.º 
Ciclo do Ensino 
Básico 

± €3,50/aluno 
Custos 
suportados 
pelos 
Encarregados 
de Educação. 

20 de fevereiro  

 

Departamento de Matemática e Ciências 
Experimentais 

Subdepartamento de Matemática e Informática  
 

Comemoração do Dia do PI 

 Relacionar aspetos do quotidiano com 
questões matemáticas; 

 Conhecer a história da Matemática. 

c) 
R6 

Alunos do 2.º e 3.º 
Ciclo do Ensino 
Básico 

Impressões e 
fotocópias 
€10,00 

14 de março 
 

Departamento do 1.º Ciclo do Ensino Básico 

Departamento de Matemática e Ciências 
Experimentais 

Subdepartamento de Matemática e Informática  
 

16.º Campeonato Nacional de Jogos 
Matemáticos 

 Promover e divulgar a Matemática lúdica 
nas suas diversas vertentes: pedagógica, 
cultural, histórica e competitiva. 

c) 
R6; T3 

Alunos do 1.º, 2.º e 
3.º Ciclos do Ensino 
Básico 

Fotocópias, 
impressões e 
papel €15,00 
 
Prémios €25,00 
 
Transporte 
cedido pela 
Câmara 
Municipal 

Eliminatórias na 
3.ª semana de 
março nas: 
- EB do 1.º Ciclo 

do Ensino 

Básico; 

- EB D. João II 
(2.º e 3.º Ciclo 
do Ensino 
Básico). 

Final Nacional 

(Aveiro): 20 de 

março 
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Atividades Objetivos PEA Público-Alvo 
Estimativa de 

custos 
Calendarização  

Departamento do 1.º Ciclo do Ensino Básico 
 

Páscoa – encerramento do 2.º Período: 

- Caça aos ovos; 

- Leitura de histórias, visualização de filmes; 

- Realização de trabalhos sobre a Páscoa; 

- Dia da Árvore. 

 Experimentar outras formas e estratégias 
de aprendizagens;  

 Promover a interação entre os membros 
da comunidade escola; 

 Dar a conhecer os costumes e tradições; 

 Contribuir para a plena formação da 
personalidade dos alunos e para a 
construção de valores de cidadania com a 
Natureza. 

b) 
G5,8; M7 

Comunidade Escolar Sem custos 
23 a 27 de 
março 

 

Departamento de Línguas - Alemão 

em articulação com Dança 
 

Cantar em Alemão 

Promovido pelo Goethe Institut, nos Pimpões, 
em Caldas da Rainha 

 Promover a língua e a cultura alemã 

 Estimular a criatividade 

 Promover a interação com outras escolas 

b) 
G8; G9 
c) 
R6; T1; T3 

Alunos do 8.ºB e 8.ºC Sem custos 27 de março 
 

Departamento de Línguas - Inglês 

Departamento de Expressões - EV e ET 
 

Desfile de chapéus de Ascott 

 Estimular a criatividade; 

 Promover a cultura, dando a conhecer as 
suas tradições; 

 Incentivar a reciclagem/reutilização de 
materiais; 

 Fomentar o convívio entre a comunidade 
escolar. 

b) 
N1 
c) 
P1; R6 

Alunos do 2.º e 3.º 
Ciclo do Ensino 
Básico 
Comunidade Escolar 

Impressões: 
A3 = 8 
A4 = 200 
Materiais de 
desgaste 

Final do 2.º 
período 

 

Departamento de Línguas 
 

Semana gastronómica 

- Degustação de iguarias gastronómicas típicas 
de outros países (chá, scones, sandes de 
pepino, crepes, tapas e salsichas, etc.) 

 Promover a cultura, dando a conhecer as 
suas tradições; 

 Cultivar a diversidade. 

b) 
N1 
c) 
P1; R6 

Alunos do 2.º e 3.º 
Ciclo do Ensino 
Básico 
Comunidade Escolar 

Mantimentos 
diversos e 
outros 
materiais:  
± € 50,00 

Final do 2.º 
período  

Departamento da Educação Pré-Escolar 
 

Semana da Leitura/ Mês da Leitura no âmbito 
do Plano Nacional de Leitura:  

- Participação nas atividades das Bibliotecas 
Escolares; 

- “A família a Ler” - Momentos de leitura nos 
jardins-de-infância pelos amigos, familiares das 
crianças e elementos da comunidade; 

- Leitura/narração/dramatização de histórias de 
outros países. 

 Desenvolver competências ao nível da 
interpretação da escrita criativa; 

 Promover a articulação com as BE;  

 Promover o intercâmbio com as famílias. 

 Promover o prazer da leitura e o respeito 
pelo livro. 

b) 
I2; I3; I5; I7 
c) 
Q2; T3 

Comunidade Escolar 
Articulação Jardins 
de Infância, 1.º Ciclo 
do Ensino Básico e 
Bibliotecas Escolares 

Sem custos  
Durante o mês de 

março 
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Atividades Objetivos PEA Público-Alvo 
Estimativa de 

custos 
Calendarização  

Departamento do 1.º Ciclo do Ensino Básico 
 

Semana/Mês da Leitura no âmbito do Plano 
Nacional de Leitura: 

- “A família a Ler” - Ida de pais/família à sala 
de aula ler, contar uma história ou apresentar 
um livro. 

- Participação nas atividades promovidas pelas 
Bibliotecas Escolares; 

- Visita à Biblioteca Municipal e do Agrupamento. 

- Vinda de um escritor à escola (EB Chão da 
Parada, Reguengo da Parada, Salir do Porto e 
Campo). 

 Fomentar o gosto pela leitura e pela 
escrita; 

 Promover ações que favoreçam o 
desenvolvimento cultural e profissional 
de toda a comunidade; 

 Incrementar a qualidade do Sucesso 
Escolar; 

 Estimular o gosto pela leitura; 

 Incentivar a ligação entre a 
Escola/Família; 

 Ouvir histórias; 

 Sensibilizar os alunos para a necessidade 
de estimar os livros; 

 Desenvolver atividades no âmbito do PNL 
relacionadas com o tema “Semear, colher 
e Partilhar”;  

 Proporcionar o contacto com autores de 
língua portuguesa. 

b) 
I7; I8; G5; 
G7 
c) 
Q2 

Comunidade Escolar 
Articulação 1.º Ciclo 
do Ensino Básico e 
Bibliotecas Escolares 

Sem custos 
Durante o mês 
de março  

Departamento do 1.º Ciclo do Ensino Básico 

Departamento de Línguas 
 

Concurso literário D. João II – “Património 
Local”: 

- Texto Narrativo; 

- Texto Poético. 

 Fomentar o gosto pela escrita; 

 Desenvolver competências de escrita; 

 Ativar mecanismos de autocorreção 
através da codificação dos diferentes 
tipos de erro. 

b) 
I2; N1 
c) 
R6 

Alunos do 1.º (3.º e 
4.º ano de 
escolaridade), 2.º e 
3.º Ciclo do Ensino 
Básico 

Impressão e 
fotocópias: 
€80,00 
 

Medalhas: 
custos 
imputados a 
“Dia do 
Agrupamento” 

março 
 
Entrega de 
prémios: Dia do 
Agrupamento 

 

 

Departamento do 1.º Ciclo do Ensino Básico 

Departamento de Matemática e Ciências 
Experimentais 

Subdepartamento de Matemática e Informática  
 

Canguru Matemático sem Fronteiras 2020 

 Estimular o gosto e o estudo pela 
Matemática; 

 Atrair os alunos para a disciplina de 
Matemática permitindo que estes 

descubram o lado lúdico da disciplina. 

c) 
R6 

Mini-Escolar nível I – 
alunos do 2.º ano de 
escolaridade. 

Mini-Escolar nível II – 
alunos do 3.º ano de 
escolaridade. 

Mini-Escolar nível III – 
alunos do 4.º ano de 
escolaridade. 

Escolar – alunos do 2.º 
Ciclo do Ensino 
Básico. 

Benjamim – alunos do 
7.º e 8.º ano de 
escolaridade. 

Cadete – alunos do 9.º 
ano de escolaridade. 

Inscrição: 
€50,00 

Papel, 
fotocópias e 
impressões 
€190,00 

 

Medalhas: 
Custos 
imputados a 
“Dia do 
Agrupamento”. 

Provas em 

março nas: 

- EB do 1.º 

Ciclo do 

Ensino Básico; 

- EB D. João II 

(2.º e 3.º 

Ciclo do 

Ensino 

Básico). 
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Atividades Objetivos PEA Público-Alvo 
Estimativa de 

custos 
Calendarização  

Associação de Estudantes 

em articulação com a Direção e o SPO 
 

Concurso “Toma lá Talento” 

O júri composto por três elementos elege os 
talentos do Agrupamento para a Final 
Interescolas que decorrerá na Semana da 
Juventude.  

 Promover diferentes géneros artísticos: 
dança, música, canto, poesia, teatro, 
humor, ilusionismo, malabarismo, entre 
outros; 

 Partilhar as atuações com os pares, 
familiares, docentes e não docentes; 

 Participar em atividades promovidas pelo 
município; 

 Integrar a Semana da Juventude; 

 Eleger os representantes do Agrupamento 
na Fase Municipal. 

c) 
Q2; R6; T3 

Comunidade Escolar 
Impressão de 
cartazes A3 

Fim do 2.º 
período 

 

Departamento de Matemática e Ciências 
Experimentais - Informática 
 

Visita/aula de campo a uma empresa do 
concelho no âmbito das tecnologias. 

 Despertar o interesse pelo conhecimento 
e estimular o impulso natural de 
aprender; 

 Proporcionar aos alunos um contato 
direto com o mercado de trabalho; 

 Incutir nos alunos o gosto e interesse 
pelas novas tecnologias. 

c) 
R6 

8.º ano CEF Sem custos 2.º período 
 

Departamento da Educação Pré-Escolar 

Departamento do 1.º Ciclo do Ensino Básico 
 

Assembleia de Escola 

 Desenvolver competências transversais no 
âmbito da Cidadania e Desenvolvimento 

 Fomentar valores e atitudes de respeito 
por si e pelos outros. 

 Desenvolver o pensamento crítico face a 
questões do quotidiano. 

b) 
G5; G6; G8; 
N1 

Educação Pré-escolar 
e 1.º Ciclo do Ensino 
Básico 
EB do Avenal 
EB N.ª Sra. do Pópulo 

Sem Custos 2.º Período  

 

Departamento de Matemática e Ciências 
Experimentais 
Subdepartamento de Ciências Naturais e 
Físico-Química 

 

Olimpíadas: 
- Biologia 
- Química 

- Física. 

 Promover intercâmbio de ideias e de 
experiências entre os participantes. 

 Desenvolver o gosto e o prazer pela 
aprendizagem da Física, da Química e da 
Biologia, considerando a sua importância 
na educação básica e o seu crescente 
impacto em todos os ramos da Ciência e 
Tecnologia. 

c) 
R6; T3 

Alunos do 8.º e 9.º 

ano de escolaridade 

Viagens e 
portagens 
Fotocópias 
(Custos a 
suportar pelo 
AE). 
Medalhas: Custos 
imputados a “Dia 
do 
Agrupamento”.  
 

Nota: o custo 
depende do n.º 
de alunos. 

Eliminatórias 
teóricas: local 
e datas 
definidas pela 
organização 
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Atividades Objetivos PEA Público-Alvo 
Estimativa de 

custos 
Calendarização  

Projeto de articulação Departamento da 
Educação Pré escolar  
 

Navegar pelos Cantos do Mundo  
                    Pelo mar e pela terra   

Conhecer a identidade nacional e o território 
português, a importância dos navegadores e das 
suas descobertas no mundo, tendo como suporte 
o Navegador que irá circular pelos JI 
proporcionando experiências e saberes 
diversificados, através de: 

- Elaboração do Diário de bordo 

- Elaboração de materiais relacionados com o 
tema (Nau, Arca, navegador…) 

- Exploração do poema “A Nau Catrineta” e 
outras obras 

 Promover a comunicação oral; 

 Reconhecer laços de pertença social e 
cultural 

 Proporcionar a descoberta de outros 
lugares e gentes 

 Desenvolver capacidades expressivas, 
através da exploração dos materiais e 
produções artísticas 

 Valorizar e respeitar o património 
histórico e cultural.  

 Promover o enriquecimento das 
aprendizagens através da partilha entre 
os diferentes JI;  

 Promover o intercâmbio entre a escola e a 
comunidade. 

b) 
G5; G6; G8; 
H5; N1 
c) 
P1 

Crianças de todos os 

Jardins de Infância 

Encarregados de 

Educação 

Comunidade 

Educativa 

 

Sem custos  
Ao longo do 2.º 
período   

Departamento do 1.º ciclo do Ensino Básico 
 

“Vamos Experimentar” 

- Realizar experiências e descobertas 

 Desenvolver a curiosidade; 

 Proporcionar experiências diversificadas e 
motivadoras. 

b) 
G5; G6; N1 

EB do Chão da 
Parada, Campo, 
Tornada, Reguengo 
da Parada e JI Salir 
do Porto 

Sem custos Ao longo do 2.º 
período  
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IV. Atividades a realizar no 3.º Período 

Atividades Objetivos PEA Público-Alvo 
Estimativa de 

custos 
Calendarização  

Departamento de Ciências Sociais e Humanas – 
História e Geografia de Portugal e História 
 

Comemoração do “25 de abril” 

. Reforçar a importância da Democracia e 
do estado de direito; 

. Pensar sobre a importância dos Direitos 
Humanos. 

b) 

G7; I2; I6; 

K1; K2; M6 

Alunos do 6.º e 9.º 

ano de escolaridade 
Sem custos 25 de abril 

 

Departamento de Ciências Sociais e Humanas 
 

Comemoração do dia da União Europeia 

 Reforçar a identidade da cidadania 
europeia; 

b) 

G7; I2; I6; 

K1; K2; M6 

Alunos do 2.º e 3.º 

Ciclos do Ensino 

Básico 

Sem custos 9 de maio 
 

Departamento da Educação Pré-Escolar 

Departamento do 1.º ciclo do Ensino Básico 
 

Dia da Criança 

- Corrida da Amizade (EB do Avenal, JI Avenal e 
Lagoa Parceira); 

- Atividades lúdicas. 

- Participação na Semana de Animação Infantil 

 Sensibilizar para a importância de ser 
solidário e causas humanitárias; 

 Reforçar laços de amizade entre a 
comunidade escolar; 

 Promover o encontro e o convívio entre 
alunos; 

 Desenvolver a capacidade motora, a 
criatividade e a expressividade. 

b) 
G8; M7; N1; 
N2 

Educação Pré-Escolar 
1.º Ciclo do Ensino 
Básico 
Comunidade Escolar 

Sem custos 1 a 3 de junho  

 

Departamento do 1.º ciclo do Ensino Básico 
 

Semana do Ambiente 

- Atividades de promoção de proteção do meio 
ambiente: separação de lixos, limpeza do 
espaço escolar;  

- Sessão de sensibilização promovida por um 
técnico das Águas do Oeste (EB N.ª Sra. do 
Pópulo); 

 Promover e sensibilizar para a 
importância da preservação do ambiente; 

 Reconhecer a importância Da reutilização 
de materiais; 

 Levar aos alunos a vivência e o contacto 
direto com o meio ambiente natural. 

b) 
G5; G7; M7 
c) 
R4 

1.º Ciclo do Ensino 
Básico 

Sem custos 2 a 6 de junho 
 

Departamento de Ciências Sociais e Humanas 
 

Comemoração do Dia do Ambiente e da 
Sustentabilidade do Planeta. 

 Consciencializar e responsabilizar para a 
preservação do Património Ambiental; 

  Alertar para o problema das alterações 
climáticas; 

 Promover a articulação entre ciclos. 

b) 
G7; I2; I6; 
K1; K2; M3; 
M6 

Comunidade Escolar Sem custos 5 de junho 
 

Departamento da Educação Pré-Escolar 

Departamento do 1.º ciclo do Ensino Básico 
 

Festa de Encerramento do Ano Letivo 

- Realização de Festa/Convívio aberta à 
Comunidade Escolar; 

- Atividades lúdicas na escola; 

- Passeio à Mata do Outeiro do Coto (EB Coto) 

 Culminar as atividades do ano letivo; 

 Promover o intercâmbio e o convívio 
entre a escola e a comunidade, 
reforçando os valores de cidadania e 
amizade.  

 Realizar uma caminhada na localidade 

 Partilhar um lanche com comida saudável. 

b) 
M7 
c) 
Q1; Q2; R4 

Educação Pré-Escolar 
e 1.º Ciclo do Ensino 
Básico. 
Comunidade 
Educativa 

Sem custos 19 de junho  
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Atividades Objetivos PEA Público-Alvo 
Estimativa de 

custos 
Calendarização  

Departamento de Línguas - Alemão 

Em articulação com a disciplina de Cidadania e 
Desenvolvimento 
 

Acolhimento de um grupo de alunos da escola 
Ubbo Emmius Gymnasium, Leer (Alemanha) 

- Visita à EB D. João II; 

- Visita a Caldas da Rainha. 

 Compreender a importância de viajar 
para o desenvolvimento cultural e social 
do indivíduo; 

 Promover o intercâmbio de culturas; 

 Despertar o sentimento de pertença à 
Europa através do convívio com outros 
jovens europeus; 

 Contribuir para o aperfeiçoamento das 
línguas estrangeiras ao nível da estrutura, 
léxico e das temáticas do programa; 

 Aprofundar o conhecimento de outras 
culturas; 

 Dar oportunidade aos alunos de praticar a 
língua estrangeira, aperfeiçoando a 
expressão oral, in loco, convivendo com 
falantes nativos. 

b) 
G9 
c) 
Q2; R6; T3 

Alunos do 8.º ano de 
escolaridade 

Sem custos 19 a 24 de abril 
 

Departamento da Educação Pré-Escolar 

Departamento do 1.º Ciclo do Ensino Básico 
 

Conhecer a escola …: 

- Visita das crianças da educação pré-escolar às 
salas do 1.º Ciclo do Ensino Básico. 

 Conhecer o contexto e os espaços do 1.º 
Ciclo do Ensino Básico; 

 Experienciar uma aula no 1.º Ciclo do 
Ensino Básico. 

b) 
G5; G8; N1 

Educação Pré-Escolar 
1.º Ciclo do Ensino 
Básico 

Sem custos 
Ao longo do 3.º 
período 

 

 

Departamento do 1.º Ciclo do Ensino Básico 
 

Vou Apresentar um Livro…: 

- Apresentação de um livro utilizando diversos 
suportes (atividade promovida pela Biblioteca 
Escolar e desenvolvida pelos alunos do 4.º ano). 

 Criar um ambiente favorável à leitura; 

 Criar e manter uma ligação afetiva entre 
os alunos e a Biblioteca; 

 Desenvolver o sentido crítico; 

 Desenvolver competências linguísticas. 

b) 
G5; G8; M7 
c) 
R4; R5 

Alunos do 1.º Ciclo do 
Ensino Básico 
EB Encosta Sol, Salir 
de Matos, N.ª Sra. do 
Pópulo e Avenal 

Sem custos 
Ao longo do 3.º 
período  
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Atividades Objetivos PEA Público-Alvo 
Estimativa de 

custos 
Calendarização  

Departamento da Educação Pré-Escolar 
 

Projeto de articulação entre grupos de Jardins 
de Infância 
 

Navegar pelos Cantos do Mundo e Proteger 

Valorizar a partilha de aventuras e vivências 
tendo como suporte o “Navegador” que irá 
circular pelos Jardins de Infância, partilhando 
saberes e preocupações, promovendo ações com 
vista à proteção do planeta através de: 
 

- Promoção de atitudes ecológicas (Água, 
Floresta e Povos); 

- Partilha com a comunidade educativa; 

- Partilha de mensagens Ambientais; 

- Dia de Portugal; 

- Dia na Natureza (*) 

 Promover a comunicação oral; 
  Promover a prática de atitudes e 

comportamentos de respeito pelo meio 
ambiente; 

  Promover o intercâmbio entre a escola 
e a comunidade. 

b) 
G5; G6; G8; 
H5; N1 
c) 
P1 

Crianças 
Pais/Encarregados de 
Educação 

Comunidade 

Educativa 

Sem custos 
 
(*) 
Custos a cargo 
dos 
Pais/Encarrega
dos de 
Educação: 
Transporte: 
€840,00 

Ao longo do 3.º 
período  

Departamento de Matemática e Ciências 
Experimentais 

Subdepartamento de Matemática e Informática  
 

Desafios matemáticos/Khan Academy 

 Estimular o gosto e o estudo pela 
Matemática; 

 Atrair os alunos para a disciplina de 
Matemática permitindo que estes 
descubram o lado lúdico da disciplina. 

c) 
R6 

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

Papel, 
fotocópias, 
impressões: 
€45,00 

Prémios: €30,00 

Transporte 
cedido pela 
Câmara 
Municipal 

A definir pelos 
promotores 

 

Departamento da Educação Pré-Escolar 

Departamento do 1.º Ciclo 
 

Assembleia de Escola 

 Desenvolver competências transversais no 
âmbito da Cidadania e Desenvolvimento 

 Fomentar valores e atitudes de respeito 
por si e pelos outros. 

