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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 “Ser Solidário”. 

Ser solidário é conseguir com pequenos gestos, transformar e fazer a diferença na vida de quem precisa. É 

perceber que a alegria de dar poderá ser superior à de receber. É um dos sentimentos mais nobres da 

humanidade. 

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. 

Considerando a solidariedade como um dos valores fundamentais e universais do século XXI, a 

Organização das Nações Unidas (ONU), por meio da Assembleia Geral, proclamou o dia 20 de dezembro 

como Dia Internacional da Solidariedade Humana. 

Celebrada desde o ano de 2005, a data tem como principal objetivo reunir povos e nações em um mesmo 

objetivo: reforçar a promoção da paz, os direitos humanos e o desenvolvimento socioeconómico, lembrando 

que os governos devem respeitar compromissos e acordos internacionais. 

A solidariedade constrói-se em cada aluno a partir da sua própria estrutura emocional e da representação que 

ela tem da sua realidade e da sua interação com o meio. As vivências sociais e afetivas desenvolvidas na escola 

levam os alunos a reconhecer, a aceitar e a respeitar o outro, com as mesmas necessidades direitos e deveres 

que ela tem. 

Pretende-se com este projeto sensibilizar e incentivar para a solidariedade e partilha na vida dos alunos, para 

que se desenvolva um olhar solidário e preocupação com o mundo em que vivemos tornando-se um 

compromisso, gerando atitudes que façam a diferença. 

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

estruturas de coordenação (equipas pedagógicas/conselhos de turma/conselhos docentes), 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 e pela dinamização de atividades de enriquecimento cultural e social dos 

alunos. 

É dado ênfase às atividades que promovem a articulação vertical, de forma a aprofundar a articulação entre 

ciclos e atenuar a transição dos discentes 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. 
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Para uma melhor divulgação do PAA a toda a comunidade educativa, este irá ser divulgado na página Web do 

Agrupamento e enviado por correio institucional do agrupamento para a comunidade escolar. 

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 comunidade escolar e o meio; 

Implementar o alargamento de conhecimentos multiculturais; 

Implementar o diálogo com outras comunidades educativas espalhadas pelo Mundo; 

Eliminar barreiras culturais; 

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 Homem e pelo Planeta; 

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 das crianças e jovens. 

Alguns constrangimentos, resultantes da declaração do estado de pandemia pela Organização Mundial de 

Saúde, devido ao SARS-CoV-2, alteraram a forma como o PAA será desenvolvido. Assim, perante este novo 

desafio, foram criadas soluções adaptadas à realidade atual e que dão respostas às necessidades dos nossos 

alunos. O meio digital será privilegiado em algumas atividades que, anteriormente, eram presenciais, por 

forma a cumprir as orientações de Ministério da Educação e da Direção-Geral de Saúde. 

Os alunos são sempre a nossa prioridade, na implementação de todo este processo. 
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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 Ciência Viva, Clube de Cidadania, Clube de Cinema, Clube Eco-Escolas, 

Clube de Empreendedorismo, Clube Erasmus+, Clube Escrita Criativa, Clube 

Europeu, Clube de Matemática Divertida, Clube de Música, Clube de 

Programação e Robótica, Clube do Património. 

 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; 
- 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 

Sem custos 

elegíveis 17 de setembro 

 

 

 

Coordenação de Diretores de Turma 
 

Projeto – “Começar bem… do 4.º para o 5.º ano 
de escolaridade”: 
- Acolhimento dos alunos do 9.º ano aos alunos 

do 5.º ano de escolaridade; 
- Atribuição de “Padrinhos”, aos alunos mais 

novos, que os acompanharão durante o 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 
elegíveis 

Semana de 
11 a 15 de 
outubro  

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; 

- Atividades lúdicas e experimentais sobre a 
temática. 

 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 

Educação       
Pré-Escolar 

1.º Ciclo do 
Ensino Básico 

Sem custos 
elegíveis 

11 a 15 outubro   

 

Departamento de Línguas (Inglês) 

Articulação 1.º, 2.º e 3.º Ciclos 
 

Halloween: 

Exposição de trabalhos: Halloween beasts. 