 Desenvolver o pensamento crítico face a 
questões do quotidiano. 

b) 
G5; G6; G8; 
N1 

Educação pré-escolar 
e 1.º ciclo do Ensino 
Básico 
EB do Avenal 
EB N.ª Sra. do Pópulo 

Sem Custos 3.º período  

 

EPCR 
 

Dia do Diploma 

- Apresentação de trabalhos; 

- Entrega de Diplomas/Certificados; 

- Lanche partilhado. 

 Promover a comunicação oral; 

 Promover a interação entre os membros 
da comunidade. 

b) 
J9 

Formandos e 

formadores 

Impressões: 
€ 4,00 
Bolsas Plástico: 
€ 1,00 

Julho  
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V. Atividades a realizar ao longo do ano letivo 

Atividades Objetivos PEA Público-Alvo 
Estimativa de 

custos 
Calendarização  

Departamento da Educação Pré–Escolar 

Programa @prender.mais 
 

Atividade Física Motora 

 Promover o desenvolvimento da 
motricidade global e motricidade fina; 

 Promover o gosto pela prática desportiva. 

b) 

J1 

c) 

P1 

Todos os Jardins 
Infância do 
Agrupamento 

Sem custo 
Ao longo do 
ano letivo  

Departamento da Educação Pré–Escolar 

Programa @prender.mais 
 

Sensibilização da Língua Inglesa  

 Sensibilizar das crianças para existências 
de outras línguas e culturas; 

 Desenvolver competências interculturais; 

 Alargar conceito de mundo das crianças. 

b) 

J1 

c) 

P1 

Todos os Jardins 
Infância do 
Agrupamento 

Sem custos  
Ao longo do 
ano letivo  

Departamento da Educação Pré–Escolar 

Programa @prender.mais 
 

Yoga 

 Promover desenvolvimento integral da 
criança; 

 Promover o conhecimento de si próprio e 
dos outros; 

 Promover a aquisição de hábitos e 
comportamentos de estilo de vida 
saudável. 

b) 

J1 

c) 

P1 

Alunos AAAF 

Jardim de Infância do 
Avenal, Casal Celão, 
Lagoa Parceira e 
Coto 

Sem custos  
Ao longo do 
ano letivo  

Departamento da Educação Pré–Escolar 

Programa @prender.mais 
 

Iniciação ao Badminton 

 Promover o desenvolvimento da 
motricidade global e motricidade fina; 

 Promover o gosto pela prática desportiva. 

b) 

J1 

c) 

P1 

Alunos AAAF  

Jardim de Infância de 
N.ª Sra. do Pópulo, 
Campo, Tornada, 
Reguengo da Parada 
e Salir de Matos  

Sem custos  
Ao longo do 
ano letivo  
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Atividades Objetivos PEA Público-Alvo 
Estimativa de 

custos 
Calendarização  

Departamento da Educação Pré-Escolar 

Departamento do 1.º ciclo do Ensino Básico 
 

Comemoração de efemérides e datas que 
apontam para a interiorização e valorização do 
património sociocultural (local, regional, 
nacional e mundial): 

- Dia da Música; 

- Dia Mundial da Alimentação; 

- Pão-por-Deus; 

- S. Martinho/Magusto; 

- Dia da Floresta Autóctone; 

- Natal; 

- Dia Reis; 

- Carnaval/ Desfile de Carnaval; 

- Dia do Pai; 

- Páscoa; 

- Dia Mundial da Dança; 

- Dia da Mãe; 

- Dia dos Oceanos; 

- Dia da Espiga; 

- Dia da Criança; 

- Dia de Portugal; 

- Dia do Ambiente; 

- Dia Mundial do Livro; 

 

e outras datas  consideradas relevantes. 

 Reconhecer, recriar e valorizar as 
tradições associadas à época; 

 Promover o espírito de colaboração, 
partilha e solidariedade; 

 Promover a interação e a articulação 
entre os alunos/professores/funcionários 
comunidade educativa; 

 Partilhar sentimentos de alegria e 
diversão através de situações lúdicas; 

b) 

G5; G6; G8; 
H5; M1; M3; 
N1 

c) 

Q2 

Comunidade Escolar 

Articulação Jardins 
de Infância e 1.º 
Ciclo do Ensino 
Básico 

Sem custos 
Ao longo do 
ano letivo  
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Atividades Objetivos PEA Público-Alvo 
Estimativa de 

custos 
Calendarização  

Departamento da Educação Pré-Escolar  
 

Atividades e visitas  ao meio envolvente: 

- Biblioteca Municipal -“Hora do Conto” 

- Centro de Artes 

- Conservatório Música 

- Museu da Cerâmica/Ateliês 

- Museu Barata Feyo 

- Museu Hospital Termal 

- Museu José Malhoa/Ateliês 

- Paul da Tornada 

- Praça da Fruta e Parque D. Carlos I/ Mata  

- Bombeiros  

- PSP/ Escola segura 

- GNR/ Escola Segura 

- Cinema  

- Marionetas vão à Escola “ArtFigura” 

- Projeto “Fora do livro Contadora de Histórias” 
Caracócegas” e o ”O menino e o Cavalo 

- Escola Vocacional de Dança “Workshops” 
Monstros á solta” 

 

e outros locais e atividades considerados 
relevantes e decorrentes dos projetos. 

 Valorizar o património cultural, natural e 
ambiental / tradições locais; 

 Proporcionar vivências em contextos mais 
alargados ampliando as experiências e os 
saberes das crianças; 

 Partilhar sentimentos de alegria e 
diversão através de situações lúdicas. 

b) 

G5; G6; G8; 
H5; M1; M3; 
N1 

Grupos de Educação 
Pré-Escolar 

Sem custos 
Ao longo do 
ano   

Departamento da Educação Pré-Escolar  

Departamento do 1.º Ciclo do Ensino Básico 
 

Outras datas assinaladas: 

- Dia Mundial da Música 

- Dia Europeu dos pais e da Escola 

- Dia Internacional das Bibliotecas Escolares 

- Halloween,  

- Pão por Deus 

- Dia Internacional da Pessoa com deficiência 

- Dia da Árvore, da Floresta e da Poesia 

- Dia do Pai 

- Dia da Mãe 

- Dia Mundial do Livro 

- Dia Mundial do livro Infantil 

- Dia da Criança 

 Reconhecer, recriar e valorizar as 
tradições associadas à época;  

 Promover o espírito de colaboração, 
partilha e solidariedade;  

 Promover a interação e a articulação 
entre a comunidade educativa;  

 Partilhar sentimentos de alegria e 
diversão através de situações lúdicas. 

b) 

I2; G5; G8; 
M7 

c) 

R4 

Articulação entre a 
Educação Pré-Escolar 
e o 1.º Ciclo do 
Ensino Básico 

Comunidade Escolar 

Sem custos 
Ao longo do 
ano  
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Atividades Objetivos PEA Público-Alvo 
Estimativa de 

custos 
Calendarização  

Departamento do 1.º Ciclo do Ensino Básico 
 

Problema da quinzena 

- Resolução de problemas e de desafios 
matemáticos pelos alunos e por ano de 
escolaridade 

 Incentivar o gosto pela matemática; 

 Desenvolver o raciocínio matemático; 

 Proporcionar aos alunos situações de 
partilha dos processos de resolução; 

b) 

G5 

Alunos  

Docentes 
Sem custos 

Ao longo do 
ano  

Departamento do 1.º Ciclo do Ensino Básico 
 

Concursos de Matemática 

- Matematrix (online)  

- Super T (online)  

- Desafios 2018 

 Praticar exercícios e jogos matemáticos; 

 Participar em concursos matemáticos 
interescolas; 

 Desenvolver o gosto pela matemática;  

 Desenvolver o raciocínio lógico 
matemático. 

b) 

G5 

c) 

R6 

Alunos e docentes 
(mediante inscrição) 

Sem custos 
Ao longo do 
ano  

Departamento da Educação Pré-Escolar 

Departamento do 1.º Ciclo do Ensino Básico 
 

Projetos de Articulação: 

“Património Local e Património Natural” 
 

 “Navegar é preciso…” 

Fazer descobertas diferenciadas e integradoras 
em que professores e alunos cooperam de forma 
articulada, promovendo as aprendizagens tendo 
como suporte a temática  

“Navegar é preciso… 

- pelas Histórias” 

- pelas palavras” 

- pelos oceanos” 

- pelo Mundo…Descobrimentos” 

 

 

 

 Promover o diálogo a cooperação entre 
pares (alunos e professores) envolvendo 
pais/encarregados de educação e a 
comunidade; 

 Valorizar o património histórico/cultural 
e ambiental. 

b) 

G5; G8; M7 

Alunos e docentes da 
EB do Avenal e EB 
Lagoa Parceira 

Sem custos 
Ao longo do 
ano 

 

 

“Descobertas à volta do Mundo” 

 Valorizar o património local; 

 Partilha de saberes; 

 Promover o intercâmbio entre os dois 
níveis de ensino; 

 Conhecer alguns navegadores 
portugueses; 

 Desenvolver capacidades expressivas 
através da exploração dos materiais e 
produções artísticas. 

b) 

G5; G8; M7 

Alunos e docentes 
dos Jardins de 
Infância do Campo e 
Casal Celão, das EB 
Campo, Chão da 
Parada, Reguengo da 
Parada, Salir do 
Porto e Tornada 

Sem custos 
Ao longo do 
ano 
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Atividades Objetivos PEA Público-Alvo 
Estimativa de 

custos 
Calendarização  

Departamento da Educação Pré-Escolar 

Departamento do 1.º Ciclo do Ensino Básico 
 

Projetos de Articulação: 

“Património Local e Património Natural” 
 

 “À descoberta do Mundo” 

Trabalhar o Património 

Pesquisa e estudo sobre o Património local e 
Regional  

 

 Conhecer o património local; 

 Valorizar o património local; 

 Promover o intercâmbio entre os dois 
níveis de ensino; 

 Desenvolver a imaginação e a 
criatividade; 

 Articular saberes. 

b) 

G5; G8; M7 

Alunos e docentes do 
JI do Coto e EB do 
Coto e Salir de Matos 

Sem custos 
Ao longo do 
ano 

 

 

(A)Mar 

- Promover a preservação e o respeito pelos 
Oceanos; 

- Escolha de um tema por cada ano e grupos do 
Jardim de Infância;  

- Organização construção de um mural alusivo 
aos oceanos; 

- Exposição dos materiais elaborados nas turmas 
e grupos do Jardim de Infância; 

- Elaboração de livros temáticos; 

- Exposição final. 

 Promover a preservação e o respeito pelos 
Oceanos; 

 Sensibilizar os alunos para as questões 
ambientais relacionadas com os oceanos; 

 Sensibilizar os alunos para a importância 
dos valores como a amizade, a partilha, a 
solidariedade; 

 Incentivar a partilha; 

 Promover a articulação entre ciclos; 

 Participar na vida cívica. 

b) 

G5; G8; M7 

Alunos e docentes da 
EB de N.ª Sra. do 
Pópulo 

Sem custos 
Ao longo do 
ano 

 

 

Projeto de Articulação Pré-Escolar e 1.º Ciclo 
do Ensino básico 
 

Projeto “A arte não tem idade” 

 Desenvolver a criatividade e sensibilidade 
artística; 

 Partilhar sentimentos de alegria e 
diversão; 

 Promover a articulação entre ciclos; 

b) 

G8; M1; N1 

Alunos do Jardim de 
Infância do Campo e 
da EB do Campo  

Sem custos 
Ao longo do 
ano 

 

 

Departamento do 1.º Ciclo do Ensino Básico 
 

União das Freguesias de Caldas da Rainha -
Nossa Senhora do Pópulo, Coto e São Gregório 
- Projeto de intervenção nas escolas 

 

- Relaxamento e mindfulnes: Respirar para 
acalmar; 

- Projeto Eco-Escolas. 

 Incentivar a prática de uma alimentação 
equilibrada; 

 Sensibilizar os alunos para as 
problemáticas ambientais; 

 Conhecer instituições da cidade; 

 Promover novos estímulos e vivências 
diversificadas. 

b) 

M3; M7 

c) 

R4; T3 

Alunos do 1.º Ciclo do 
Ensino Básico 

Sem custos 
Ao longo do 
ano  
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Atividades Objetivos PEA Público-Alvo 
Estimativa de 

custos 
Calendarização  

Departamento do 1.º Ciclo do Ensino Básico 
 

União das Freguesias de Caldas da Rainha -
Nossa Senhora do Pópulo, Coto e São Gregório - 
Projeto de intervenção nas escolas 
 

Campanhas de prevenção primária dirigidas 
para as crianças das Escolas Básicas: 
 

1.º Período 

- Atelier de Artes Visuais - Associação OSSO (EB 
Coto); 

- Visita da Rede Leonardo às escolas (1.º e 2.º 

ano); 

- Lanches Saudáveis - Associação Biogleba (1.º e 

2.º ano); 

- Projeto MAGA (3.º e 4.º ano); 

- Visita à Valorsul (3.º ano); 

- Visita à Sede da União das Freguesias - 
Assembleia de Freguesia (4.º ano). 

 

2.º Período 

- Comemoração do Dia Internacional da Não 
Violência e Paz nas Escolas; 

- Os jogos tradicionais voltaram! (1.º e 2.º ano); 

- A Proteção Civil vai às escolas (1.º ano; 

- Visita aos Bombeiros (2.º ano); 

- Projeto Responsabilidade Social: segurança 
rodoviária; Origem do Petróleo e as suas 
componentes; Reciclagem (3.º ano); 

- “Rota Bordaliana” (3.º ano); 

- Visita à Valorsul (4.º ano); 

- Teatro da Rainha (3.º e 4.º ano); 

- “Ares de Arte 2020” no Parque D. Carlos I. 
 

3.º Período 

- Atividades dramáticas e artísticas no contexto 
das escolas; 

- Ida do Orfeão às Escolas;  

- Avaliação e Acompanhamento psicológico dos 
alunos; 

-Ações de Sensibilização para encarregados de 
educação. 

 Incentivar a prática de uma alimentação 
equilibrada; 

 Sensibilizar os alunos para as 
problemáticas ambientais; 

 Conhecer instituições da cidade; 

 Promover novos estímulos e vivências 
diversificadas. 

b) 

M3,7 

c) 

R4; T3 

Alunos do 1.º Ciclo do 
Ensino Básico 

Sem custos 
Ao longo do 
ano  
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Atividades Objetivos PEA Público-Alvo 
Estimativa de 

custos 
Calendarização  

Departamento do 1.º Ciclo do Ensino Básico 

Departamento de Línguas - Português 

Articulação 1.º, 2.º e 3.º Ciclos do Ensino 
Básico 
 

Regresso às origens 

- Visita de alunos às Escolas Básicas do 1.º Ciclo 
do Ensino Básico. 

 Promover momentos significativos de 
convívio;  

 Partilhar experiências; 

 Preparar os alunos do 1.º ciclo para a 
entrada no 2.º Ciclo. 

b) 

G8; N1 

Alunos do 1.º, 2.º e 
3.º Ciclo do Ensino 
Básico 

Deslocação dos 
alunos às 
escolas 

Ao longo do 
ano letivo 

 

 

Departamento de Matemática e Ciências 
Experimentais - Informática 
 

Articulação com as várias disciplinas e Biblioteca 
na elaboração de trabalhos/projetos. 

Comemoração de efemérides e datas. 

 Incutir nos alunos o gosto e interesse 
pelas novas tecnologias. 

 Aquisição de competências para 
melhoramento dos hábitos de trabalho e 
estudo. 

c) 
Q2; R6 

5.º, 6.º, 7.º, 8.º ano 
de escolaridade e 8.º 
ano CEF  

Sem custos 

Ao longo do 
ano letivo 

  

Departamento de Matemática e Ciências 
Experimentais - Informática 
 

Participação nos desafios da SeguraNet 
2019/2020 

 Promover uma navegação esclarecida, 
crítica e segura da Internet e dos 
dispositivos móveis. 

c) 
R6 

5.º, 6.º, 7.º, 8.º ano 
de escolaridade e 8.º 
ano CEF  

Sem custos 

Ao longo do 
ano letivo 

  

Departamento de Matemática e Ciências 
Experimentais - Informática 
 

Elaboração de atividades no âmbito da segurança 
na Internet pelos alunos do 8.º ano de 
escolaridade para apresentação ao 4.o ano de 
escolaridade. 

 Incutir nos alunos o gosto e o interesse 
pelas novas tecnologias. 

 Fomentar o espírito crítico e reflexivo. 

c) 
R6 

Alunos 4.º ano de 
escolaridade 

EB Avenal e/ou EB 
N.ª Sra. do Pópulo 

Sem custos 

Ao longo do 
ano letivo 

  

Departamento de Matemática e Ciências 
Experimentais - Informática 
 

Participação na “Hora do Código 2019” 

 Incutir nos alunos o gosto e o interesse 
pelas novas tecnologias. 

c) 
R6 

5º, 6º, 7º, 8º ano de 
escolaridade e 8.º 
ano CEF 

 
Sem custos 

Ao longo do 
ano letivo 

  

Departamento de Matemática e Ciências 
Experimentais - Informática 
 

Elaboração de projetos no âmbito da instalação 
e manutenção de computadores, pelos alunos do 
CEF, para apresentação aos alunos do 4.º ano de 
escolaridade. 

 Fomentar o espírito crítico e reflexivo. 

 Incutir nos alunos o gosto e o interesse 
pelas novas tecnologias. 

c) 
R6 

Alunos 4.º ano de 
escolaridade da EB 
N.ª Sra. do Pópulo 

 
Sem custos 

Ao longo do 
ano letivo 

  

Departamento de Línguas - Português 

Em parceria com a Porto Editora 
 

Plano Nacional de Leitura 

- Concurso de Leitura 

 Promover a leitura, assumindo-a como 
fator de desenvolvimento individual e de 
progresso nacional; 

 Inventariar e valorizar práticas 
pedagógicas e outras atividades que 
estimulem o prazer de ler entre jovens. 

b) 

I5 

c) 

R6 

Alunos do 2.º Ciclo do 
Ensino Básico 

Sem custos 
Ao longo do 
ano letivo  
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Atividades Objetivos PEA Público-Alvo 
Estimativa de 

custos 
Calendarização  

Departamento de Línguas - Português 
 

Plano Nacional de Leitura 

- Leituras extensivas 

 Promover a leitura, assumindo-a como 
fator de desenvolvimento individual e de 
progresso nacional; 

 Criar um ambiente social favorável à 
leitura; 

 Inventariar e valorizar práticas 
pedagógicas e outras atividades que 
estimulem o prazer de ler. 

b) 

I5 

c) 

R6 

Alunos do 2.º e 3.º 
Ciclo do Ensino 
Básico 

Sem custos 
Ao longo do 
ano letivo  

Departamento de Línguas - Alemão 
 

- Troca de correspondência com a escola alemã 
Ubbo Emmius Gymnasium, Leer. 

 Aprofundar o conhecimento da cultura 
Alemã; 

 Dar oportunidade aos alunos de 
praticarem a língua estrangeira, 
aperfeiçoando a expressão escrita 
convivendo com nativos. 

b) 

G9; J5 

c) 

T3 

Alunos do 8.ºB e 8.ºC Sem custos 
Ao longo do 
ano letivo  

Departamento de Ciências Sociais e Humanas 
 

Visitas de estudo/saídas de campo ao meio 
envolvente. 