 Conhecer, divulgar e preservar as tradições; 

 Aprofundar o conhecimento da cultura de 
países de língua inglesa; 

 Estimular a criatividade e o espírito de 
reutilização de materiais. 

b) 
N1 
 
c) 
Q2 

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

Cartazes: 
± €2,00 

Medalhas: 
± €12,00 

Impressões A4: 
± €20,00 

Última semana 
de outubro 
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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 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 época; 

- 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 diferentes 
níveis de ensino. 

b) 
G8; M7 
 
c) 
Q2 

Educação       
Pré-Escolar 

1.º Ciclo do 
Ensino Básico 

Assistentes 
Operacionais 

Sem custos 
elegíveis 

8 a 12 novembro 
 

 

Departamento de Línguas (Alemão) 
 

A Festa de São Martinho  

• Conhecer, divulgar e preservar tradições; 

• Sensibilizar para a diversidade cultural; 

• Fomentar o gosto pelo trabalho de pesquisa 
e documentação variada. 

b) 
N1 
c) 
Q2 

Alunos do 3.º 
Ciclo do Ensino 
Básico de Alemão 

Sem custos 
elegíveis 

11 de novembro 

 

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; 

• Explorar jogos matemáticos. 

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

Educação       
Pré-Escolar 

1.º Ciclo do 
Ensino Básico 

Sem custos 
elegíveis 

22 a 26 
novembro  

 

 

Coordenação de Diretores de Turma 

em articulação com a Biblioteca Escolar 
 

Eleição da Associação de Estudantes 

Divulgação de informação junto dos diretores 
de turma: 

- Apresentação de Listas pelos alunos; 

- Divulgação da campanha no Instagram; 

- Eleição da Associação de Estudantes. 

● Representar os estudantes; 
● Promover a formação cívica, física cultural 

e científica dos seus membros; 
● Defender e promover os valores 

fundamentais do ser humano; 
● Estabelecer a ligação entre a Escola e os 

alunos; 
● Cooperar com outros organismos estudantis; 
● Contribuir para a participação dos seus 

membros na discussão dos problemas 
educativos. 

b) 
M8 
 
c) 
R5; S1 

2.º e 3.º Ciclo do 
Ensino Básico 

Sem custos 
elegíveis 

Novembro 
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Atividades Objetivos PEA Público-Alvo 
Estimativa de 

custos 
Calendarização  

Departamento de Ciências Sociais e Humanas 
em articulação com Biblioteca Escolar e a 
coordenação de Cidadania e Desenvolvimento 
(História e Geografia de Portugal, História e 
Cidadania e Desenvolvimento) 
 

Comemoração do Dia Mundial dos Direitos do 
Homem/Criança (10 dezembro) 

- Participação no evento da Amnistia 
Internacional - Maratona de Cartas; 

- Construção de um mural com frases alusivas ao 
tema (alunos do 7.º ano). 

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

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

b) 
G8; I2; 
I4; M7;N1 
 
c) 
T3 

2.º e 3.º Ciclo do 
Ensino Básico 

Impressões A4: 
± €5,00 

Semana de 
6 a 10 de 
dezembro  

Departamento de Línguas (Inglês) 

Articulação 1.º, 2.º e 3.º Ciclos 
 

- Troca de postais de Natal entre alunos de 
diferentes ciclos do agrupamento e de outras 
escolas; 

- Elaboração Christmas cracker trees. 

• 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) 
N1 
 
c) 
Q2 

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

Valor estimado: 
± €10,00  

Dezembro 

 

Departamento de Ciências Sociais e Humanas 

(Geografia) 
 

Projeto “Todos Orientados” – Execução, 
exposição, no polivalente, de rosa-dos-ventos em 
“3D”, elaboradas a partir de materiais 
reciclados. 

• Desenvolver a capacidade de planear e 
executar projetos; 

• Estimular o trabalho colaborativo; 

• Eleger os melhores trabalhos com votação 
entre pares, para premiar o mérito; 

• Envolver as famílias no processo        
ensino-aprendizagem dos respetivos 
educandos; 

• Promover a colaboração interdisciplinar, e 
desenvolver a sensibilidade estética; 

• Trabalhar as aprendizagens sobre a 
localização relativa; 

• Reutilizar materiais. 

b)  
M3;  
G5; G6; 
G8;  
H5 
 
c) 
Q2 

Alunos do 7.º ano 
de escolaridade 

Impressões A4 e 
Diplomas: 

± €10,00 

Dezembro 
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Atividades Objetivos PEA Público-Alvo 
Estimativa de 

custos 
Calendarização  

Encerramento do 1.º período 
 

Departamento da Educação Pré-Escolar 

Departamento do 1.º Ciclo do Ensino Básico 

Natal: 
- 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. 
 