 Conhecer/valorizar o Património Local 
Cultural e Ambiental; 

b) 

G7; G8 

c) 

R6 

Todas as turmas do 
2.º e 3.º Ciclo do 
Ensino Básico 

Sem custos 
Ao longo do 
ano  

Projeto Oeste +Ciência integrado no Plano 
Integral e Inovador de Combate ao Insucesso 
Escolar – Aluno ao Centro da Oeste-CIM 

“Oeste, um território científico” 
 

“Olhar a Ciência na envolvência da Escola 
valorizando o conhecimento científico no 
território” 

Oceanografia 
 

Os problemas dos oceanos podem afetar o 
mundo como hoje o conhecemos. 

- Sessões com alunos; 

- Sessões com professores; 

- Sessões de reflexão e partilha; 

- Visitas de estudo; 

- Congresso intermunicipal da ciência. 

 Despertar o interesse nos alunos pela 
ciência e conhecimento científico; 

 Aumentar o conhecimento dos alunos 
sobre o seu território; 

 Potenciar momentos de comunicação e 
interação entre alunos; 

 Valorizar o outro e o respeito pela 
diferença de opinião. 

b) 

G6; G7; M3 

c) 

T3 

EB do Avenal 

3.º ano de 
escolaridade – A3B 

4.º ano de 
escolaridade – A4A 

e respetivos docentes 

Sem custos 
Ao longo do 
ano  

Departamento da Educação Pré-Escolar 

Departamento do 1.º Ciclo do Ensino Básico 
 

Prevenção Rodoviária 

 Promover comportamentos. 

 Desenvolver conhecimentos de prevenção 
rodoviária. 

b) 

G5; G6; G8; 
N1 

EB N.ª Sra. do Pópulo Sem custos Data a definir 
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VI. Atividades a realizar no Dia do Agrupamento 

Atividades Objetivos PEA Público-Alvo 
Estimativa de 

custos 
Calendarização  

Direção 
Bibliotecas Escolares 
 

Receção dos alunos do 3.º e 4.º anos 

- Os alunos do 9.º ano são os guias dos visitantes. 

 Acolher os alunos; 

 Dar a conhecer o contexto e os espaços da 
EB D. João II. 

b) 
L4 
c) 
Q1; Q2; R3; 
R5; R6 

Alunos do 3.º e 4.º 
ano de escolaridade 

Docentes 
Assistentes 
Operacionais 

21 Roteiros 
impressos: 
€2,50. 
Transporte: 
€480,00. 

Data a definir 
 

Direção 
 

Entrega de Medalhas e Diplomas 

- Desporto Escolar; 

- X Edição da Batalha da Leitura|Poesia; 

- Concurso Nacional de Leitura; 

- Concurso Literário D. João II; 

- Campeonato de Xadrez Escolar; 

- Concursos e Jogos Matemáticos; 

- Olimpíadas da Química, Física e Biologia;  

- Spelling Bee; 

- Cidade do Futuro – Caldas da Rainha; 

- Dia do Ambiente – A sustentabilidade; 

- Concurso Empreendedorismo nas Escolas; 

- Outras situações/concursos. 

 Premiar o esforço, a dedicação e o 
empenho dos alunos em atividades 
extracurriculares de carácter desportivo, 
artístico, científico ou cultural. 

b) 
G19 
c) 
Q2; R5; R6 

Comunidade Escolar 

42 Diplomas: 
€4,50. 
Medalhas: 
Custos 
imputados a 
“Dia do 
Agrupamento”. 

Data a definir  

 

Bibliotecas Escolares 
 

Exposições e visita guiada ao espaço da 
Biblioteca da EB D. João II 

 Dar a conhecer o espaço da Biblioteca 
Escolar da EB D. João II. 

c) 
Q2; R5; R6 

Comunidade Escolar Sem custos Data a definir  

 

Departamento da Educação Pré-Escolar 
 

“Navegar pelos Cantos do Mundo “ 

Exposição do Projeto de Articulação entre grupos 
Jardins de Infância 

 Conhecer projeto de articulação do 
departamento de Educação pré-escolar; 

 Conviver em comunidade escolar. 

b) 
G5; G6; G8; 
H5; M1; M3; 
N1 
c) 
Q2; R3; R5; 
R6 

Comunidade Escolar Sem custos Data a definir  

 

Departamento do 1.º Ciclo do Ensino Básico 
 

- Exposições.  

- Experiências (CN/FQ.)  

- Conhecer a EB D. João II. 

 Conviver em comunidade escolar.  

 Conhecer o contexto e os espaços da      
EB D. João II e do 2.º ciclo. 

b) 
G5; M7 
c) 
Q2; R4; R5; 
R6 

Comunidade Escolar Sem custos Data a definir  
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Atividades Objetivos PEA Público-Alvo 
Estimativa de 

custos 
Calendarização  

Departamento Expressões 

Educação Musical 
 

Apresentação musical 

- Apresentação musical dos alunos do 2.º e 3.º do 
Ciclo; 

- Aulas abertas. 

 Fomentar e divulgar a prática 
musical/instrumental. 

b) 
G7; M6; N1; 
N2 
c) 
Q1; Q2; R5; 
R6 

Comunidade Escolar Sem custos Data a definir  

 

Departamento de Expressões - Educação 
Musical 

 

Robótica: 

- Apresentação/demonstrações dos robots 
construídos pelos alunos do 2.º e 3.º Ciclo do 
Ensino Básico. 

 Fomentar e divulgar atividades 
desenvolvidas nas aulas. 

c) 
Q2; R5; R6 

Comunidade Escolar Sem custos Data a definir  

 

Departamento Expressões 

Educação Física – Desporto Escolar 
 

Torneio aberto de ténis de mesa 

Atribuição de prémios 

 Desenvolver conhecimentos sobre a ética 
desportiva 

c) 
Q2; R5; R6 

Alunos de todos os 
escalões 

Medalhas: 
€45,00 

Data a definir  

 

Departamento Expressões 

Educação Física – Desporto Escolar 
 

Atividades rítmicas expressivas  

Executadas pelos alunos do 2.º e 3.º Ciclo do 
Ensino Básico 

 Promover estilos de vida saudáveis 
através da prática física; 

 Promover o movimento crítico como 
forma de expressão. 

c) 
Q2; R5; R6 

Comunidade Escolar Sem custos Data a definir  

 

Departamento Expressões 

EV e ET 
 

Exposição: 

Trabalhos de comunicação e expressão visual e 
da área tecnológica 

 Dinamizar a cultura artística e cultural na 
comunidade educativa na promoção da 
criatividade, expressão e comunicação 
visual. 

b) 
G6; G7; H3; 
H5; L1; M6; 
N1 
c) 
Q1; Q2; R5; 
R6 

Comunidade Escolar €150,00 Data a definir  

 

Departamento de Línguas 

Articulação 1.º, 2.º e 3.º Ciclo do Ensino Básico 
- Inglês 
 

Festa das Línguas Estrangeiras - Alemão, 
Espanhol, Francês e Inglês  

- Atividades lúdicas; exposição de trabalhos; 
projeção de filmes; canções e poemas; 

- Entrega de prémios. 

 Promover um trabalho de articulação 
eficaz entre os professores dos vários 
departamentos e ciclos; 

 Fomentar o convívio entre a comunidade 
escolar; 

 Dinamizar atividades integradoras do 
saber. 

b) 
N1 
c) 
Q1; Q2; R5; 
R6 

Comunidade Escolar 

Materiais 
diversos para a 
apresentação 
dos trabalhos a 
constar na 
exposição. 
Impressões A4 = 
30 
€00,00 

Data a definir  
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Atividades Objetivos PEA Público-Alvo 
Estimativa de 

custos 
Calendarização  

Departamento de Línguas - Inglês 
 

Spelling Bee (contest) 

Entrega de prémio 

 Associar conteúdos culturais da disciplina 
a atividades lúdicas; 

 Aplicar o conhecimento da língua a 
atividades do interesse dos alunos; 

 Premiar o mérito. 

c) 
R6 

Alunos do 1.º, 2.º e 
3.º Ciclo do Ensino 
Básico 

Medalhas: 
€00,00. 

Data a definir  

 

Departamento de Línguas - Português 
 

Exposição de trabalhos realizados pelos alunos 

- Cartazes e artigos de jornal; 

- Entrega de diplomas do Concurso Literário      
D. João II aos alunos dos 1.º. 2.º e 3.º Ciclos do 
Ensino Básico. 

 Promover a divulgação dos escritos como 
meio de os enriquecer e de encontrar 
sentidos para a sua produção. 

b) 
N1 
c) 
Q1; Q2; R5; 
R6 

Comunidade Escolar 

Materiais 
diversos para 
apresentação 
dos trabalhos a 
constar na 
exposição; 
Impressão de 9 
diplomas A4 
€00,00 

Data a definir  

 

Departamento de Línguas - Alemão 

Articulação com a disciplina de História 
 

“A queda do muro de Berlim – antes e depois” 

Exposição de fotografias realizada por alunos do 
9.º ano de escolaridade. 

 Construir um olhar crítico sobre a História 
e o quotidiano através da produção de 
imagem fotográfica no contexto escolar; 

 Desenvolver o sentido estético e artístico 
dos alunos através da criação de 
oportunidades para a criação de novas 
estratégias pedagógicas que desenvolvam 
a produção de novas formas de construção 
do conhecimento; 

 Dominar o uso de novas tecnologias como 
facilitador de interação com o mundo 
físico e social;  

 Promover a utilização de novos recursos 
didáticos para a renovação das práticas 
pedagógicas, a fim de melhorar o 
rendimento escolar; 

 Promover a experiência do aluno com a 
arte através de imagens visuais; 

 Mobilizar através da leitura de imagens 
fotográficas a produção de diferentes 
narrativas que venham a contribuir e 
facilitar o processo de construção do 
conhecimento, comunicação e integração 
social do aluno. 

b) 
N1 
c) 
Q1; Q2; R5; 
R6 

Comunidade Escolar 

Materiais 
diversos para a 
apresentação 
dos trabalhos a 
constar na 
exposição. 
€00,00 

Data a definir  

 

Departamento de Ciências Sociais e Humanas: 
Geografia 
 

Projeto “Geo-Fixe! ” 

 Realização de jogos didáticos/Kahoots 
sobre os países e Bandeiras. 

c) 
Q2; R5; R6 

Alunos do 2.º e 3.º 
Ciclo do Ensino 
Básico 

Entrega de 
prémios (a 
definir) 
€20,00 

Data a definir  
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Atividades Objetivos PEA Público-Alvo 
Estimativa de 

custos 
Calendarização  

Departamento de Ciências Sociais e Humanas - 
Geografia 
 

Projeto “Todos Orientados” - exposição de    
rosa-dos-ventos elaboradas pelos alunos do 7.º 
ano de escolaridade. 

 Trabalhar os conceitos da localização 
relativa; 

 Desenvolver a sensibilidade estética. 

c) 
Q2; R5; R6 

Comunidade Escolar 
Impressão de 
diplomas 
€5,00.  

Data a definir 

 

Departamento de Ciências Sociais e Humanas: 
Geografia 
 

Projeto “A Cidade do Futuro – Caldas da Rainha”- 
exposição de trabalhos/maquetes elaboradas 
pelos alunos do 8.º ano de escolaridade. 

 Sensibilizar para a necessidade de 
intervenção na solução de problemas de 
ordenamento do território;  

 Perspetivar/imaginar a cidade do futuro; 
 Desenvolver o trabalho colaborativo. 

c) 
Q2; R5; R6 

Comunidade Escolar 
Entrega de 
medalhas 

Data a definir 

 

Departamento de Ciências Sociais e Humanas: 
Geografia 
 

Projeto “Os riscos Naturais e Humanos” - 
exposição de trabalhos/maquetes elaboradas 
pelos alunos do 9.º ano de escolaridade. 

 Trabalhar conceitos associados à teoria do 
risco; 

 Consciencializar sobre o impacto e as 
consequências das catástrofes naturais no 
normal funcionamento dos territórios 
afetados; 

 Desenvolver o trabalho colaborativo. 

c) 
Q2; R5; R6 

Comunidade Escolar 
Entrega de 
medalhas 

Data a definir 

 

Departamento de Ciências Sociais e Humanas: 
História 
 

Projeto “Viver o Património” exposição de 
trabalhos dos alunos do 3.º Ciclo do Ensino 
Básico. 

 Promover a interação e a articulação 
entre Comunidade Educativa; 

 Contribuir para o conhecimento, a 
promoção e preservação do património; 

 Desenvolver o trabalho colaborativo. 

c) 
Q2; R5; R6 

Comunidade Escolar 
Entrega de 
medalhas 

Data a definir  

 

Departamento de Ciências Sociais e Humanas: 
História e Geografia de Portugal 
 

Projeto “O 25 de Abril” exposição de trabalhos 
dos alunos do 6.º ano de escolaridade. 

 Consciencializar sobre o impacto do 25 de 
Abril e as suas consequências na 
construção da democracia; 

 Desenvolver o trabalho colaborativo. 

c) 
Q2; R5; R6 

Comunidade Escolar 
Entrega de 
medalhas 

Data a definir  

Departamento de Matemática e Ciências 
Experimentais 
Subdepartamento de Ciências Naturais e 
Físico-química 
 

- Laboratórios abertos e salas temáticas 

 Promover a articulação entre os 
diferentes níveis de ensino do 
Agrupamento.  

 Contribuir para que a comunidade escolar 
seja mais informada, consciente, 
responsável e autónoma. 

c) 
Q2; R5; R6 

Comunidade Escolar 

Materiais 
perecíveis e 
desgastáveis e 
de reagentes 
específicos. 
±€50,00 

Data a definir  

 

Departamento de Matemática e Ciências 
Experimentais 

Subdepartamento de Matemática e Informática  
 

- Sala Temática; 

- Jogos Matemáticos. 

 Estimular o gosto pela Matemática; 

 Promover a articulação entre os 
diferentes níveis de ensino do 
Agrupamento. 

c) 
Q2; R5; R6 

Comunidade Escolar 
Impressões e 
cópias 
€50,00 

Data a definir  
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Atividades Objetivos PEA Público-Alvo 
Estimativa de 

custos 
Calendarização  

Departamento de Matemática e Ciências 
Experimentais - Informática 
 

- Atividades (jogos) para o Dia do Agrupamento; 
- Exposição sobre equipamento informático. 

 Incutir nos alunos o gosto e interesse 
pelas novas tecnologias 

c) 
Q2; R5; R6 

Comunidade Escolar 
Impressões para 
cartazes 

Data a definir  
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VII. Atividades a realizar no âmbito do Desporto Escolar 

Atividades Objetivos PEA Público-Alvo 
Estimativa de 

custos 
Calendarização  

Grupo / Equipa de Basquetebol 
 

Torneio no Externato Cooperativo da Benedita 

 Cumprimento do Quadro Competitivo 
estabelecido pela Coordenação do 
Desporto Escolar / DGEste 

b) 
G7;G8;G12;
G19;H5;M1;
M5;M6 
c) 
R4;R5;R6 

Infantis B Transporte (*) 
12 de 
novembro 

 

Grupo / Equipa de Badminton 
 

Torneio Aberto na Escola Básica e Secundária 
Rafael Bordalo Pinheiro (Caldas da Rainha) 

 Cumprimento do Quadro Competitivo 
estabelecido pela Coordenação do 
Desporto Escolar / DGEste 

b) 
G7;G8;G12;
G19;H5;M1;
M5;M6 
c) 
R4;R5;R6 

Infantis A/B, iniciados 
e juvenis 

Sem custos 
15 de 
novembro 

 

Grupo Equipa de Ténis de Campo 
 

Torneio de Abertura no Bom Sucesso (Óbidos) 

 Cumprimento do Quadro Competitivo 
estabelecido pela Coordenação do 
Desporto Escolar / DGEste 

b) 
G7;G8;G12;
G19;H5;M1;
M5;M6 
c) 
R4;R5;R6 

Todos os escalões Transporte (*) 
15 de 
novembro 

 

Grupo/equipa de Futsal  
 

Torneio na Escola Básica D. João II (Caldas da 
Rainha) 

 Cumprimento do Quadro Competitivo 
estabelecido pela Coordenação do 
Desporto Escolar / DGEste 

b) 
G7;G8;G12;
G19;H5;M1;
M5;M6 
c) 
R4;R5;R6 

Infantis B masculinos Sem custos 
27 de 
novembro 

 

Grupo Equipa de Desportos Gímnicos 
 

Torneio de Abertura na EB do Maxial (Torres 
Vedras) 

 Cumprimento do Quadro Competitivo 
estabelecido pela Coordenação do 
Desporto Escolar / DGEste 

b) 
G7;G8;G12;
G19;H5;M1;
M5;M6 
c) 
R4;R5;R6 

Todos os escalões Transporte (*) 
27 de 
novembro 

 

Grupo / Equipa de Ténis de Mesa 
 

Torneio de Abertura no Pavilhão da Mata (Caldas 
da Rainha) 

 Cumprimento do Quadro Competitivo 
estabelecido pela Coordenação do 
Desporto Escolar / DGEste 

b) 
G7;G8;G12;
G19;H5;M1;
M5;M6 
c) 
R4;R5;R6 

Infantis A/B, iniciados 
e juvenis 

Sem custos 
12 de 
dezembro 

 

Departamento Expressões 

Educação Física – Desporto Escolar 
 

Formação de árbitros de andebol  

 Garantir o cumprimento dos regulamentos 

b) 
G7;G8;G12;
G19;H5;M1;
M5;M6 
c) 
R4;R5;R6 

Alunos do grupo 
equipa de andebol 

Sem custos 
Ao longo do 1.º 
período. 

 

 
As datas indicadas podem sofrer alterações por imperativos logísticos das provas. 
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Atividades Objetivos PEA Público-Alvo 
Estimativa de 

custos 
Calendarização  

Departamento Expressões 

Educação Física – Desporto Escolar 
 

Atividade articulada entre alunos do 1.º e 2.º 
Ciclos do Ensino Básico 

 Incentivar a participação dos alunos nas 
atividades físicas na escola 

 Desenvolver as qualidades físicas 

b) 
G7;G8;G12;
G19;H5;M1;
M5;M6 
c) 
R4;R5;R6 

Alunos do 1.º Ciclo do 
Ensino Básico e alunos 
do 5.º ano de 
escolaridade 

Sem custos 
Ao longo do 1.º 
período. 

 

Grupo / Equipa de Ténis de Mesa 
 

Campeonato de Equipas na Escola Secundária 
Madeira Torres (Torres Vedras) 

 Cumprimento do Quadro Competitivo 
estabelecido pela Coordenação do 
Desporto Escolar / DGEste 

b) 
G7;G8;G12;
G19;H5;M1;
M5;M6 
c) 
R4;R5;R6 

Iniciados e juvenis Transporte (*) 14 de janeiro 
 

Grupo/ Equipa de Badminton 
 

Torneio Aberto no CAR (Centro de Alto 
Rendimento em Caldas da Rainha) 

 Cumprimento do Quadro Competitivo 
estabelecido pela Coordenação do 
Desporto Escolar / DGEste 

b) 
G7;G8;G12;
G19;H5;M1;
M5;M6 
c) 
R4;R5;R6 

Infantis A/B, iniciados 
e juvenis 

Sem custos 20 de janeiro 
 

Grupo Equipa de Desportos Gímnicos 
 

2.º Encontro/competição 

Escola Básica e Secundária Fernão do Pó 
(Bombarral) 

 Cumprimento do Quadro Competitivo 
estabelecido pela Coordenação do 
Desporto Escolar / DGEste 

b) 
G7;G8;G12;
G19;H5;M1;
M5;M6 
c) 
R4;R5;R6 

Todos os escalões Transporte (*) 24 de janeiro 
 

Grupo/ Equipa de Futsal 
 

Torneio na Escola Básica e Secundária Amadeu 
Gaudêncio (Nazaré) 

 Cumprimento do Quadro Competitivo 
estabelecido pela Coordenação do 
Desporto Escolar / DGEste 

b) 
G7;G8;G12;
G19;H5;M1;
M5;M6 
c) 
R4;R5;R6 

Infantis B masculinos Transporte (*) 29 de janeiro 
 

Grupo Equipa de Ténis de Campo 
 

Torneio no Bom Sucesso (Óbidos) 

 Cumprimento do Quadro Competitivo 
estabelecido pela Coordenação do 
Desporto Escolar / DGEste 

b) 
G7;G8;G12;
G19;H5;M1;
M5;M6 
c) 
R4;R5;R6 

Todos os escalões Transporte (*) 13 de fevereiro 
 

Grupo / Equipa de Futsal 
 

Torneio na Escola Básica e Secundária Amadeu 
Gaudêncio (Nazaré) 

 Cumprimento do Quadro Competitivo 
estabelecido pela Coordenação do 
Desporto Escolar / DGEste 

b) 
G7;G8;G12;
G19;H5;M1;
M5;M6 
c) 
R4;R5;R6 

Infantis B Masculinos Transporte (*) 04 de março 
 

 
As datas indicadas podem sofrer alterações por imperativos logísticos das provas. 
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Atividades Objetivos PEA Público-Alvo 
Estimativa de 

custos 
Calendarização  

Grupo / Equipa de Ténis de Mesa 
 

Campeonato de Equipas  

 Cumprimento do Quadro Competitivo 
estabelecido pela Coordenação do 
Desporto Escolar / DGEste 

b) 
G7;G8;G12;
G19;H5;M1;
M5;M6 
c) 
R4;R5;R6 

Infantis A/B Sem custos 04 de março 
 

Grupo Equipa de Basquetebol 
 

Torneio na Escola Básica D. João II 

 Cumprimento do Quadro Competitivo 
estabelecido pela Coordenação do 
Desporto Escolar / DGEste 

b) 
G7;G8;G12;
G19;H5;M1;
M5;M6 
c) 
R4;R5;R6 

Infantis B Sem custos 05 de março 
 

Grupo / Equipa de Desportos Gímnicos 
 

3.º Encontro/competição 

Escola Básica e Secundária Fernão do Pó 
(Bombarral) 

 Cumprimento do Quadro Competitivo 
estabelecido pela Coordenação do 
Desporto Escolar / DGEste 

b) 
G7;G8;G12;
G19;H5;M1;
M5;M6 
c) 
R4;R5;R6 

Todos os escalões Transporte (*) 12 de março 
 

Grupo Equipa de Ténis de Campo 
 

Torneio no Clube de Ténis de Caldas 

 Cumprimento do Quadro Competitivo 
estabelecido pela Coordenação do 
Desporto Escolar / DGEste 

b) 
G7;G8;G12;
G19;H5;M1;
M5;M6 
c) 
R4;R5;R6 

Todos os escalões Sem custos 24 de março 
 

Grupo / Equipa de Badminton 
 

Torneio Aberto no CAR (Centro de Alto 
Rendimento de Badminton em Caldas da Rainha) 

 Cumprimento do Quadro Competitivo 
estabelecido pela Coordenação do 
Desporto Escolar / DGEste 

b) 
G7;G8;G12;
G19;H5;M1;
M5;M6 
c) 
R4;R5;R6 

Infantis A/B, iniciados 
e juvenis 

Sem custos 25 de março 
 

Grupo / Equipa de Ténis de Mesa 
 

Campeonato Individual  

Pavilhão da Mata (Caldas da Rainha) 

 Cumprimento do Quadro Competitivo 
estabelecido pela Coordenação do 
Desporto Escolar / DGEste 

b) 
G7;G8;G12;
G19;H5;M1;
M5;M6 
c) 
R4;R5;R6 

Juvenis, iniciados e 
juniores 

Sem custos 25 de março 
 

Departamento Expressões 

Educação Física – Desporto Escolar 
 

Mega salto e Mega sprint 

 Desenvolver as qualidades físicas 

 Proporcionar a competição dentro de uma 
ética desportiva equilibrada 

b) 
G7;G8;G12;
G19;H5;M1;
M5;M6 
c) 
R4;R5;R6 

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

Prémios: 
€45,00 

Março 
 

 

As datas indicadas podem sofrer alterações por imperativos logísticos das provas. 
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Atividades Objetivos PEA Público-Alvo 
Estimativa de 

custos 
Calendarização  

Departamento Expressões 

Educação Física – Desporto Escolar 
 

Formação de árbitros de andebol (Nível 2) 

 Garantir o cumprimento dos dos 
regulamentos. 

 Incentivar a participação dos alunos no 
planeamento e gestão das atividades 
físicas da escola. 

b) 
G7;G8;G12;
G19;H5;M1;
M5;M6 
c) 
R4;R5;R6 

Alunos de outros 
grupos/equipa 

Sem custos 2.º Período 
 

Departamento Expressões 

Educação Física – Desporto Escolar 
 

Atividade articulada entre alunos do 1.º e 2.º 
Ciclos do Ensino Básico 

 Incentivar a participação dos alunos nas 
atividades físicas na escola. 

 Desenvolver as qualidades físicas. 

b) 
G7;G8;G12;
G19;H5;M1;
M5;M6 
c) 
R4;R5;R6 

Alunos do 1.º ciclo e 
alunos do 5.º ano de 
escolaridade. 

Sem custos 2.º Período  

 

Grupo Equipa de Ténis de Mesa 
 

Campeonato de Equipas e Individual 

Pavilhão da Mata (Caldas da Rainha) 

 Cumprimento do Quadro Competitivo 
estabelecido pela Coordenação do 
Desporto Escolar / DGEste 

b) 
G7;G8;G12;
G19;H5;M1;
M5;M6 
c) 
R4;R5;R6 

Infantis A/B Sem custos 21 de abril 
 

Grupo Equipa de Ténis de Campo 
 

Torneio na Escola Secundária D. Inês De Castro 
(Alcobaça) 

 Cumprimento do Quadro Competitivo 
estabelecido pela Coordenação do 
Desporto Escolar / DGEste 

b) 
G7;G8;G12;
G19;H5;M1;
M5;M6 
c) 
R4;R5;R6 

Todos os escalões Transporte (*) 22 de abril 
 

Grupo Equipa de Basquetebol 

Torneio na Escola Secundária D. Pedro I 
(Alcobaça) 

 Cumprimento do Quadro Competitivo 
estabelecido pela Coordenação do 
Desporto Escolar / DGEste 

b) 
G7;G8;G12;
G19;H5;M1;
M5;M6 
c) 
R4;R5;R6 

Infantis B Transporte (*) 30 de abril 
 

Grupo / Equipa de Badminton 
 

Torneio Aberto no CAR (Centro de Alto 
Rendimento de Badminton em Caldas da Rainha) 

 Cumprimento do Quadro Competitivo 
estabelecido pela Coordenação do 
Desporto Escolar / DGEste 

b) 
G7;G8;G12;
G19;H5;M1;
M5;M6 
c) 
R4;R5;R6 

Infantis A/B, iniciados 
e juvenis 

Sem custos 12 de maio 
 

Grupo / Equipa de Futsal 
 

Torneio na Escola Básica de Pataias (Pataias) 

 Cumprimento do Quadro Competitivo 
estabelecido pela Coordenação do 
Desporto Escolar / DGEste 

b) 
G7;G8;G12;
G19;H5;M1;
M5;M6 
c) 
R4;R5;R6 

Infantis B Masculinos Transporte (*) 20 de maio 
 

 

As datas indicadas podem sofrer alterações por imperativos logísticos das provas. 
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Atividades Objetivos PEA Público-Alvo 
Estimativa de 

custos 
Calendarização  

Grupo Equipa de Basquetebol 
 

Torneio no Externato Cooperativo da Benedita 

 Cumprimento do Quadro Competitivo 
estabelecido pela Coordenação do 
Desporto Escolar / DGEste 

b) 
G7;G8;G12;
G19;H5;M1;
M5;M6 
c) 
R4;R5;R6 

Infantis B Transporte (*) 28/05/20 
 

Grupo Equipa de Ténis de Mesa 
 

Torneio de Encerramento 

Pavilhão da Mata (Caldas da Rainha) 

 Cumprimento do Quadro Competitivo 
estabelecido pela Coordenação do 
Desporto Escolar / DGEste 

b) 
G7;G8;G12;
G19;H5;M1;
M5;M6 
c) 
R4;R5;R6 

Todos os escalões Sem custos 29 de maio 
 

Grupo Equipa de Desportos Gímnicos 
 

4.º Encontro/encerramento 

Quantum Park (Lisboa) 

 Cumprimento do Quadro Competitivo 
estabelecido pela Coordenação do 
Desporto Escolar / DGEste 

b) 
G7;G8;G12;
G19;H5;M1;
M5;M6 
c) 
R4;R5;R6 

Todos os escalões Transporte (*) 01 de junho 
 

Grupo Equipa de Ténis de Campo 
 

Torneio na EB da Lourinhã (Lourinhã) 

 Cumprimento do Quadro Competitivo 
estabelecido pela Coordenação do 
Desporto Escolar / DGEste 

b) 
G7;G8;G12;
G19;H5;M1;
M5;M6 
c) 
R4;R5;R6 

Todos os escalões Transporte (*) 03 de junho 
 

 

As datas indicadas podem sofrer alterações por imperativos logísticos das provas. 

 
 
(*) Verba para transportes partilhados €2700,00 
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VIII. Atividades a realizar no âmbito da Educação Especial      

Atividades Objetivos PEA Público-Alvo 
Estimativa de 

custos 
Calendarização  

UAEM (Unidade de Apoio Especializado à 
Multideficiência) 
 

Ementa: 

- Construir a ementa diária com símbolos. 

- Afixar a ementa com símbolos no placard para 
leitura dos alunos. 

- Ler a ementa com os alunos da UAEM e levá-la 
aos alunos do pré-escolar. 

- Fixar a ementa na parede para consulta de 
todos. 

 Estimular o gosto pela leitura. 

 Dar a conhecer a ementa diária. 

 Incentivar uma alimentação equilibrada. 

 

b) 
H3; H5; I2; 
M1 

Educação Pré-Escolar 
1.º Ciclo do Ensino 
Básico e UAEM da EB 
de Salir de Matos 

Sem custos Setembro  

 

UEE (Unidade de Ensino Estruturado) 

- Apresentação de vídeo e ou PowerPoint alusivo 
às diferenças individuais e mais 
especificamente à Problemática do Espetro do 
Autismo (PEA) 

 Sensibilizar e esclarecer os alunos sobre a 
Perturbação do Espectro do Autismo (PEA) 
– características e intervenção; 

 Promover a interação, o espírito de 
interajuda e o respeito, pelas diferenças 
individuais. 

b) 
H5; M7 

Educação Pré-Escolar 
1.º Ciclo do Ensino 
Básico e UEE da EB 
N.ª Sra. do Pópulo e 
Docentes 

Sem custos 
Durante o 1.º e 
2.º período 

 

 

UEE (Unidade de Ensino Estruturado) 

- Visitas à Unidade de Ensino Estruturado UEE. 

- Realização de jogos utilizando materiais de 
intervenção específica. 

 Dar a conhecer aos alunos a UEE – a quem 
se destina e o trabalho que aí se 
desenvolve; 

 Proporcionar a oportunidade de 
manipularem materiais de intervenção 
específica e de compreenderem a razão 
da sua utilização. 

b) 
H5; M7 

Educação Pré-Escolar 

1.º Ciclo do Ensino 

Básico e UEE da EB 

N.ª Sra. do Pópulo e 

respetivos Docentes e 

Assistentes 

Operacionais. 

Sem custos 
Durante o 2.º e 
3.º período 

 

 

UAEM (Unidade de Apoio Especializado à 
Multideficiência) 
 

Cabides de leitura: 

(continuar a atividade iniciada em 2018/2019) 

- Estendal de leitura com textos com 
pictogramas e outros. 

- Solicitar provérbios às famílias. 

- Reescrever os provérbios em escrita 
pictográfica. 

 Promover o acesso à leitura recreativa.  

 Estimular o gosto pela leitura. 

 Promover o intercâmbio com as famílias. 

 Desenvolver competências ao nível da 
interpretação e da escrita criativa. 

 Promover o intercâmbio entre turmas. 

b) 
H5; I2 
c) 
Q1 

Educação Pré-Escolar 

1.º Ciclo do Ensino 

Básico da EB de Salir 

de Matos. 

 

Sem custos 
Durante o ano 
letivo 
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Atividades Objetivos PEA Público-Alvo 
Estimativa de 

custos 
Calendarização  

UAEM (Unidade de Apoio Especializado à 
Multideficiência) 
 

- Pintar caixotes de lixo do recreio. 

- Pintar flores para o gradeamento. 

 Embelezar o espaço exterior – recreio. 
b) 
H5; M3 

Alunos do 3.º ano e 
4.º ano de 
escolaridade da EB 
de Salir de Matos 

Sem custos 
Durante o ano 
letivo 

 

 

UAEM (Unidade de Apoio Especializado à 
Multideficiência) 
 

- Visitas á Unidade de Apoio Especializado 
(UAEM) 

- Manipulação dos materiais de intervenção 
específica. 

 Dar a conhecer aos alunos o 
funcionamento da UAEM – o que é, a 
quem se destina e o trabalho que aí se 
desenvolve. 

b) 
H5; M7 

Alunos da Educação 
Pré-Escolar e do 1.º 
ano de escolaridade 
da EB de Salir de 
Matos 

Sem custos 
Durante o ano 
letivo 

 

 

 

UEE (Unidade de Ensino Estruturado) 
 

Encontros com pais 

 Partilhar informação pertinente no 
âmbito da Educação Inclusiva; 

 Partilhar experiências e vivências; 
 Contribuir para a redução do stress 

familiar. 

b) 
H5 
c) 
Q1 

EB N.ª Sra. do Pópulo: 

- Pais e Encarregados 
de Educação dos 
alunos que 
frequentam a UEE; 

- Pais e Encarregados 
de Educação de 
crianças com PEA 
que frequentam o 
Pré-escolar. 

Sem custos 
Encontros 
trimestrais 

 

 

 

UEE (Unidade de Ensino Estruturado) 
 

Workshop de língua gestual portuguesa 

 Dotar alunos, docentes e não docentes da 
EBNSP de competências comunicativas 
básicas em língua gestual portuguesa. 

 Sensibilizar alunos, docentes e não 
docentes para as vantagens do uso da 
língua gestual portuguesa na comunicação 
com um dos alunos com PEA da EBNSP. 

b) 
H5; J2 

Educação Pré-Escolar 
1.º Ciclo do Ensino 
Básico e UEE da EB 
N.ª Sra. do Pópulo 
Docentes e 
Assistentes 
Operacionais 

€50,00 

De acordo com 
a 
disponibilidade 
dos monitores 
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IX. Visitas de Estudo 

Atividades Objetivos PEA Público-Alvo 
Estimativa 
de custos 

Calendarização  

Departamento da Educação Pré-Escolar 
 

“Fora Livro” 

a) “Caracócegas”; 

b) “Menino e um cavalo” 

Contadoras de histórias 

 Proporcionar vivências em contextos mais 
alargados ampliando as experiências e os 
saberes das crianças; 

 Partilhar sentimentos de alegria e 
diversão através de situações lúdicas 

b) 
G5; G6; G8; 
H5; M1; M3; 
N1 

Jardins de Infância: 

1. Salir do Porto a); 

2. Lagoa Parceira b); 

3. Casal Celão a); 

4. Campo a); 

5. Coto a); 

6. EB Tornada b) 

Custos a 
cargo dos 
Encarregados 
de Educação 

€2,50/aluno 

1. 19 de novembro 
2. 26 de novembro 
3. 10 de dezembro 
4. 13 de dezembro 
5. 16 de dezembro 
6. 14 de janeiro 

 

Departamento do 1.º Ciclo do Ensino Básico 
 

Kidzânia 

Amadora 

 Promover novos estímulos e vivências 
diversificadas; 

 Promover atitudes de Cidadania. 

b) 
G5; M7 
c) 
R4; R6 

Alunos das EB 
Encosta do Sol, Salir 
de Matos e Coto 

Docentes 

Assistentes 
Operacionais 

Custos a 
cargo dos 
Encarregados 
de Educação 

e ASE– Ação 
Social Escolar 
 

Entrada: 
€13,00/aluno 

Transporte: 
€1060,00 

20 de novembro 
 

Departamento de Matemática e Ciências 
Experimentais 

Departamento de Expressões 
 

Lisboa Games Week na FIL, em Lisboa 

Turma do 7.ºC 

 Contatar com as novidades das várias 
tecnologias e personalidades do 
entretenimento digital; 

 Conhecer as últimas novidades 
tecnológicas e adquirir conhecimento num 
ambiente divertido e descontraído; 

 Conhecer objetivos e regras de jogos e 
ética desportiva. 

Turma do 8.º ano CEF 

 Contatar com novidades tecnologias e 
personalidades do entretenimento digital; 

 Contatar com a indústria tecnológica e 
soluções técnicas específicas necessárias 
para a criação e produção de software – 
um campo abrangente e multidisciplinar; 

 Conhecer as últimas novidades 
tecnológicas e adquirir conhecimento num 
ambiente divertido e descontraído; 

 Participar em workshop, espaços 
temáticos e experimentar vários tipos de 
software dispositivos novos no mercado. 

c) 
R6 

Turma do 7.ºC 

Turma do 8.º ano CEF 

Custos a 
cargo dos 
Encarregados 
Educação 

e ASE - Ação 
Social Escolar 

 

Bilhetes: 

€5,00/Aluno 

Transportes: 

€265,00/Auto
carro. 

 

21 de novembro 
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Atividades Objetivos PEA Público-Alvo 
Estimativa 
de custos 

Calendarização  

Atividade da Câmara Municipal para o 1.º Ciclo 
do Ensino Básico 
 

“Vaivém Oceanário”- Educação ambiental em 
movimento 

Caldas da Rainha 

 Sensibilizar os alunos para as questões 
ambientais. 

b) 
G5; M7 
c) 
R4; R6 

1.º Ciclo de Ensino 
Básico 

Sem Custos 
9 a 13 de 
dezembro  

Departamento de Línguas – Português 
 

Teatro “O cavaleiro em terras de Oriana” 

Pequeno Auditório do CCC, em Caldas da Rainha 

 Adquiri, promover e estimular o gosto 
pelo teatro; 

 Verificar a eficácia de linguagens e 
técnicas teatrais; 

 Participar em atividades interpessoais e 
de grupo respeitando regras e critérios de 
atuação e de convivência em diversos 
contexto; 

 Reconhecer a especificidade do texto 
dramático; 

 Promover a consolidação de saberes 
relativos aos domínios do texto 
dramático. 

c) 
R6 

5.º ano de 
escolaridade 

Custos a 
cargo dos 
Encarregados 
de Educação 

e ASE– Ação 
Social Escolar 

 

Bilhete: 
€3,00/aluno 

12 de dezembro 
 

Departamento do 1.º Ciclo do Ensino Básico 
 

Teatro “Um conto de Natal” 

Pimpões, em Caldas da Rainha 

 Promover uma experiência teatral; 

 Desenvolver atitudes de respeito; 

 Apreciar espetáculos. 

b) 
G5; M7 
c) 
R4; R6 

Alunos das EB do 
Avenal e Lagoa 
Parceira 

Docentes 

Assistentes 
Operacionais 

Custos a 
cargo dos 
Encarregados 
de Educação  

Teatro: 
€5,50/aluno 

Autocarro:  

€100,00 

17 de dezembro 
 

Departamento do 1.º Ciclo do Ensino Básico 
 

Espetáculo de Natal “Musical Garfield” 

Estoril 

 Promover uma experiência teatral 
cinematográfica; 

 Desenvolver atitudes de respeito; 

 Apreciar espetáculos. 

b) 
G5; M7 
c) 
R4; R6 

Alunos das EB Chão 
da Parada, Reguengo 
da Parada, Campo, 
Tornada e JI Salir do 
Porto 

Docentes 

Assistentes 
Operacionais 

Custos a 
cargo dos 
Encarregados 
de Educação 

e ASE– Ação 
Social Escolar 

 

Musical: 
€7,50 

Autocarro: 
€810,00 

17 de dezembro 
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Atividades Objetivos PEA Público-Alvo 
Estimativa 
de custos 

Calendarização  

Departamento do 1.º Ciclo do Ensino Básico 
 

Circo de Natal no Coliseu de Lisboa 

Pavilhão do Conhecimento (1.º e 2.º ano de 
escolaridade) 

Palácio da Ajuda (3.º e 4.º ano de escolaridade) 

 Promover novos estímulos e vivências 
diversificadas; 

 Promover o conhecimento de diferentes 
espetáculos culturais; 