Departamento de Línguas 

Natal na escola 

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

- 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) 

Corta-mato de Natal** 

 Fomentar a cooperação e o espírito de 
partilha e solidariedade; 

 Incentivar a criatividade na decoração das 
escolas; 

 Promover as relações entre escola, família 
e comunidade; 

 Estimular nos(as) alunos/crianças a 
importância da família; 

 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 e desenvolver a criatividade dos 
alunos através da criação de 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. 

b) 
G6; G7; 
G8; G9; 
G12; G19; 
H3; H5; 
L1; M1; 
M5; M6; 
M7; N1 
 
c) 
Q1; R4; 
R5; R6; 
T1; T3 

Alunos do AE D. 
João II 

Valor estimado: 
± €25,00 

*4 e 5 de 
dezembro 
 
13 a 17 de 
dezembro 
 
** 17 de 
dezembro 
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Atividades Objetivos PEA Público-Alvo 
Estimativa de 

custos 
Calendarização  

Departamento do 1.º Ciclo do Ensino Básico 

Departamento de Matemática e Ciências 
Experimentais (Matemática) 
 

Canguru Matemático sem Fronteiras 2021 

• 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 

Impressões A4: 

± €10,00 

Medalhas: 

± €1,50/aluno 

1.º período 

 

 

Projeto de Articulação 
Departamento Educação Pré-Escolar 
 

Era uma vez um ABECEDÁRIO… Solidário! 
 

“Eu, à descoberta das emoções” 
A solidariedade constrói-se em cada criança a 
partir da sua própria estrutura emocional e da 
representação que ela tem da sua realidade e da 
sua interação com o meio. 
Pretende-se desenvolver atividades específicas, 
de modo a criança a tomar consciência de si, 
através da elaboração de um conjunto de 
materiais que irá circular pelos JI - o monstro 
das cores, a menina Lena e um livro com 
abecedário de palavras - relacionadas com as 
emoções e a solidariedade: 
- Quem sou; 
- O que sinto; 
- As minhas Tradições e Costumes. 

• Motivar as crianças para interagir, partilhar 
e expressar vivências, ideias, apreciações 
críticas e sentimentos motivando a sua 
autonomia; 

• Facilitar a expressão de 
emoções/sentimentos; 

• Conhecer e aceitar as suas características 
pessoais e a sua identidade social e 
cultural; 

• Aumentar a capacidade expressiva e 
criativa através de exploração de materiais 
com diferentes caraterísticas e utilidades; 

• Estimular atitudes de cooperação e 
partilha; 

• Envolver os docentes e as crianças em 
projetos que promovam a 
interação/articulação. 

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

Educação        

Pré-Escolar 

Pais/Enc. de 
Educação 

Comunidade 
Educativa 

Sem custos 
elegíveis 

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;  

- 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 

Educação       
Pré-Escolar 

1.º Ciclo do 
Ensino Básico 

Sem custos 
elegíveis 

5 e 6 de janeiro 

 

Departamento de Ciências Sociais e Humanas 

(História) 
 

Comemoração do “Dia Internacional da 

Lembrança do Holocausto” 

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

• Valorizar os Direitos Humanos; 

• Homenagear a memória das vítimas do 
Holocausto;  

• Combater o antissemitismo, o racismo e 
quaisquer outras formas de intolerância que 
possam levar à violência. 

b) 

G5;G8; 

H3; H5; 

I2; I6; 

M6 

 

c) 

R5 

Alunos do 9.º ano 

de escolaridade 

Sem custos 

elegíveis 
27 de janeiro 

 

Departamento de Línguas 
 

“Mini-aula” de alemão, Goethe Institut Lisboa 

(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.º C  
Sem custos 

elegíveis Janeiro 

 

Departamento de Línguas 
 

A festa dos crepes (La Chandeleur) 

● Conhecer, divulgar e preservar tradições; 

● Sensibilizar para a diversidade cultural; 

● Fomentar o gosto pelo trabalho de pesquisa 
e documentação variada. 

b) 
G1 
 
c) 
Q2 

Alunos do 3.º 
Ciclo do Ensino 
Básico de Francês  

Sem custos 
elegíveis 

2 de fevereiro 

 