 Conhecer diferentes espaços. 

b) 
G5; M7 
c) 
R4; R6 

Alunos da EB N. Sra. 
do Pópulo 

Docentes 

Assistentes 
Operacionais 

Custos a 
cargo dos 
Encarregados 
de Educação 

e ASE– Ação 
Social Escolar 

 

Circo: 
€4,00/aluno 

Pavilhão: 
€4,50/aluno 

Palácio: 
€4,75/aluno 

Autocarro: 
€1060,00 

17 de dezembro 

  

Departamento do 1.º Ciclo do Ensino Básico 
 

Convento de Mafra 

Tapada de Mafra 

 Aprofundar conhecimentos; 

 Reconhecer a importância dos 
monumentos na construção do saber 
histórico; 

 Observar os seres vivos no seu habitat. 

b) 
G5; M7 
c) 
R4; R6 

Alunos do 4.º ano de 
escolaridade da EB 
do Avenal 

Docentes 

Assistentes 
Operacionais 

Custos a 
cargo dos 
Encarregados 
de Educação 

Convento: 
€4,00/aluno 

Tapada: 
€6,00/aluno 

Autocarro: 
€260,00 

16 de janeiro 
 

 

Departamento do 1.º Ciclo do Ensino Básico 
 

CIBA - Centro de Interpretação da Batalha 

Mosteiro da Batalha 

 Promover atitudes de Cidadania; 

 Aprofundar conhecimentos; 

 Reconhecer a importância dos 
monumentos na construção do saber 
histórico; 

 Sensibilizar os alunos para a importância 
da preservação do património 
histórico/cultural; 

b) 
G5; M7 
c) 
R4; R6 

Alunos do 3.º e 4.º 
ano de escolaridade 
das EB Encosta do Sol 
e Salir de Matos 

Docentes 

Assistentes 
Operacionais 

Custos a 
cargo dos 
Encarregados 
de Educação  

CIBA: 
€4,00/aluno 

Mosteiro: 
€2,00/aluno 

Transporte: 
€225,00 

24 de janeiro 
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Atividades Objetivos PEA Público-Alvo 
Estimativa 
de custos 

Calendarização  

Departamento de Matemática e Ciências 
Experimentais 

Departamento de Línguas 
 

- Pavilhão do Conhecimento visita à exposição 
“PUM! A Vida Secreta dos Intestinos” 

- Teatro “A aventura de Ulisses” Auditório 
Pedro Arrupe 

 Reconhecer a importância do intestino 
grosso e da microbiota intestinal 
(exposição “PUM! A Vida Secreta dos 
Intestinos”); 

 Descobrir a ciência através de várias 
experiencias participativas (exposição 
TCHARAN! Circo de experiências); 

 Expressar reações ao livro “Ulisses” e 
partilhar leituras através de 
representações teatrais. 

c) 
R6 

6.º ano de 
escolaridade 

Custos a 
cargo dos 
Encarregados 
de Educação 
e ASE – Ação 
Social Escolar 
 

Entrada 
€3,50/aluno 

Teatro: 
€6,60/aluno 

Transporte: 
€1325,00 

24 de janeiro 

 

Departamento de Línguas - Alemão/ Inglês 

em articulação com a disciplina de Cidadania e 
Desenvolvimento 

 

Visita de estudo a Leer (Alemanha) 

 Compreender a importância de viajar 
para o desenvolvimento cultural e social 
do indivíduo; 

 Promover o intercâmbio de culturas; 

 Despertar o sentimento de pertença à 
Europa através do convívio com outros 
jovens europeus; 

 Contribuir para o aperfeiçoamento das 
línguas estrangeiras ao nível da estrutura, 
léxico e das temáticas do programa; 

 Aprofundar o conhecimento de outras 
culturas; 

 Dar oportunidade aos alunos de praticar a 
língua estrangeira, aperfeiçoando a 
expressão oral, in loco, convivendo com 
falantes nativos. 

b) 
G9 
c) 
Q2; R6; T3 

Alunos de Alemão do 
8.º ano de 
escolaridade 

Custos a 
cargo dos 
Encarregados 
de Educação 
e ASE – Ação 
Social Escolar 

25 a 30 de janeiro 
 

Departamento da Educação Pré-Escolar 
 

“A porta do Fundo do Mundo” 

Teatro da Rainha 

 Proporcionar vivências em contextos mais 
alargados ampliando as experiências e os 
saberes das crianças; 

 Partilhar sentimentos de alegria e 
diversão através de situações lúdicas;  

b) 
G5; G6; G8; 
H5; M1; M3; 
N1 

Jardins de Infância 
da Lagoa Parceira e 
Avenal  

Custos a 
cargo dos 
Encarregados 
de Educação 

€2,00/aluno 

10 de fevereiro 

 

Jardins de Infância 
do Coto e Salir de 
Matos  

17 de fevereiro 

Jardins de Infância 
de Casal Celão e 
Campo 

18 de fevereiro 

Jardins de Infância 
de Salir do Porto, 
Reguengo da Parada 
e Tornada 

19 de fevereiro 
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Atividades Objetivos PEA Público-Alvo 
Estimativa 
de custos 

Calendarização  

Departamento do 1.º Ciclo do Ensino Básico 
 

CIBA - Centro de Interpretação da Batalha 

Mosteiro da Batalha 

 Promover atitudes de Cidadania; 

 Aprofundar conhecimentos; 

 Reconhecer a importância dos 
monumentos na construção do saber 
histórico; 

 Sensibilizar os alunos para a importância 
da preservação do património 
histórico/cultural; 

b) 
G5; M7 
c) 
R4; R6 

Alunos do 4.º ano de 
escolaridade da EB 
N.ª Sra. do Pópulo 

Docentes 

Assistentes 
Operacionais 

Custos a 
cargo dos 
Encarregados 
de Educação  

CIBA: 
€4,00/aluno 

Mosteiro: 
€2,00/aluno 

Transporte: 
€225,00 

14 de fevereiro 
 

Departamento de Línguas - Espanhol 

Em articulação com a disciplina de Cidadania e 
Desenvolvimento 
 

Visita de estudo a Espanha 

Local a definir 

 Compreender a importância de viajar 
para o desenvolvimento cultural e social 
do indivíduo; 

 Promover o intercâmbio de culturas; 

 Despertar o sentimento de pertença à 
Europa através do convívio com outros 
jovens europeus; 

 Contribuir para o aperfeiçoamento das 
línguas estrangeiras ao nível da estrutura, 
léxico e das temáticas do programa; 

 Aprofundar o conhecimento de outras 
culturas; 

 Dar oportunidade aos alunos de praticar a 
língua estrangeira, aperfeiçoando a 
expressão oral, in loco, convivendo com 
falantes nativos. 

b) 
G9 
c) 
Q2; R6; T3 

Alunos de Espanhol 
do 9.º ano de 
escolaridade 

Custos a 
cargo dos 
Encarregados 
de Educação 
e ASE – Ação 
Social Escolar 

De acordo 
com o n.º de 
participantes 

A definir 
 

Departamento de Línguas – Alemão e Inglês 

Em articulação com a disciplina de Cidadania e 
Desenvolvimento e História 
 

Visita de estudo a Berlim 

 Compreender a importância de viajar 
para o desenvolvimento cultural e social 
do indivíduo; 

 Promover o intercâmbio de culturas; 

 Despertar o sentimento de pertença à 
Europa através do convívio com outros 
jovens europeus; 

 Contribuir para o aperfeiçoamento das 
línguas estrangeiras ao nível da estrutura, 
léxico e das temáticas do programa; 

 Aprofundar o conhecimento de outras 
culturas; 

 Dar oportunidade aos alunos de praticar a 
língua estrangeira, aperfeiçoando a 
expressão oral, in loco, convivendo com 
falantes nativos. 

b) 
G9; N1 
c) 
Q2; R6; T3 

Alunos de Alemão do 
9.º ano de 
escolaridade 

Custos a 
cargo dos 
Encarregados 
de Educação 
e ASE – Ação 
Social Escolar 

De acordo 
com o n.º de 
participantes 

4 a 8 de março 
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Atividades Objetivos PEA Público-Alvo 
Estimativa 
de custos 

Calendarização  

Departamento de Ciências Sociais e Humanas 

Departamento de Matemática e Ciências 
Experimentais 
 

- EXPLORATÓRIO Centro de Ciência Viva de 
Coimbra 

- Museu PO.RO.S em Condeixa-a-Nova 

 Descobrir o corpo humano através de 
experiências participativas; 

 Conhecer informações e elementos 
interativos sobre os artrópodes, o grupo 
de animais mais abundante do planeta 
terra; 

 Reconhecer a importância da ocupação 
romana da península ibérica para a 
mudança social, institucional, política e 
económica dos povos peninsulares. 

b) 
N1 
c) 
R6 

5.º ano de 
escolaridade 

Custos a 
cargo dos 
Encarregados 
de Educação 
e ASE – Ação 
Social Escolar 

 

Entrada: 
7,50/aluno 

Transporte: 
1500,00 

10 e 11 de março 

 

Departamento de Matemática e Ciências 
Experimentais 

Departamento de Ciências Sociais e Humanas 

 

- Museu da eletricidade 

- Fundação Calouste Gulbenkian em Lisboa 

 Promover a interligação entre os 
conteúdos programáticos, nomeadamente 
as fases da revolução industrial, com 
particular destaque para a produção da 
eletricidade; 

 Proporcionar o intercâmbio de 
conhecimento entre a teoria e a prática, 
a escola e o meio; 

 Promover a ligação entre os saberes 
teóricos das disciplinas envolvidas (Físico-
química, Geografia e História), tornando 
mais significativos os conhecimentos; 

 Estreitar o relacionamento interpares, 
enriquecendo a experiência dos alunos. 

b) 
N1 
c) 
R6 

9.º ano de 
escolaridade 

Custos a 
cargo dos 
Encarregados 
de Educação 
e ASE – Ação 
Social Escolar 

 

Museu: 
1,00/aluno 

Fundação: 
1,62/aluno 

Transporte: 
1060,00 

16 de março 

 

Departamento da Educação Pré–Escolar 

 

Estaleiros 

Lota de Peniche 

 Proporcionar vivências em contextos mais 
alargados ampliando as experiências e os 
saberes das crianças. 

b) 
G5; G6; G8; 
H5; M1; M3; 
N1 

Jardins de Infância 
de N.ª Sra. Pópulo e 
Coto 

Custos a 
cargo dos 
Encarregados 
de Educação 
Transporte: 

€170,00 

17 de março  

 
Jardins de Infância 
do Casal Celão, Salir 
do Porto e Salir de 
Matos  

Custos a 
cargo dos 
Encarregados 
de Educação 
Transporte: 

€200,00 

24 de março 
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Atividades Objetivos PEA Público-Alvo 
Estimativa 
de custos 

Calendarização  

Departamento de Matemática e Ciências 
Experimentais 

Departamento de Ciências Sociais e Humanas 
 

- Oficina da Ciência em Sintra 

- Museu do Ar – Polo de Sintra 

 Promover a interligação entre os 
conteúdos programáticos; 

 Conhecer o património museográfico 
aeronáutico de relevância histórica; 

 Despertar o interesse pela ciência e 
atividade experimental; 

 Proporcionar aos alunos a visita a uma 
exposição interativa; 

 Promover a ligação entre os saberes 
teóricos das disciplinas envolvidas 
(Ciências Naturais, Físico-química, 
Geografia e História), tornando mais 
significativos os conhecimentos; 

 Estreitar o relacionamento interpares, 
enriquecendo a experiência dos alunos. 

b) 
N1 
c) 
R6 

7.º ano de 
escolaridade 

Custos a 
cargo dos 
Encarregados 
de Educação 
e ASE – Ação 
Social Escolar 

 

Oficina: 
€5,00/aluno 

Museu: 
€1,00/aluno 

Transporte: 
€810,00 

20 de março 

 

Departamento de Ciências Sociais e Humanas 

Educação Moral e Religiosa Católica 
 

- Encontro Inter-escolas 

  Santuário de Fátima 

 Relacionar-se com os outros na sua 
diversidade; 

 Interpretar criticamente factos históricos 
e sociais que contribuem para a 
igualdade; 

 Reconhecer o património religioso 
português. 

b) 
N1 
c) 
R6 

5.º e 6.º ano de 
escolaridade 

Custos a 
cargo dos 
Encarregados 
de Educação 

 

Entrada: 
€2,00/aluno 

Transporte: 
€260,00 

20 de março 
 

Departamento de Ciências Sociais e Humanas 

Departamento de Matemática e Ciências 
Experimentais 
 

- Museu - Lisbon Story Center e atividade 
interativa 

- Museu da RTP 

•Compreender a: origem, o crescimento, a 
evolução e a importância da cidade e das 
telecomunicações no nosso quotidiano; 

 Percepcionar os efeitos de uma catástrofe 
natural na (re)organização do território; 

 Sensibilizar para a preservação do 
património Histórico e Radiofónico; 

 Proporcionar o intercâmbio de 
conhecimentos entre a teoria e a prática, 
a escola e o meio; 

 Promover a ligação entre os saberes 
teóricos das disciplinas envolvidas (Físico-
Química, Geografia e História), tornando 
mais significativos os conhecimentos; 

 Promover a curiosidade, enriquecendo a 
experiência dos alunos. 

b) 
N1 
c) 
R6 

8.º ano de 
escolaridade 

Custos a 
cargo dos 
Encarregados 
Educação 

e ASE - Ação 
Social Escolar 

 

Bilhete LSC e 
animação: 
€6,50/aluno 

Museu RTP: 
gratuito 

Transporte: 
€1060,00 

23 e 26 de março 
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Atividades Objetivos PEA Público-Alvo 
Estimativa 
de custos 

Calendarização  

Departamento do 1.º Ciclo do Ensino Básico 
 

“A Rainha do Gelo” no Teatro Politeama 

- Sobreirinho de Mafra (1.º e 2.º ano de 
escolaridade) 

- Mosteiro dos Jerónimos (3.º e 4.º ano de 
escolaridade) 

 Promover o conhecimento de diferentes 
espetáculos culturais; 

 Aprofundar conhecimentos; 

 Reconhecer a importância dos 
monumentos na construção do saber 
histórico; 

 Sensibilizar os alunos para a importância 
da preservação do património 
histórico/cultural. 

b) 
G5; M7 
c) 
R4; R6 

Alunos das EB do 
Avenal e Lagoa 
Parceira 

Docentes 

Assistentes 
Operacionais 

Custos a 
cargo dos 
Encarregados 
de Educação 

 

Teatro: 
€7,50/aluno 

Transporte: 

€1080,00 

27 de março 
 

Departamento do 1.º Ciclo do Ensino Básico 
 

Portugal de Pequeninos 

Exploratório da Ciência Viva 

 Aprofundar conhecimentos; 

 Proporcionar a mobilização e a relação 
entre os temas estudados; 

 Promover atitudes de Cidadania; 

 

b) 
G5; M7 
c) 
R4; R6 

Alunos das EB do 
Chão da Parada, 
Campo, Tornada, 
Reguengo da Parada 
e Salir do Porto 

Docentes 

Assistentes 
Operacionais 

Custos a 
cargo dos 
Encarregados 
de Educação 
 

Entradas: 
€9,20/aluno 

Transporte: 

€930,00 

16 de abril 
 

Departamento da Educação Pré–Escolar 
 

Aquário Vasco da Gama 

 

 

(*) Transporte comparticipado pela Câmara Municipal 
de Caldas da Rainha 

 Proporcionar vivências em contextos mais 
alargados ampliando as experiências e os 
saberes das crianças; 

 Partilhar sentimentos de alegria e 
diversão através de situações lúdicas. 

b) 
G5; G6; G8; 
H5; M1; M3; 
N1 

Jardins de Infância 
de Salir de Matos e 
Coto 

Custos a 
cargo dos 
Encarregados 
de Educação 
 

Entrada: 
€1,60/aluno 

Transporte: 

€265,00(*) 

30 de abril 

 

Jardins de Infância 
do Campo e Lagoa 
Parceira 

Custos a 
cargo dos 
Encarregados 
de Educação 
 

Entrada: 
€1,60/aluno 

Transporte: 

€265,00(*) 

8 de maio 

Jardins de Infância 
de Casal Celão, Salir 
do Porto, Tornada e 
Reguengo da Parada 

Custos a 
cargo dos 
Encarregados 
de Educação 
 

Entrada: 
€1,60/aluno 

Transporte: 

€265,00(*) 

21 de maio 
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Atividades Objetivos PEA Público-Alvo 
Estimativa 
de custos 

Calendarização  

Departamento da Educação Pré-Escolar 
 

Museu da Marinha – Visita Guiada com “Fernão 
Magalhães” 

 

 

(*) Transporte comparticipado pela Câmara Municipal 
de Caldas da Rainha 

 Proporcionar vivências em contextos mais 
alargados ampliando as experiências e os 
saberes das crianças; 

 Partilhar sentimentos de alegria e 
diversão através de situações lúdicas. 

b) 
G5; G6; G8; 
H5; M1; M3; 
N1 

Jardim de Infância do 
Avenal 

Custos a 
cargo dos 
Encarregados 
de Educação 

 

Entrada: 
€3,00/aluno 

Transporte: 

€530,00(*) 

6 de maio 

 

Jardim de Infância de 
N.ª Sra. do Pópulo 

Custos a 
cargo dos 
Encarregados 
de Educação 

 

Entrada: 
€3,00/aluno 

Transporte: 

€530,00(*) 

13 de maio 

Departamento da Educação Pré–Escolar 
 

Um Dia na Natureza - Salir do Porto 

 Proporcionar vivências em contextos mais 
alargados ampliando as experiências e os 
saberes das crianças. 

b) 
G5; G6; G8; 
H5; M1; M3; 
N1 

Todos os Jardins de 
Infância do 
Agrupamento 

Custos a 
cargo dos 
Encarregados 
de Educação 

Transporte: 
€840,00 

8 de junho 
 

Departamento da Educação Pré–Escolar 
 

Viagem comboio a São Martinho do Porto 

 Partilhar sentimentos de alegria e 
diversão através de situações lúdicas;  

 Proporcionar viagem de comboio 

b) 
G5; G6; G8; 
H5; M1; M3; 
N1 

Jardim de Infância da 
Lagoa Parceira  

Custos a 
cargo dos 
Encarregados 
de Educação 

Transporte: 
€2,50/aluno 

19 de junho 
 

Departamento do 1.º Ciclo do Ensino Básico 
 

Visitas de estudo locais: 

- Parque D. Carlos I 

- Museu/Hospital Termal 

- Museu José Malhoa 

- Museu da Cerâmica 

- Centro de Artes 

- EB D. João II 

- Mercado  

- Paul de Tornada 

- Outros locais a definir pelas turmas nos Planos 
de Turma 

 Conhecer a cidade; 

 Conhecer a lenda da cidade; 

 Conhecer locais importantes da história 
da cidade; 

 Sensibilizar os alunos para a preservação 
do Património Cultural; 

 Conhecer museus da cidade e participar 
nas atividades promovidas. 

b) 

G5; G8; M7 

c) 

R4; R5; R6 

Alunos 

Docentes 

Assistentes 
Operacionais 

Custos a 
cargo dos  
Encarregados 
de Educação 

 

Custos 
inerentes aos 
transportes 
(caso seja 
necessário) 

Ao longo do ano 
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Atividades Objetivos PEA Público-Alvo 
Estimativa 
de custos 

Calendarização  

Departamento de Línguas - Francês 

em articulação com a disciplina de Cidadania e 
Desenvolvimento 
 

Visita de estudo a França 

- Futuroscope; 

- Amboise (Vale do Loire); 

- Paris 

 Compreender a importância de viajar 
para o desenvolvimento cultural e social 
do indivíduo; 

 Promover o intercâmbio de culturas; 

 Despertar o sentimento de pertença à 
Europa através do convívio com outros 
jovens europeus; 

 Contribuir para o aperfeiçoamento das 
línguas estrangeiras ao nível da estrutura, 
léxico e das temáticas do programa; 

 Aprofundar o conhecimento de outras 
culturas; 

 Dar oportunidade aos alunos de praticar a 
língua estrangeira, aperfeiçoando a 
expressão oral, in loco, convivendo com 
falantes nativos. 

b) 
G9; N1 
c) 
Q2; R6; T3 

Alunos de Francês do 
9.º ano de 
escolaridade 

Custos a 
cargo dos 
Encarregados 
de Educação 
e ASE – Ação 
Social Escolar 

De acordo 
com o n.º de 
participantes 

16 a 22 março 
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X. Atividades a realizar pelas Bibliotecas Escolares       

Atividades Objetivos PEA Público-Alvo 
Estimativa de 

custos 
Calendarização  

A. Currículo, literacias e aprendizagem 
 

A.1 Apoio ao currículo e intervenção na ação 
pedagógica. 

a) Construção de materiais pedagógicos 
destinados a docentes (substituição ou apoio) e 
alunos (estudo na BE) para apoio ao currículo; 

b) Apoio a atividades vocacionadas para a gestão 
e uso pessoal da informação e dos media; 

c) Melhorar os níveis de literacia da informação e 
dos media: 

 Concurso LITERACIA 3Di da Porto Editora   

(2.º e 3.º Ciclo do Ensino Básico); (*) 

 Concurso Medi@ção 2020. 

d) Cinema temático e de complemento ao 
currículo, disponibilizando a docentes e alunos 
- PNC - Plano Nacional de Cinema. 

e) Aplicação, em articulação com os docentes, do 
referencial “Aprender com a biblioteca 
escolar” para a realização de: 

 Debates em torno de livros, filmes ou outros 
media nas BE e no EP de Caldas da Rainha - 
Atividade no âmbito do PNC em articulação 
com várias disciplinas; 

 Atividades de complemento ao currículo em 
articulação com diferentes áreas/disciplinas 
no Pré-Escolar, 1.º, 2.º e 3.º Ciclo do Ensino 
Básico; 

 Itinerância nos estabelecimentos de ensino 
sem BE com atividades de complemento ao 
currículo do Pré-Escolar e 1.º Ciclo do Ensino 
Básico (articulação nas diferentes 
áreas/disciplinas); 

 “Big Egg Hunt D. João II” – Atividade de 
articulação com EV e ET, inserida no PNA – 
Plano Nacional das Artes, nas turmas do 6.º 
ano de escolaridade resultando na exposição 
de 8 ovos gigantes no comércio local 
(Páscoa). 

 Conhecer os currículos e colaborar com os 
docentes na organização, 
desenvolvimento e avaliação de situações 
de aprendizagem; 

 Promover iniciativas culturais e projetos 
de complementaridade e enriquecimento 
do currículo, em articulação com os 
docentes e/ou por iniciativa própria; 

 Participar em programas ou ações que 
visam a promoção do sucesso escolar; 

 Apoiar os alunos na execução de tarefas 
escolares e promover o desenvolvimento 
de hábitos de trabalho e de gestão da 
aprendizagem. 

b) 
G8; G10; 
I2; I5; I6; 
I8; K1 
c) 
R5; T1; T3 

Alunos do 
Agrupamento 
Docentes 

a) Fotocópias/ 
impressões e 
aquisição de 
pen-drives 

b) Fotocópias/ 
impressões  

c) (*) Materiais 
necessários à 
participação, 
transporte para 
a fase distrital 
e/ou nacional 

d) Aquisição de 
material 
audiovisual 
e/ou serviços 

e) 200 Fotocópias/ 
impressões A3, 
1000 Fotocópias 
A4 cartolinas, 
cola e outros 
materiais de 
acordo com as 
atividades 

Ao longo do 
ano 
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Atividades Objetivos PEA Público-Alvo 
Estimativa de 

custos 
Calendarização  

A.2 Formação para as literacias da informação 
e dos média. 

a) Sessões de formação de utilizadores; 

b) Apoio aos utilizadores no uso de tecnologias, 
ambientes e ferramentas digitais e em linha; 

c) Pesquisa e disponibilização de recursos online 
facilitadores do estudo diário, preparação de 
provas de avaliação e outras tarefas escolares 
– Blogue “Biblioteca do João”; 

d) Aplicação, em articulação com os docentes, 
do referencial “Aprender com a biblioteca 
escolar” promovendo atividades e/ou 
dinamizando projetos; 

e) Construção, disponibilização e utilização de 
guiões para pesquisa de informação e 
elaboração de trabalhos em diversos suportes; 

f) Teatro Fundação PT/Comunicar em segurança 
destinado a todos os alunos do 9.º ano de 
escolaridade do concelho. 

 Desenvolver atividades de formação de 
utilizadores, adequadas ao nível etário 
dos alunos e com grau de complexidade 
crescente; 

 Produzir, em colaboração com os 
docentes, materiais informativos e de 
apoio ao desenvolvimento da literacia da 
informação e dos media: guiões de 
pesquisa e de utilização da Internet, guias 
de procedimentos e tutoriais entre 
outros; 

 Aplicar, em articulação com os docentes, 
o referencial “Aprender com a biblioteca 
escolar”, promovendo atividades e/ou 
dinamizando projetos; 

 Incentivar os utilizadores à participação 
em atividades, concursos e projetos, em 
contexto livre. 

b) 
G8; G10;I2; 
I6; I8; K1 
c) 
S1; T1 

Alunos do 
Agrupamento 
Docentes 

Cartolinas, cola, 
80 impressões A4 
 
100 
Fotocópias A4 

Ao longo do 
ano 

 

B. Leitura e Literacia 
 

B.1 Desenvolvimento de iniciativas de 
promoção da leitura. 

a) Exposições de fundo documental integradas no 
Calendário de Efemérides; 

b) Exposições comemorativas de efemérides (ex.: 
Dia do Livro Infantil, Dia Mundial do Livro, Dia 
da Poesia, Dia do Teatro; Dia da Europa; Dia 
Europeu das Línguas e outras); 

c) Campanha “Oferece um Livro à Biblioteca/ 
Livros do João” (*); 

d) Participação nas atividades, projetos e 
concursos promovidos no âmbito do PNL e 
RBE: 

 14.ª Edição do Concurso Nacional de Leitura 
(1.º, 2.º e 3.º Ciclos do Ensino Básico); (**) 

 Ajudaris (Pré-escolar, 1.º e 2.º Ciclo do 
Ensino Básico); 

 Outros. 

 Organizar uma coleção diversificada de 
recursos, em diferentes suportes, 
adequada aos interesses, idade e nível de 
leitura dos vários públicos; 

 Orientar os alunos nas escolhas de leitura 
recreativa e escolar; 

 Difundir as orientações do Plano Nacional 
de Leitura e participa em atividades e 
projetos promovidos no seu âmbito; 

 Convidar escritores, ilustradores, 
cientistas, representantes das várias 
áreas do saber para atividades de 
animação de leitura; 

 Mobilizar docentes para o fomento da 
leitura através da prática e do exemplo; 

 Incentivar os alunos a expressarem-se, 
oralmente e por escrito; 

 Integrar os pais e as famílias nas 
atividades de incentivo à leitura.  

b) 
G8; G10; 
I2; I5 
c) 
Q2; T3 

Alunos do 
Agrupamento 
Docentes 
Pais/Encarregados de 
Educação (*) 

200 Fotocópias/ 
impressões A3 
 
1000 
Fotocópias A4 
 
(**)9 medalhas  
custo a imputar a 
“Dia do 
Agrupamento” 

Transporte Fases: 
Oeste CIM em 
Arruda dos Vinhos 
16 de abril 2020  

e Nacional em 
Oeiras 
6 de junho 2020 

Ao longo do 
ano 
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Atividades Objetivos PEA Público-Alvo 
Estimativa de 

custos 
Calendarização  

B. Leitura e Literacia 
 

B.1 Desenvolvimento de iniciativas de 
promoção da leitura. 

e) Empréstimo de livros e outros recursos para 
uso nas salas de aula ou noutros espaços de 
lazer e estudo; 

f) Empréstimo domiciliário e Pacotes Itinerantes 
- Livros do João - para 10 estabelecimentos de 
ensino sem biblioteca; 

g) Sessões com escritores, ilustradores e/ou 
autores; 

h) Apoio aos alunos no desenvolvimento de 
atividades no âmbito da comunicação oral, da 
escrita e da produção de conteúdos; 

i) Semana da Leitura “Família a Ler” (*); 

j) Atividades de itinerância nos 
estabelecimentos de ensino (10) sem 
biblioteca escolar. 

 Organizar uma coleção diversificada de 
recursos, em diferentes suportes, 
adequada aos interesses, idade e nível de 
leitura dos vários públicos; 

 Orientar os alunos nas escolhas de leitura 
recreativa e escolar; 

 Difundir as orientações do Plano Nacional 
de Leitura e participa em atividades e 
projetos promovidos no seu âmbito; 

 Convidar escritores, ilustradores, 
cientistas, representantes das várias 
áreas do saber para atividades de 
animação de leitura; 

 Mobilizar docentes para o fomento da 
leitura através da prática e do exemplo; 

 Incentivar os alunos a expressarem-se, 
oralmente e por escrito; 

 Integrar os pais e as famílias nas 
atividades de incentivo à leitura.  

b) 
G8; G10; 
I2; I3; I7 
c) 
Q2; T3 

Alunos do 
Agrupamento 
Docentes 
Pais/Encarregados de 
Educação (*) 

200 Fotocópias/ 
impressões A3 
 
1000 
Fotocópias A4 

Ao longo do 
ano 

 

B2. Atividades de treino e aprofundamento da 
competência leitora. 

a) No âmbito do referencial “Aprender com a 
biblioteca escolar” - “Vou Apresentar um 
Livro” - os alunos apresentam histórias e/ou 
livros aos colegas; 

b) Construção e disponibilização de materiais, 
em formato impresso e/ou digital (Blog: 
Biblioteca do João), para apoio à produção e 
uso de ferramentas (como fazer uma citação, 
como elaborar uma bibliografia, etc.). 

 Trabalhar o referencial “Aprender com a 
biblioteca escolar” em articulação com os 
docentes, dinamizando atividades e 
projetos que visem o desenvolvimento da 
compreensão e da expressão escrita e 
oral; 

 Produz, em colaboração com os docentes, 
materiais de apoio, guiões e tutoriais de 
suporte às atividades de leitura e escrita. 

b) 
G8; G10; 
I2; I6; K1 
c) 
S1 

Alunos do 
Agrupamento 
Docentes 

a) Sem custos 
 
b) 270 Fotocópias 

A4 

Ao longo do 
ano 
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Atividades Objetivos PEA Público-Alvo 
Estimativa de 

custos 
Calendarização  

C. Projetos e parcerias 
 

C.1 Participação em projetos e iniciativas de 
parceria interna e externa 

a) Empréstimo interbibliotecas; 

b) Fase de escola da Batalha de Leitura|Poesia 
(BE D. João II)(*); 

c) Final Interconcelhia da Batalha de 
Leitura|Poesia (BE D. João II) (*); 

d) Participação em reuniões concelhias e 
interconcelhias promovidas pela RBE, BM/ 
Serviço de Apoio às Bibliotecas Escolares 
(SABE), RBCR – Rede de Bibliotecas de Caldas 
da Rainha, Centro de Formação ou outros. 

e) Atividades promovidas/dinamizadas pela BM 
ou outros parceiros (ESE; Associação 
Comercial…); 

f) Torneio de Xadrez Escolar em pareceria com a 
Associação Tabuleiro de Cores. 

 Desenvolver atividades e projetos com 
outras bibliotecas/escolas do 
agrupamento; 

 Participar em projetos de âmbito 
regional, nacional e internacional; 

 Estabelecer parcerias com a BM e 
promover projetos e atividades que 
sirvam interesses e objetivos comuns; 

 Participar, com carácter regular, em 
reuniões concelhias e interconcelhias 
promovidas por diferentes serviços: RBE, 
BM/ Serviço de Apoio às Bibliotecas 
Escolares (SABE), centros de formação, 
entre outros; 

 Apoiar a escola na articulação com o 
município e com outras organizações, 
contribuindo para a interação da escola 
com a comunidade; 

 Rentabilizar estruturas, equipamentos e 
recursos interbibliotecas; 

 Integrar redes de trabalho e de formação 
em torno de áreas de interesse comum; 

 Desenvolver programas ou atividades em 
parceria com diferentes entidades: 
câmaras municipais, bibliotecas, museus, 
arquivos, fundações, associações, 
empresas… 

b) 
G10; I2 
c) 
Q2; R5; R6; 
S1; T1 

Alunos do 
Agrupamento 
Docentes 
Pais/Encarregados de 
Educação (*) 

a) Sem custos 

b) 60 Impressões 
A4                  6 
medalhas custo 
a imputar a    
“Dia do 
Agrupamento” 

c) €40,00 
(Prémios, 
certificados e 
material de 
apoio) 

d) Sem custos 

e) 20 Fotocópias 
A3/A4              

f) 12 medalhas 
custo a imputar 
a    “Dia do 
Agrupamento” 

Ao longo do ano   

C.2. Envolvimento e mobilização dos pais, 
encarregados de educação e famílias. 

a) Semana da Leitura “Família a Ler”(*); 

b) Campanha “Oferece um Livro à 
Biblioteca/Livros do João”(*); 

c) Batalha de Leitura|Poesia (BE D. João II - Fase 
de escola e Interconcelhia)(*) 

d) Ativação do blogue “Biblioteca do João” como 
apoio ao estudo; 

e) Implementação da divulgação de atividades e 
outros eventos através de redes sociais. 

 Articular com os docentes a realização de 
atividades livres, de animação 
desenvolvidas na biblioteca ou tendo por 
base os seus recursos; 

 Convidar pais, encarregados de educação, 
famílias e outros elementos da 
comunidade para atividades de leitura; 

 Disponibilizar informação sobre formas de 
acompanhamento e apoio parental no 
domínio da leitura, da literacia da 
informação e dos média; 

 Potenciar diferentes canais de 
comunicação no contato com as famílias. 

b) 
G10; I2; I5 
c) 
Q2; R5; S1; 
T1 

Pais/Encarregados de 
Educação (*) 
Comunidade 
Educativa 

Sem custos 
Ao longo do 
ano 
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Atividades Objetivos PEA Público-Alvo 
Estimativa de 

custos 
Calendarização  

D. Gestão da Biblioteca Escolar 

D.1 Recursos humanos, materiais e financeiros 
necessários à gestão, integração e valorização 
da biblioteca 

a) Registo diário de utilização da biblioteca 
efetuado pelos alunos (BE D. João II); 

b) Calendarização de utilização autónoma, pelos 
docentes, nas bibliotecas das EB Avenal, N.ª 
Sra. do Pópulo e Salir de Matos; 

c) Reorganização e reformulação dos espaços das 
bibliotecas escolares. 

d) Elaboração do plano anual de atividades; 

e) Participação em projetos e atividades 
educativas e curriculares, respondendo às 
necessidades da população escolar do 
agrupamento; 

f) Sessões de formação de utilizadores/educação 
cívica; 

g) Implementação do Modelo de Avaliação das 
Bibliotecas Escolares - MABE da RBE; 

h) Colaboração com os departamentos e outras 
estruturas pedagógicas intermédias, 
integrando as suas planificações e intervindo 
na respetiva operacionalização com as turmas 
com exposições de trabalhos elaborados pelos 
alunos, exposições didáticas integradas no 
currículo e outras atividades. 

 Disponibilizar condições de espaço, 
mobiliário e equipamento tecnológico 
adequadas a atividades de leitura, 
produção e comunicação; 

 Oferecer condições favoráveis à utilização 
livre da biblioteca, cultivando um clima 
de respeito, liberdade e descontração; 

 Abrir a biblioteca a eventos culturais e 
educativos para as comunidades educativa 
e local; 

 Integrar a missão, princípios e objetivos 
da escola, incluindo-se, como ambiente 
de aprendizagem, no projeto educativo, 
no regulamento interno e no plano de 
atividades; 

 Implementar uma política de qualidade e 
um sistema de avaliação contínuo, 
aplicando o Modelo de avaliação da 
biblioteca escolar. 

 Incluir a avaliação da biblioteca na 
avaliação interna e externa da escola. 

b) 
G8; G10 
c) 
T3 

Alunos do 
Agrupamento 
Docentes 

a) Sem custos 

b) 10 Fotocópias 
A4 

c) Sem custos 

d) Sem custos 

e) Sem custos 

f) Sem custos 

g) 200 Fotocópias 
A4  

h) Sem custos 

Ao longo do 
ano 
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Atividades Objetivos PEA Público-Alvo 
Estimativa de 

custos 
Calendarização  

D.2 Desenvolvimento, organização, difusão e 
uso da coleção. 

a) Elaboração de lista para aquisição de fundo 
documental adequado aos interesses e 
necessidades curriculares e formativas dos 
seus utilizadores; 

b) Elaboração de lista de materiais necessários 
ao desenvolvimento do trabalho nas 
Bibliotecas Escolares do Agrupamento; 

c) Registo e tratamento documental para 
disponibilização da coleção; 

d) Participação na difusão e circulação da 
documentação/informação no âmbito do 
agrupamento e/ou a nível concelhio, através 
de uma gestão integrada e de uma rede 
partilhada de recursos, envolvendo outras 
bibliotecas a nível local e a biblioteca 
municipal; 

e) Realização de empréstimo domiciliário, para 
sala de aula e pacotes itinerantes “Livros do 
João”. 

 Assegurar a existência e o acesso a uma 
coleção impressa e digital diversificada, 
capaz de responder aos interesses e às 
necessidades curriculares e formativas da 
escola e dos utilizadores; 

 Dispor de política documental 
formalizada, aplicando um conjunto de 
normas e critérios inerentes à gestão da 
coleção; 

 Beneficiar de verba para atualização da 
coleção; 

 Promover a difusão e circulação da 
coleção no âmbito do agrupamento e/ou a 
nível concelhio, através da gestão 
integrada e rede partilhada de recursos, 
envolvendo outras bibliotecas. 

 Disponibilizar o empréstimo domiciliário; 

 Garantir condições de acesso ao 
empréstimo a todo o Agrupamento; 

 Desenvolver serviços em presença e em 
linha e criar meios variados de 
comunicação e difusão da informação: 
blogue (guiões de leitura, bibliografias), 
redes sociais, exposições, outros. 

b) 
G8; G10; 
I2; I3; I5 
c) 
S1; T1; T3 

Alunos do 
Agrupamento 
Docentes 

a) De acordo com 
a verba a 
disponibilizar 
pela Direção 

b) Materiais de 
desgaste rápido 

c) Sem custos 

d) Sem custos 

e) Sem custos 

Ao longo do 
ano 
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XI. Atividades a realizar no âmbito do Plano Tecnológico da Educação       

Atividades Objetivos PEA Público-Alvo 
Estimativa de 

custos 
Calendarização  

Plano Tecnológico da Educação em articulação 
com a Biblioteca Escolar da EB D. João II 
 

Operacionalização do Guião de Pesquisa 
elaborado pela Biblioteca Escolar 

- Sessões com turmas (Sessões de literacia da 
informação, digital e tecnológica / 
Ferramentas da WEB 2.0. / Consulta de 
dicionários online / Sessões de formação sobre 
como elaborar trabalhos escritos); 

- Sessões com docentes. 