Departamento de Matemática e Ciências 
Experimentais (Informática) 

 

Dia da Internet Segura 

Elaboração/participação em atividades 

• Fomentar o espírito crítico e reflexivo; 

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

b) 
K2 
 
c) 
R6 

2.º e 3.º Ciclo do 

Ensino Básico 
Sem custos 
elegíveis 

8 de fevereiro 
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Atividades Objetivos PEA Público-Alvo 
Estimativa de 

custos 
Calendarização  

Departamento de Línguas 

(Inglês / Espanhol / Francês) 

Articulação 1.º, 2.º e 3.º CEB 
 

São Valentim 

- Criação de um “Jardim dos afetos”. 

• 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 

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

Sem custos 
elegíveis 

12 de fevereiro  

 

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. 

• Dinamizar as tradições carnavalescas 
explorando a temática proposta; 

• 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 

Educação       
Pré-Escolar 

1.º Ciclo do 
Ensino Básico 

Sem custos 
elegíveis 

21 a 25 fevereiro   

 

Departamento de Línguas (Inglês) 

Articulação do 1.º, 2.º e 3.º CEB 
 

Ida ao teatro em Inglês 

• 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 (3.º 
e 4.º anos), 2.º e 
3.º Ciclo do 
Ensino Básico 

± €7,00/aluno A definir 

 

Departamento de Línguas - Inglês 
 

Pancake race 

• Conhecer, divulgar e preservar tradições; 

• Aprofundar o conhecimento da cultura de 
países de língua inglesa; 

• Sensibilizar para a diversidade cultural. 

b) 
G8; M7 
 
c) 
Q2 

1.º Ciclo do 
Ensino Básico 

Sem custos 
elegíveis 

21 a 25 de 
fevereiro  

Departamento da Educação Pré-Escolar 
 

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

- Participação nas atividades das BE; 

- Momentos de leitura nos jardins-de-infância; 

- Leitura/narração/dramatização de histórias 
sobres as emoções e sobre a solidariedade. 

• 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 

Educação Pré-
Escolar 

Sem custos 

elegíveis  
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: 

- Participação nas atividades promovidas pelas 
Bibliotecas Escolares; 

- Leituras de histórias pelos alunos; 

- A Família a Ler. 

 Fomentar o gosto pela leitura e 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. 

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

Comunidade 
Escolar 

Sem custos 
elegíveis 

março 
 

Departamento de Matemática e Ciências 
Experimentais - Matemática 
 

Comemoração do Dia do PI 

• Relacionar aspetos do quotidiano com 
questões matemáticas; 

• Conhecer a história da Matemática. 

c) 
R6 

2.º e 3.º Ciclo do 
Ensino Básico 

Impressões A4: 

± €10,00 
14 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 7.º C, 
8.º C e 9.º C 

Sem custos 
elegíveis 

1 de abril 

 

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; 

• Integrar a Semana da Juventude promovida 
pelo município; 

• Eleger os representantes do Agrupamento 
na Fase Municipal. 

c) 
Q2; R6; 
T3 

Comunidade 
Escolar 

Impressões A4 e 
A3: 

± €5,00 

Fim do 2.º 
período  

Departamento do 1.º Ciclo do Ensino Básico 
 

Páscoa – encerramento do 2.º Período: 

- Leitura de histórias, visualização de filmes; 

- Realização de trabalhos sobre a Páscoa. 

• Experimentar outras formas e estratégias 
de aprendizagens; 

• Promover a interação entre os membros da 
comunidade escolar; 

• 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; G8; 
M7 

Comunidade 
Escolar 

Sem custos 
elegíveis 

4 a 5 abril 
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Atividades Objetivos PEA Público-Alvo 
Estimativa de 

custos 
Calendarização  

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

 

Olimpíadas: 
- Biologia Júnior; 
- 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 

Deslocação valor a 
determinar 

Medalhas: 
± €1,50/aluno 

Eliminatórias 
teóricas: 
local e datas a 
definir pela 
organização 

 

Departamento do 1.º ciclo do Ensino Básico 

Departamento de Línguas (Português) 
 

Concurso Literário D. João II – “Ser solidário”: 

- Texto Narrativo. 

• Fomentar o gosto pela escrita; 

• Desenvolver competências de escrita; 

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

b) 
G6 
 
c) 
R6 

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

Impressões A4 e 
A3: 

± €10,00 

Medalhas: 
± €1,50/aluno 

Ao longo do 2.º 
período 

 

Projeto de Articulação 
Departamento Educação Pré-Escolar 

 

Era uma vez um ABECEDÁRIO… Solidário! 

 

“Eu, aprendo sobre os Outros” 

As vivências sociais e afetivas desenvolvidas no 
Jardim de Infância levam as crianças a 
reconhecer, a aceitar e a respeitar o outro, com 
as mesmas necessidades direitos e deveres que 
ela tem. 

Pretende-se desenvolver atividades específicas, 
de modo a criança a tomar consciência de Si e do 
Outro, através da exploração do material 
elaborado no período anterior: 

- Introdução de novas palavras no livro do 
Abecedário relacionadas com a temática; 

- Realização de um trabalho criativo para 
ilustração do livro do abecedário. 

• Promover o reconhecimento e identificação 
de relações afetivas, facilitando a 
expressão de emoções/sentimentos nos 
outros; 

• Promover o respeito pelo outro e pelas suas 
opiniões numa atitude de partilha e 
responsabilidade; 

• Promover a utilização da linguagem verbal 
e não-verbal na comunicação e o diálogo 
com o outro; 

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

• Desenvolver a representação gráfica e a 
leitura através de várias produções; 

• Promover o enriquecimento das 
aprendizagens através da partilha entre os 
diferentes Jardins de Infância; 

• Envolver os docentes e as crianças em 
projetos que promovam a 
interação/articulação. 

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

Grupos de 

crianças da 

Educação Pré-

Escolar 

Sem custos 

elegíveis  
Ao longo do 2.º 
período   
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Atividades Objetivos PEA Público-Alvo 
Estimativa de 

custos 
Calendarização  

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 Chão Parada, 
EB Campo, EB 
Tornada, EB 
Reguengo Parada 
e EB Salir Porto 

Sem custos 

elegíveis 
Ao longo do 2.º 
período  

Departamento de Ciências Sociais e Humanas 

(História e Geografia de Portugal) 

Departamento de Expressões (ET) 
 

Realização de maquetes representativas da 
evolução da habitação (desde a pré-história até 
à atualidade) com a colaboração de ET. 

• Promover a valorização do património 
nacional; 

• Desenvolver nos alunos a capacidade de 
planear e executar projetos; 

• Estimular o trabalho colaborativo e 
interdisciplinar; 

• Envolver as famílias no processo ensino-
aprendizagem dos respetivos educandos. 

b) 
G5; G6; 
G8; H5; 
N1 

Alunos do 5.º ano 

de escolaridade 

Sem custos 

elegíveis 

Comparticipação 

dos Pais e 

Encarregados de 

Educação. 

Data a definir 

 

Departamento de Ciências Sociais e Humanas  

(História e Geografia de Portugal) 
 

Realização de maquetes de inovações 
tecnológicas no séc. XIX  
(articulação com Clube de Cinema e Fotografia 
para possível vídeo, a preto de branco) 

• Desenvolver a criatividade num contexto 
participativo de troca de experiências; 

• Desenvolver nos alunos a capacidade de 
planear e executar projetos; 

• Estimular o trabalho colaborativo; 

• Envolver as famílias no processo ensino-
aprendizagem dos respetivos educandos 

b) 
G5; G6; 
G8; H5; 
N1 

Alunos de 6.º ano 
de escolaridade 

Sem custos 

elegíveis 
Comparticipação 
dos Pais e 
Encarregados de 
Educação. 

Data a definir 

 

Departamento de Ciências Sociais e Humanas 

(Geografia) 
 

Realização de maquetes sobre o tema: Meio 
Natural (Clima; Relevo e Bacias Hidrográficas) 

• Desenvolver a capacidade de planear e 
executar projetos, estimular o trabalho 
colaborativo e a interdisciplinaridade; 

• Envolver as famílias no processo        
ensino-aprendizagem dos respetivos 
educandos; 

• Ampliar conhecimentos no âmbito da 
sustentabilidade, morfologia da cidade, e 
planeamento do território. 

b) 
G5; G6; 
G8; H5; 
N1 

Alunos de 7.º ano 
de escolaridade 

Sem custos 

elegíveis 
Comparticipação 
dos Pais e 
Encarregados de 
Educação. 