 Promover a adoção de um modelo de 
pesquisa uniforme; 

 Promover o trabalho colaborativo, 
integrando as tecnologias no 
planeamento e desenvolvimento das 
atividades curriculares; 

 Promover as literacias; 

 Desenvolver competências digitais; 

 Desenvolver as literacias da informação, 
digital e tecnológica; 

 Despertar para os cuidados a ter aquando 
do uso da Internet. 

b) 
G8; I2; I6; 
I8; K1; K2 
c) 
N1 

Alunos do 2.º e 3.º 
Ciclo do Ensino 
Básico 

Fotocópias A4: 
€25,00 

Ao longo do 
ano 

 

Plano Tecnológico da Educação  
 

Promoção de projetos relacionados com as TIC 

 Estimular o desenvolvimento de 
estratégias pedagógicas diferenciadas, 
promotoras de metodologias inovadoras 

 Promover atitudes de maior abertura ao 
uso das TIC, por parte dos professores; 

 Apoiar na elaboração de projetos; 

 Promover projetos entre os diferentes 
departamentos; 

 Promover a interdisciplinaridade através 
do uso das TIC. 

b) 
K1; K2 
c) 
N1 

Docentes e Discentes 
do AE D. João II 

Sem custos 
Ao longo do 
Ano 

 

Plano Tecnológico da Educação  
 

Manutenção da página da escola 

 Contribuir para elevar o nível de 
informação / conhecimentos dos 
encarregados de educação sobre: 
currículos e saídas profissionais, regime 
de avaliação e apoios disponíveis na 
escola; 

 Transformar a página num meio de 
divulgar a escola; 

 Diversificar as formas de contato com os 
encarregados de educação. 

c) 
R1; R2; S1 

Comunidade 
Educativa 

Sem custos 
Ao longo do 
Ano 
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Atividades Objetivos PEA Público-Alvo 
Estimativa de 

custos 
Calendarização  

Plano Tecnológico da Educação  
 

Gestão do Programa de Alunos 

Gestão do Programa de Sumários 

 Permitir aos Docentes a consulta de 
informação atualizada sobre toda a 
atividade das turmas; 

 Possibilitar o registo de sumários de 
aula, atividades não letivas e 
substituições; 

 Possibilitar o tratamento e análise de 
dados em tempo real. 

c) 
S1 

Docentes Sem Custos 
Ao longo do 
Ano 
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XII. Atividades a dinamizar pela Direção       

Atividades Objetivos PEA Público-Alvo 
Estimativa de 

custos 
Calendarização  

Giae ONLINE 
 Contribuir para o aperfeiçoamento e 

aprofundamento de conhecimentos na 
utilização do novo programa.  

d) 
U5 

Pessoal docente 

Custos a cargo 
do 
Agrupamento 

Início do 1.º 
período 

 

“Vou observar e conhecer para construir…” 
 

 

Atividades promotoras da socialização, 
apropriação do espaço, conhecimento entre 
pares (alunos) e da turma com os seus docentes, 
no sentido de construir projetos. 

 Partilhar interesses/conhecimentos dos 
alunos; 

 Conhecer as expectativas dos alunos face 
à escola e projetos a desenvolver. 

b) 
G6; N2 

Alunos do 1.º, 2.º e 
3.º Ciclo do Ensino 
Básico 

Docentes 

Sem custos 
16 a 20 de 
setembro 

 

Eleição da Associação de Estudantes 
 

 

Garantir condições para que o processo eleitoral 
decorra e todas as listas interessadas tenham os 
seus tempos de campanha. 

 Representar os estudantes e defender os 
seus interesses; 

 Promover a formação cívica, física 
cultural e científica dos alunos; 

 Defender e promover os valores 
fundamentais do ser humano; 

 Cooperar com outros organismos 
estudantis locais. 

b) 
M8 

Alunos do 2.º e 3.º 
Ciclo do Ensino Básico 

Impressões de 
cartazes A3 
 
Impressões dos 
boletins de voto 

1.º período 
 

“Vou pensar para empreender…” 
 

 

Atividades promotoras da monitorização dos 
trabalhos desenvolvidos e (re)construção de 
projetos. 

 Promover a reflexão entre pares (alunos) 
face aos projetos; 

 Registar os progressos e/ou novos rumos 
dos projetos em desenvolvimento; 

 Construção de novos projetos. 

b) 
G6; N2 

Alunos do 1.º, 2.º e 
3.º Ciclo do Ensino 
Básico 

Docentes 

Sem custos 
6 a 10 de 
janeiro  

Aprendizagens Partilhadas… 
 

Visita dos alunos do 3.º e 4.º ano de escolaridade 
às instalações da Escola Sede. 

 Conhecer o contexto e os espaços da 
Escola Sede; 

 Experienciar as aulas de diferentes 
disciplinas e contatar com os diferentes 
conteúdos lecionados. 

b) 
G5; G8; N1 

Alunos do 3.º e 4.º 
ano de escolaridade 

Docentes 

Custos 
suportados pelo 
Agrupamento 

2.º período 
 

Gala do Empreendedorismo 
 

Organização da 13.ª Gala do Empreendedorismo 
com a apresentação e entrega de prémios do 
Concurso de Empreendedorismo nas Escolas – 
Caldas da Rainha 2019/2020, no CCC Caldas da 
Rainha. 

 Fomentar e estimular o espírito 
empreendedor e inovador das crianças e 
jovens; 

 Premiar o sentido de iniciativa, 
criatividade e o comportamento 
empreendedor dos/as participantes; 

 Estimular o desenvolvimento da Região 
assente nos princípios da 
sustentabilidade. 

c) 
Q2; T1; T3 

Comunidade 
Educativa 

Custos 
suportados pelo 
Agrupamento 

2.º período  
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Atividades Objetivos PEA Público-Alvo 
Estimativa de 

custos 
Calendarização  

Visita do 3.º e 4.º ano de escolaridade 
 

Dia do Agrupamento – Acolhimento e 
acompanhamento pelos alunos do 9.º ano de 
escolaridade. 

 Acolher os alunos do 1.º ciclo do Ensino 
Básico; 

 Dar a conhecer o contexto e os espaços da 
EB D. João II. 

c) 
R3; R5; R6 

Alunos do 1.º Ciclo do 
Ensino Básico 

Docentes 

Assistentes 
Operacionais 

Custos 
suportados pelo 
“Dia do 
Agrupamento” 

Dia do 
Agrupamento  

Parlamento D. João II 
 

Assembleia do Agrupamento com a participação 
dos alunos do 1.º, 2.º e 3.º Ciclo do Ensino 
Básico, a realizar no CCC Caldas da Rainha 

 Promover a análise, argumentação e 
expressão de opiniões, ideias e factos; 

 Participar e colaborar na vida da turma e 
da comunidade; 

 Promover o relacionamento interpessoal, 
através do respeito pela diferença e 
opinião dos outros. 

c) 
Q2; T1; T3 

Comunidade 
Educativa 

Custos 
suportados pelo 
Agrupamento 

Fim do ano 
letivo 

 

 

Ações de formação: 
 

 

- “Gestão e mediação de conflitos”; 

- “Primeiros Socorros”; 

- “Higiene alimentar”. 

 Fomentar/promover e assegurar o 
aumento e a atualização de 
conhecimento. 

 Capacitar os colaboradores na 
identificação, resolução e/ou 
encaminhamento de situações nas áreas 
da formação. 

d) 
U4 

Assistentes Técnicos 

Assistentes 
Operacionais 

Sem custos 
Ao longo do 
ano 

 

Observatório da Qualidade 

 Aumentar a mobilização interna para a 
mudança e acrescentar mais-valias no 
sentido da autorresponsabilização dos 
gestores; 

 Construir projetos de mudança 
sustentados, com base no conhecimento 
do estado da organização; 

 Incentivar ações e processos de melhoria 
da qualidade, do funcionamento e dos 
resultados da Escola. 

a) 
E1; E2; E3; 
E4; E5 

Direção 

Membros do 
Observatório da 
Qualidade 

Sem custos 
patrocinado 
pelo POCH 

Ao longo do 
ano 

 

Associação de estudantes (EB D. João II) 

 Promover a integração escolar. 

 Colaborar no desenvolvimento de 
atividades na Escola. 

b) 
M8 

Alunos do 2.º e 3.º 
Ciclo do Ensino 
Básico. 

Sem custos 
Ao longo do 
ano 

 

Parceria com a PSP /Escola Segura 
 

- Sessões de sensibilização. 

 Sensibilizar os alunos para diversas 
temáticas no âmbito da segurança. 

c) 
T1 

Educação Pré-Escolar, 
1.º, 2.º e 3.º Ciclo do 
Ensino Básico 

Sem custos 
Ao longo do 
ano 

 

Parceria com a GNR /Escola Segura 

 

- Sessões de sensibilização. 

 Sensibilizar os alunos para diversas 
temáticas no âmbito da segurança. 

c) 
T1 

Educação Pré-Escolar 

1.º Ciclo do Ensino 
Básico 

Sem custos 
Ao longo do 
ano 
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Atividades Objetivos PEA Público-Alvo 
Estimativa de 

custos 
Calendarização  

Encontros / Convívio 
 Fomentar o espírito de entreajuda e os 

valores da tolerância. 

c) 
R4 

Comunidade 
Educativa 

Sem custos 
Ao longo do 
ano 

 

Segurança, Higiene e Saúde no Trabalho 

 Promover a realização de exames de 
saúde, tendo em vista verificar a aptidão 
física do pessoal não docente para o 
exercício da atividade. 

c) 
U4 

Pessoal não docente 
Valor estimado: 
€35,00/pessoa 

Ao longo do 
ano 

 

Plano de Segurança da EB D. João II 

em articulação com o Serviço Municipal de 
Proteção Civil das Caldas da Rainha 
 

(Prevenção e Emergência) 

 Implementar medidas práticas de 
atuação, destinadas ao pessoal de serviço 
e ao público que acede ao edifício, de 
modo a que estes estejam aptos a 
controlar e resolver, coordenada e 
eficazmente, qualquer situação de 
alarme até à chegada das entidades 
competentes. 

c) 
R4 

Comunidade 
Educativa 

Sem custos 
Ao longo do 
ano 

 

Criação de prémios  
 

- Entrega de Medalhas e Diplomas 

 Premiar o esforço, a dedicação e o 
empenho dos alunos em atividades 
extracurriculares de carácter desportivo, 
artístico, científico ou cultural. 

b) 
G19 

Alunos do 1.º, 2.º e 
3.º Ciclos do Ensino 
Básico 

Medalhas: 
€1,35/medalha 

Dia do 
Agrupamento 
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XIII. Atividades / Programas da DGE- Direção Geral da Educação       

Atividades Objetivos PEA Público-Alvo 
Estimativa de 

custos 
Calendarização  

Programa Eco Escolas 
 

Resíduos: 

- Roupas usadas não estão acabadas; 

- Ponto Eletrão na Escola; 

- Ecoescovão; 

- Atividades promotoras da política dos 5 R´s; 

- Outras divulgadas ao longo do ano. 

 

Florestas: 

- Catalogação científica de plantas; 

- Plantação de árvores/arbustos. 

 

Energia/Água: 

- Elaboração de sinalética de utilização 
responsável. 

- Afixação nos estabelecimentos de ensino da 
sinalética criada. 

 

Concursos: 

- Ecocódigo; 

- Ecorepórter. 

 

Outras atividades/concursos com interesse 
divulgadas pelo programa ao longo do ano letivo, 
após aprovação do Conselho Pedagógico. 

 Contribuir para o desenvolvimento de 
boas práticas ecológicas; 

 Promover a autorresponsabilização. 

b) 
M3; M6 
c) 
R6; T3 

Alunos da EB D. João II 
Comunidade Escolar 

Fotocópias e 
impressões 
(30 diplomas 
Power UP): 
€5,00 

Custos 
suportados pelo 
Agrupamento 

Ao longo do 
ano 

 

 

 

AE D. João II no âmbito do 
programa@prender.mais-CR 

 

“Concurso separa e ganha – Valor Sul” 

Projeto da Valor Sul Projeto destinado à recolha 
de material para o ecoponto amarelo e/ou azul. 

 Sensibilizar e educar a comunidade 
escolar, famílias e restante comunidade 
para a correta utilização dos Ecopontos. 

 Sensibilizar para a separação de resíduos; 

 Aumentar as quantidades de plástico e 
metal separadas para reciclar. 

b) 
G9; M6 
c) 
R5; R6 

Alunos do AE D. João II 
Comunidade Escolar 

Sem custos 
Ao longo do 
ano 
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Atividades Objetivos PEA Público-Alvo 
Estimativa de 

custos 
Calendarização  

Parlamento dos Jovens 
 

A Assembleia da República - Equipa Parlamento 
dos Jovens em parceria com a Direção-Geral dos 
Estabelecimentos Escolares e Instituto Português 
do Desporto e Juventude. 

 

Tema do Ensino Básico “Violência doméstica e 
no namoro: Da sensibilização à ação” 

- 1.ª Fase 

  Sessão Escolar 

– Debate com a presença de um deputado da 
Assembleia da República e eleições dos 
deputados; 

- 2.ª Fase 

  Sessão Distrital 

- Os deputados em representação da escola irão 
aprovar os Projetos de Recomendação 
submetidos; 

- 3.ª Fase 

  Sessão Nacional 

– Na Assembleia da República reúnem os 
deputados jovens, representando cada distrito 
onde se aprova, após debate em Comissões e 
em Plenário, a Recomendação final sobre o 
tema. 

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

 Sublinhar a importância da sua 
contribuição para a resolução de questões 
que afetam o seu presente e o futuro 
individual e coletivo; 

 Incentivar as capacidades de 
argumentação na defesa de ideias 
respeitando os valores de tolerância e de 
formação da vontade da maioria. 

b) 
M6 
c) 
T3 

Alunos do 3.º Ciclo 
do Ensino Básico 

Transporte na 
fase distrital 
e/ou nacional 

Boletins de voto 
impressos (200 
A4): €20,00 

Impressão de 
diplomas: €5,00 

Custos 
suportados pelo 
Agrupamento 

Ao longo do 
ano 

 

Programa Cientificamente Provável 

Biblioteca Escolar + Ciências Naturais + Escola 
Superior de Turismo e Tecnologia do Mar 

 

Iniciativa conjunta da Secretaria de Estado da 
Educação, através da Rede de Bibliotecas 
Escolares, e da Secretaria de Estado da Ciência, 
Tecnologia e Ensino Superior. 

 

- Conferências na Escola; 

- Visitas à Escola Superior de Turismo e 
Tecnologia do Mar, em Peniche. 

 Contribuir para a aproximação entre os 
ensinos básico e secundário e o superior, 
a partir das bibliotecas escolares; 

 Contribuir para o enriquecimento dos 
percursos formativos dos jovens; 

 Reforçar a motivação dos jovens para a 
aquisição de conhecimentos e para o 
prosseguimento de estudos superiores; 

 Desenvolver nos jovens competências de 
investigação, de comunicação e de 
literacia de informação; 

 Envolver os jovens em dinâmicas de 
ciência cidadã e práticas de aprendizagem 
colaborativa. 

b) 
G8; I2; I8 
c) 
T3 

Alunos do 3.º Ciclo 
do Ensino Básico 

Custos de 
transporte 

Ao longo do 
ano  
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Atividades Objetivos PEA Público-Alvo 
Estimativa de 

custos 
Calendarização  

PEBI - Programa de Escolas Bilingues/Bilingual 
Schools Programme 

 

Resulta da parceria entre o Ministério da 
Educação (DGE-Direção-Geral da Educação), e o 
British Council Portugal, com acompanhamento 
da Direção-Geral dos Estabelecimentos Escolares 
(DGEstE): 

- Na educação pré-escolar com a sensibilização à 
aprendizagem do Inglês, integrada de forma 
natural nas diferentes rotinas do quotidiano do 
jardim de infância ao longo do dia; 

- No ensino básico com a aprendizagem 
integrada de conteúdos do currículo de 
diversas disciplinas não linguísticas, em língua 
inglesa, e na aprendizagem de Inglês, para 
desenvolvimento da literacia nesta língua. 

 Fomentar o início precoce da oferta e a 
sua sequencialidade e articulação entre 
níveis de educação e ensino 

 Sensibilizar as crianças da educação pré-
escolar para a aprendizagem do Inglês, 
com caráter lúdico e informal, tendo em 
conta os interesses, as preferências e as 
propostas das crianças; 

 Desenvolver gradualmente a proficiência 
comunicativa dos alunos da escolaridade 
obrigatória em língua inglesa de forma 
integrada com os conteúdos curriculares; 

 Promover uma educação inclusiva e 
intercultural; 

 Desenvolver as capacidades dos alunos 
para apoiar simultaneamente o 
desenvolvimento da comunicação em 
Inglês e o conhecimento dos conteúdos 
curriculares nessa língua; 

 Capacitar os docentes de boas práticas na 
didática da língua inglesa e em 
metodologia de ensino bilingue/CLIL a 
crianças. 

b) 
M6 
c) 
T3 

Pré-escolar 
Jardim de Infância do 
Coto – Sala 2 
 
1.º Ciclo do Ensino 
Básico 
1.º ano de 
escolaridade 
EB Salir de Matos – SM1 
 
2.º Ciclo do Ensino 
Básico 
5.º ano de 
escolaridade – 5.ºE 
 
3.º Ciclo do Ensino 
Básico 
7.º ano de 
escolaridade – 7.ºC 

Sem custos 
Ao longo do 
ano letivo 

 

 

 

Cidadania e Desenvolvimento 
 

Participação na atividade “A Terra Treme” 

 Sensibilização para o risco sísmico; 

 Treino de 3 gestos básicos: baixar, 
proteger e aguardar. 

b) 
M6 
c) 
T3 

Alunos do 
Agrupamento 

Sem custos 
15 de 
novembro 

 

 

 

 

  



 

Página 64 de 72 
 

 

XIV. Projetos / Clubes       

Atividades Objetivos PEA Público-Alvo 
Estimativa de 

custos 
Calendarização  

Clube Eco-Escolas 
 

- Pesquisa e Identificação de plantas no recinto 
escolar; 

- Recolha de sementes e criação de viveiros e 
horta pedagógica; 

- Construção de bebedouros e casas para aves e 
esquilos; 

- Outras atividades consideradas pertinentes. 

 Contribuir para o desenvolvimento de 
boas práticas ecológicas; 

 Promover a autorresponsabilização; 

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

 Estimular nos alunos o interesse e a 
curiosidade pelo estudo dos fenómenos 
naturais através da realização de 
experiências, de atividades de campo e de 
outras atividades práticas; 

 Desenvolver o espírito científico e 
criativo; 

 Fomentar a proteção ambiental. 

b) 
M3, 6 
c) 
T3; R6 

Alunos do 

agrupamento 

 
Comunidade Escolar 

Papel, 

fotocópias e 

impressões: 

€50,00 

Ao longo do 
ano letivo 

 

Clube de Ciências 
 

- Atividades práticas e experimentais. 

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

 Estimular nos alunos o interesse e a 
curiosidade pelo estudo dos fenómenos 
naturais através da realização de 
experiências, de atividades de campo e de 
outras atividades práticas; 

 Desenvolver o espírito científico e 
criativo dos alunos; 

 Fomentar a proteção ambiental.  

b) 
G9; M6 
c) 
R6 

Alunos do 2.º e 3.º 
Ciclo do Ensino 
Básico 

Aquisição de 
materiais 
perecíveis e de 
reagentes 
específicos: 
± €80,00 

Ao longo do 
ano letivo  

Clube ERASMUS + 
 

- Concurso “A Europa somos nós” 

- LTT Meeting Caldas da Rainha – 1.ª reunião (*) 

- LTT Meeting Salónica (Grécia) – 2.ª reunião (**) 

 Ser um centro dinamizador de atividades 
no domínio da participação do 
Agrupamento de Escolas D. João II em 
projetos de caráter europeu; 

 Contribuir para o enriquecimento cultural 
dos alunos oferecendo-lhes experiências 
de carácter lúdico e educativo, adequadas 
e formativas; 

 Preparar e participar nas reuniões 
previstas no Projeto. 

b) 
M6 
c) 
R6; T3 

Alunos do 8.º e 9.º 
ano de escolaridade 

Custos a 
suportar pelo 
programa 
ERASMUS + 

Ao longo do 
ano letivo 
 
(*)10 a 16 de 
novembro  
 
(**)10 a 16 de 
maio 
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Atividades Objetivos PEA Público-Alvo 
Estimativa de 

custos 
Calendarização  

Clube de Cidadania/Clube Europeu 
 

- Desenvolvimento e acompanhamento da 
implementação do Programa Parlamento dos 
Jovens; 

- Divulgação do trabalho em página própria ou no 
blogue da Biblioteca; 

- Participação com trabalhos, no dia do 
Agrupamento. 

 Conhecer os vários tipos de património 
existentes no concelho das Caldas da 
Rainha; 

 Investigar uma manifestação de 
património cultural das Caldas da Rainha 
(construída ou não) e conhecer sua 
importância nacional e transnacional; 

 Reconhecer o património nas suas várias 
acessões como elemento identificador de 
um país ou de um povo; 

 Reconhecer a Europa como um espaço 
patrimonial diversificado e rico. 

b) 
G9; M3, 6 
c) 
R5, 6; T3 

Alunos do 2.º e 3.º 
Ciclo do Ensino 
Básico 

Custos 
suportados pelo 
Agrupamento 

Ao longo do 
ano Letivo 

 

Clube de Empreendedorismo 
 

- Visualização de vídeos de exemplos de projetos 
empreendedores. 

- Participação em palestras/workshop com 
pessoas convidadas empreendedoras da região. 

- Realização de trabalho de campo (recolha e 
pesquisa de informações). 

- Elaboração de projetos de Planos de Negócios 
para candidatura ao Concurso de 
Empreendedorismo nas Escola. 

 Fomentar e estimular o espírito 
empreendedor e inovador das crianças e 
jovens; 

 Premiar o sentido de iniciativa, 
criatividade e o comportamento 
empreendedor dos/as participantes; 

 Valorizar o desenvolvimento de 
capacidades como observação, a 
iniciativa, o assumir de riscos, a tomada 
de decisões e a resolução de conflitos; 

 Estimular o desenvolvimento da Região 
assente nos princípios da 
sustentabilidade. 

b) 
G9; M3, 6 
c) 
R5, 6; T3 

Alunos do 2.º e 3.º 
Ciclo do Ensino 
Básico 

Custos 
suportados pelo 
Agrupamento 

Ao longo do 
ano Letivo  

Clube de Artes Plásticas 
 

- Exploração de técnicas de expressão e de 
representação visual. 

- Realização de atividades                      
artístico-experimentais. 

- Experimentação artística e técnica através da 
reutilização de materiais. 

 Ocupar o tempo de forma construtiva; 

 Sensibilizar para o valor artístico das 
Artes Plásticas e para as diversas 
manifestações artísticas; 

 Desenvolver o sentido criativo e estético; 

 Desenvolver técnicas de expressão com 
recurso a diferentes materiais e suportes; 

 Incentivar a aprendizagem e o gosto dos 
alunos pelas atividades de criação 
artística. 

b) 
G9; M6 
c) 
R5; R6 

Alunos do 2.º e 3.º 
Ciclo do Ensino 
Básico 

Materiais: 
€300,00 

Custos 
suportados pelo 
Agrupamento 

Ao longo do 
ano Letivo 
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Atividades Objetivos PEA Público-Alvo 
Estimativa de 

custos 
Calendarização  

Clube de Música 
 

- Prática vocal e instrumental individual e em 
grupo: instrumental Orff, guitarra e outros 
instrumentos de corda e Ensamble de flautas. 

 Desenvolver práticas vocais e 
instrumentais; 

 Desenvolver o pensamento e imaginação 
musical; 

 Compreender e criar diferentes tipos de 
espetáculos musicais em interação com 
outras formas artísticas na escola ou 
outros. 

b) 
G9; M6 
c) 
R5; R6 

Alunos do 2.º e 3.º 
Ciclo do Ensino 
Básico 

Materiais e 
manutenção de 
instrumentos: 
€50,00 

Custos 
suportados pelo 
Agrupamento 

Ao longo do 
ano Letivo 

 

Clube de Cinema 
 

- Criação de espaços de debate após o 
visionamento dos filmes, com moderação de 
um dos responsáveis do clube; 

- Ciclos de cinema temáticos; 

- Sessões de cinema para a Comunidade 
Educativa; 

- Participação nas atividades sugeridas e/ou 
dinamizadas pelo Plano Nacional de Cinema em 
articulação com Biblioteca Escolar; 

- “Curta-Me” - Mostra de curtas-metragens 
realizadas pelos alunos; 

- “Cria o teu cartaz de Cinema” - Concurso; 

- Workshops – Organização e/ou participação em 
eventos ligados à área do cinema; 

- Participação no IndieJunior de Lisboa; 

- Exibição de um filme com a presença de um 
membro da equipa de realização ao abrigo da 
parceria com o Festival IndieJunior; 

- Outras iniciativas consideradas relevantes no 
âmbito do cinema. 

 Promover o espírito de 
iniciativa/criatividade dos alunos; 

 Analisar situações problemáticas do 
Mundo, passadas e presentes; 

 Desenvolver a consciência 
individual/coletiva dos alunos enquanto 
cidadãos do Mundo; 

 Promover o conhecimento de outros 
povos, culturais e factos/acontecimentos 
históricos relevantes; 

 Promover o conhecimento científico; 
 Desenvolver a consciência cívica e moral, 

o espírito de cooperação, solidariedade e 
respeito pelos outros; 

 Criar hábitos de trabalho (individual e em 
grupo), fomentando a pesquisa e a 
investigação, perspetivando atitudes de 
autonomia; 

 Aumentar e diversificar as áreas de 
interesse dos alunos; 

 Fomentar o espírito crítico dos alunos; 
 Promover a interdisciplinaridade. 

b) 
G9; I5; I9; 
M6 
c) 
R5; R6; T3 

Alunos do 2.º e 3.º 
Ciclo do Ensino 
Básico 

Aquisição de 
filmes, livros. 
Materiais de 
desgaste: 
€300,00 

Custos 
suportados pelo 
Agrupamento 

Ao longo do 
ano Letivo 

 

Clube de Jogos Matemáticos 
 

- Jogos matemáticos; 

- Construção de materiais lúdicos; 

- Desafios matemáticos. 

• Promoção da disciplina de matemática; 
• Valorizar a vertente lúdica da 

matemática; 
• Ocupação de tempos não letivos dos 

alunos. 

b) 
G9; M6 
c) 
R5; R6 

Alunos do 2.º e 3.º 
Ciclo do Ensino 
Básico 

Materiais: 
€30,00 
Custos 
suportados pelo 
Agrupamento 

Ao longo do 
ano Letivo 
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XV. Projeto de Educação para a Saúde       

Atividades Objetivos PEA Público-Alvo 
Estimativa de 

custos 
Calendarização  

Departamento de Matemática e Ciências 
Experimentais 

Subdepartamento de Ciências Naturais e 
Físico-química 
 

Palestras/atividades diversas sobre os temas: 

- Alimentação; 

- Saúde Oral; 

- Higiene; 

- Atividade física; 

- Prevenção do consumo de substâncias 
psicoativas (Tabaco, álcool e drogas); 

- Acidentes; 

- Violência em meio escolar e Bullying; 

- Sexualidade e Afetos; 

- Primeiros socorros; 

- Outras. 
 

Gabinete de Informação e Apoio ao Aluno/GIAA 
(parceria com Centro de Saúde de CR). 

 Fomentar o desenvolvimento de estilos de 
vida saudáveis; 

 Prevenir comportamentos de risco; 

 Promover a autorresponsabilização. 

b) 
M1 
c) 
T1; T3; R6 

Alunos do 

Agrupamento 

Comunidade Escolar 

Dossier, 
fotocópias, 
cartolinas, 
Bostik, cola, 
fita-cola, etc.: 
± €50,00 
 
Outros Custos a 
cargo da Escola 
e dos 
Encarregados 
de Educação 

Ao longo do 
ano letivo 
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XVI. Atividades a realizar pelos Serviços de Psicologia e Orientação (SPO)       

Atividades Objetivos PEA Público-Alvo 
Estimativa de 

custos 
Calendarização  

Dinamização de Assembleias de turma do 5.º e 

7.º ano de escolaridade, em articulação com a 

Direção  

 Dar a conhecer os recursos da Escola e 
fomentar o envolvimento, a participação 
e a cooperação dos alunos no processo de 
aprendizagem e na dinâmica escolar 

c) 
R3 

Alunos do 5.º e 7.º 

ano de escolaridade 

(361 alunos) 

Sem custos 16 a 20 
setembro 

 

Apoio e avaliação psicológica e psicopedagógica 
 Contribuir para o desenvolvimento 

pessoal, integração escolar e construção 
de projetos de vida 

b) 
L3; M2 

Alunos do 
Agrupamento 

€150,00 16 de setembro 
a 19 de junho  

Programa de Orientação Escolar e Profissional – 

15 sessões de grupo 

 Facilitar o desenvolvimento vocacional 
dos jovens apoiando o seu processo de 
decisão vocacional 

b) 
G13; H1; L3 

Alunos do 9.º ano de 

escolaridade 

(162 alunos) 

€140,00 + 

€80,00 
7 de outubro a 
4 de junho 

 

Programa de promoção de competências     

socio-emocionais (“Devagar se vai ao longe”) 

 Promover competências sócio emocionais 
e desempenho académico assim como 
prevenir e/ou reduzir a ocorrência de 
problemas de comportamento e 
emocionais 

b) 
G1; G20; L2 

Alunos do 2.º ano de 

escolaridade das 

EB Encosta do Sol, 

Salir de Matos, N.ª 

Sra. do Pópulo e Salir 

do Porto (SP23) 

(100 alunos) 

€70,00 
Outubro a 

março  

Workshop – Como lidar com a ansiedade?  
 Desenvolver o processo de formação, 

melhorando a qualidade de desempenho 
profissional 

d) 
U4 

Pessoal não docente €5,00 
18 a 20 de 

dezembro  
 

Sessão de esclarecimento e de apoio à transição 

do 1.º Ciclo do Ensino Básico para o 2.º Ciclo do 

Ensino Básico  

 Fomentar o envolvimento e a 
participação dos Pais/Encarregados de 
Educação na vida escolar do Agrupamento 
e facilitar a adaptação à mudança de 
ciclo 

c) 
Q2 

Pais/Encarregados de 
Educação dos alunos 
do 4.º ano de 
escolaridade 

Sem custos Março 
 

Sessão de prevenção primária da 

toxicodependência/comportamentos de risco em 

articulação com associação Viagem de Volta  

 Sensibilizar os alunos para as 
consequências possíveis da adoção de 
comportamentos de risco, contribuindo 
para um desenvolvimento pessoal mais 
harmonioso 

b) 
L7; M1 

Alunos do 8.º ano de 

escolaridade 

(171 alunos) 

€10,00 Março 

 

Programa de intervenção no âmbito da violência 

nas relações interpessoais (em parceria com o 

CHO e a UTAD) 

 Contribuir para a sensibilização e 
prevenção de comportamentos de 
violência 

b) 
G20; M7 
c) 
T1 

Alunos do 7.º ano de 

escolaridade 

(149 alunos) 

Sem custos 14 de abril a    
9 de junho 
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Atividades Objetivos PEA Público-Alvo 
Estimativa de 

custos 
Calendarização  

Programa de Orientação Escolar e Profissional – 

Entrevistas Finais 

 Facilitar o desenvolvimento vocacional 
dos jovens apoiando o seu processo de 
decisão vocacional 

b) 
L3; M2 
c) 
Q1 

Alunos do 9.º ano de 
escolaridade e 
Encarregados de 
Educação 

€12,00 
15 de abril a  
15 de julho  

Mês da juventude – “Painel 9.º ano e agora” em 

articulação com a associação para o 

desenvolvimento da juventude das Caldas da 

Rainha  

 Facilitar o desenvolvimento vocacional 
dos jovens informando quanto às ofertas 
educativas e formativas existentes 

b) 
L3; M2 
c) 
T1 

Alunos do 9.º ano de 
escolaridade 
(162 alunos) 

Sem custos 21 de abril 
 

Dia dos Sorrisos na Escola (em articulação com a 

coordenação dos Diretores de Turma e 

Bibliotecas Escolares) 

 Fortalecer os níveis de motivação e 
relação entre os alunos, docentes e não 
docentes 

b) 
G8; M7 
c) 
S2; R4 

Alunos do 
Agrupamento 
Docentes 
Pessoal Não Docentes 

€30,00 28 de abril 

 

 

 

Sessão de esclarecimento e de apoio à transição 

do Pré-Escolar para o 1.º Ciclo do Ensino Básico  

 Fomentar o envolvimento e a 
participação dos Pais/Encarregados de 
Educação na vida escolar dos educandos, 
promover o desenvolvimento de 
competências associadas à autonomia e 
facilitar a adaptação à mudança de ciclo 

c) 
Q2 

Pais/Encarregados de 
Educação dos alunos 
com 5/6 anos de 
idade 

Sem custos Abril 
 

Semana de Orientação Escolar e Profissional  
 Facilitar o desenvolvimento vocacional 

dos jovens apoiando o seu processo de 
decisão vocacional 

b) 
L3; M2 
c) 
T1 

Alunos do 9.º ano de 

escolaridade 

(162 alunos) 

€5,00 11 a 14 de maio 

 

Avaliação de pré-requisitos para a aprendizagem 

da leitura e da escrita  

 Permitir uma decisão informada 
relativamente ao nível de 
desenvolvimento/preparação das crianças 
para as exigências do 1.º Ciclo do Ensino 
Básico 

b) 
G1 
c) 
Q1 

Alunos da Educação 
Pré-Escolar em idade 
de matrícula 
condicional 

€15,00 Maio e junho 
 

Sessões de formação e aconselhamento parental  

 Promover competências parentais e 
colaborar com os Pais/Encarregados de 
Educação para um melhor conhecimento 
do desenvolvimento infantil 

b) 
G7 
c) 
Q2 

Pais dos alunos 
Educação Pré-Escolar 

Sem custos 
Ao longo do 

ano  

Sessões de esclarecimento no âmbito da 

educação para a sexualidade com base no 

levantamento de necessidades dos alunos 

(articulação com o GIAA e ACES)   

 Apoiar os alunos no desenvolvimento 
pessoal e no relacionamento interpessoal 

b) 
M1 
c) 
T1 

Alunos do 9.º ano de 

escolaridade 

(162 alunos) 

€10,00 
Ao longo do 

ano 
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XVII. Atividades a realizar pela Equipa Multidisciplinar de Apoio à Educação Inclusiva (EMAEI)       

Atividades Objetivos PEA Público-Alvo 
Estimativa de 

custos 
Calendarização  

 

Realização de alterações nos principais 

documentos, nomeadamente RTP – Relatório 

Técnico Pedagógico, PEI – Programa Educativo 

Individual e Fichas de Monitorização de Medidas 

de Suporte à Aprendizagem e Inclusão. 

 Melhorar os documentos tornando-os mais 
eficazes e eficientes, quanto à 
metodologia de elaboração, quanto à 
análise de dados. 

a) 
B2; B6 

Alunos com 

necessidade de 

medidas de suporte à 

aprendizagem 

Docentes de 

educação especial 

Docentes da 

Educação Pré-Escolar 

Docentes do 1.º Ciclo 

do Ensino Básico 

Diretores de Turma 

CRI - Técnicos do 
Centro de Recursos 
para Inclusão 

Sem custos Setembro  

Reuniões com docentes de educação especial; 

SPO e técnicos do CRI para discussão de 

conceitos e práticas sobre a aplicação de 

medidas de suporte à aprendizagem e inclusão. 

 Clarificar conceitos e práticas; 

 Capacitar os intervenientes para o apoio 
aos restantes docentes, constituindo-se 
como recursos de apoio. 

b) 
G13; H1; 
H2; H3 

Docentes de 

educação especial 

Docentes da 

Educação Pré-Escolar 

Docentes do 1.º Ciclo 

do Ensino Básico 

Diretores de turma 

Técnicos do CRI 

Sem custos  Setembro e 
outubro 

 

Organização dos modelos de funcionamento da 

intervenção e dos apoios a alunos com 

necessidades educativas: 

- Funcionamento do CAA – Centro de Apoio à 

Aprendizagem; 

- Distribuição de serviço; 

- Organização de funcionamento dos técnicos do 

CRI. 

 Implementar as medidas de suporte à 
aprendizagem e inclusão; 

 Distribuição dos recursos educativos 
especializados 

a) 
B2; C3; D2; 
b) 
H1; H2; H3; 
H4; H5; L1; 
L2; L7; N1 
c) 
Q1; Q2; T1; 
T2 

Docentes de 

educação especial 

SPO – Serviço de 

Psicologia e 

Orientação 

Técnicos do CRI 

Sem custos 
Setembro e 

outubro 
 

Distribuição dos principais documentos 

organizadores/orientadores da implementação 

de medidas por email e em reunião. 

 Fornecer informação sobre conceitos; 

 Clarificar e uniformizar procedimentos; 

a) 
D2 

Educação Pré-Escolar 

Docentes do 1.º Ciclo 

do Ensino Básico 

Diretores de turma 

Sem custos Outubro  
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Atividades Objetivos PEA Público-Alvo 
Estimativa de 

custos 
Calendarização  

Ação de formação de curta duração (ACD) 
 

Educação multinível, EMAEI, CAA e conceitos de 

operacionalização do Dec. Lei n.º 54/2018 

 Analisar e clarificar conceitos sobre as 
formas de implementação de medidas de 
suporte à aprendizagem. 

d) 
U2; U3; U4 

Docentes Sem custos Outubro  

Colaboração com os coordenadores dos Diretores 

de Turma e do Departamento do 1.º Ciclo do 

Ensino Básico para a melhoria dos PCT – Planos 

Curriculares de Turma 

 Aproximar os PCT ao novo quadro legal, 
no que se refere às medidas educativas e 
ações estratégicas. 

a) 
B1; B2 

Docentes titulares de 

turma 

Diretores de turma 

Sem custos 
Outubro e 

novembro 
 

Ação de formação de curta duração (ACD) 
 

Elaboração de adaptações curriculares não 

significativas. 

 Apoiar a melhoria da organização 
curricular das adaptações curriculares 
não significativas. 

d) 
U2; U3; U4 

Docentes 

Custos a 

suportar pelo 

Agrupamento 

Janeiro  

Colaboração na avaliação e reavaliação das 

condições de aprendizagem de alunos com 

necessidade de medidas seletivas e adicionais 

para a elaboração de RTP - RTP – Relatório 

Técnico Pedagógico, PEI – Programa Educativo 

Individual e PIT – Plano Individual de Transição. 

 Apoiar as equipas variáveis. 

b) 
H1; H2; H3; 
H4; H5; L1; 
L2; L7; N1; 
c) 
Q1; Q2; T1; 
T2 

Docentes titulares de 

turma 

Diretores de turma 

Docentes de 

educação especial 

Técnicos do CRI 

SPO 

Encarregados de 

educação 

Sem custos 
Ao longo do 

ano letivo 
 

Prestar aconselhamento e apoio a todos os 

docentes na definição e implementação de 

medidas de suporte à aprendizagem e inclusão, 

incluindo o CAA. 

 Apoiar os docentes na implementação de 
medidas. 

b) 
H1; H2; H3; 
H4; H5; L1; 
L2; L7; N1; 
c) 
Q1; Q2; T1; 
T2 

Docentes Sem custos 
Ao longo do 

ano letivo 
 

Realização de reuniões da EMAEI: 

- Equipa fixa; 

- Equipas variáveis 

 Propor as medidas de suporte à 
aprendizagem a mobilizar; 

 Elaborar o RTP, o PEI e o PIT; 

 Acompanhar o funcionamento do CAA; 

 Verificar a eficácia de medidas 
implementadas. 

a) 
B2 
b) 
G6; G8; 
G13; H1; 
H2; H3; H4 

EMAEI 

Equipa fixa 

Equipas variáveis 

Sem custos 
Ao longo do 

ano letivo 
 

Avaliar e monitorizar a eficácia da 

implementação de medidas de suporte à 

aprendizagem e inclusão. 

Elaboração de relatório no final do ano letivo. 

 Verificar a eficácia de medidas 
implementadas 

b) 
B5; B6 

Todos os docentes Sem custos 

Final de cada 

período e no 

final do ano 

letivo 
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XVIII. Formulário de avaliação das atividades 
 

 

A avaliação do Plano Anual de Atividades é feita em formulário próprio, preenchido online pelos docentes 

responsáveis pelas atividades, sendo os dados tratados e apresentados pelo Observatório da Qualidade no 

final do ano letivo. 

A análise e as retificações a este documento foram concluídas com parecer favorável por unanimidade 

na Reunião do Conselho Pedagógico, realizada a 09 de dezembro e aprovado, por unanimidade, pelos 

presentes, com um voto de louvor, uma vez que reflete o grande dinamismo do Agrupamento, 

contemplando atividades propostas por todos os órgãos do Agrupamento na reunião do Conselho Geral, 

realizada a 19 de dezembro de 2019. 

A Presidente do Conselho Geral destacou ainda os projetos de grande dimensão que envolvem muita 

articulação e muito trabalho, nomeadamente no que tem que ver com as visitas ao estrangeiro, o que 

comprova a preocupação, o empenho e o envolvimento dos docentes em proporcionar experiências 

diferentes e enriquecedoras aos alunos. 

 

 

O Diretor 

 

 

 

 

 

Jorge Manuel Martins Graça 

 

 

 

A Presidente do Conselho Geral 

 

 

 

 

 

Fernanda Maria Bernardes S. M. Rodeia Barahona 

 

 