Data a definir 

 

Departamento de Ciências Sociais e Humanas 

(Geografia) 
 

Realização de maquetes sobre o tema: Cidades 
Sustentáveis  

• Desenvolver a capacidade de planear e 
executar projetos, estimular o trabalho 
colaborativo e a interdisciplinaridade; 

• Envolver as famílias no processo        
ensino-aprendizagem dos respetivos 
educandos; 

• Ampliar conhecimentos no âmbito da 
sustentabilidade, morfologia da cidade, e 
planeamento do território. 

b) 
G5; G6; 
G8; H5; 
N1 

Alunos do 8.º ano 
de escolaridade 

Sem custos 

elegíveis 
Comparticipação 
dos Pais e 
Encarregados de 
Educação. 

Data a definir 
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Atividades Objetivos PEA Público-Alvo 
Estimativa de 

custos 
Calendarização  

Departamento de Ciências Sociais e Humanas 

(Geografia) 
 

Realização de maquetes sobre o tema:  

Riscos e Catástrofes Naturais 

• Desenvolver a capacidade de planear e 
executar projetos, estimular o trabalho 
colaborativo e a interdisciplinaridade; 

• Envolver as famílias no processo ensino-
aprendizagem dos respetivos educandos; 

• Ampliar conhecimentos no âmbito da 
educação ambiental, da teoria do Risco e do 
planeamento do território. 

b) 
G5; G6; 
G8; H5; 
N1 

Alunos do 9.º ano 
de escolaridade 

Sem custos 

elegíveis 
Comparticipação 
dos Pais e 
Encarregados de 
Educação. 

Data a definir 
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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) 

G5;G8; 

H3; H5; 

I2; I6; M6 

c) 

R5 

Alunos do  

6.º e 9.º ano de 

escolaridade 

Sem custos 

elegíveis 

Semana de 
21 a 29 abril  

Departamento de Ciências Sociais e Humanas 

em articulação com a Coordenação de 

Cidadania e Desenvolvimento - Geografia e 

Cidadania e Desenvolvimento: 

 

Comemoração do dia da “União Europeia” 

• Reforçar o sentimento de pertença à U.E. e 
a identidade da cidadania europeia; 

• Valorizar a Interculturalidade e a 
diversidade de culturas. 

b) 

G5;G8; 

H3; H5; 

I2; I6; M6 

 

c) 

R5 

2.º e 3.º Ciclos do 

Ensino Básico 

Material Diverso 

± €20,00 

Semana de  
9 a 13 maio 

 

Departamento de Ciências Sociais e Humanas 

em articulação com a Coordenação de 

Cidadania e Desenvolvimento - Geografia e 

Cidadania e Desenvolvimento: 
 

Debate/plenário sobre os Objetivos do 
Desenvolvimento Sustentável (Escola Sede) 

• Sensibilizar para a agenda da ONU 2030; 

• Desenvolver a capacidade comunicativa num 
contexto participativo de troca de ideias. 

b) 

G5;G8; 

H3; H5; 

I2; I6; M6 

 

c) 

R5 

Alunos do 9.º ano 
de escolaridade 

Material Diverso 

± €10,00 
Data a definir 

 

Departamento da Educação Pré-Escolar 

Departamento do 1.º ciclo do Ensino Básico 
 

Dia da Criança 

- Atividades lúdicas. 

• 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 

Sem custos 
elegíveis 

1 de junho  

 

Departamento do 1.º ciclo do Ensino Básico 
 

Semana do Ambiente 

Atividades de sensibilização e promoção de 
proteção do meio ambiente.  

• 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 
elegíveis 

1 a 3 de junho 
 

Departamento da Educação Pré-Escolar 

Departamento do 1.º ciclo do Ensino Básico 
 

Festa de Encerramento do Ano Letivo 

Atividades lúdicas na escola. 

• Culminar as atividades do ano letivo; 

• Realizar atividades lúdicas; 

• Partilhar trabalhos. 

b) 
M7 
 
c) 
Q1; Q2; 
R4 

Educação       
Pré-Escolar 

1.º Ciclo do 
Ensino Básico 

Sem custos 
elegíveis 

30 de junho  
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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 das Experiências 

- Atividades de experiências. 

• Desenvolver a curiosidade; 

• Proporcionar experiências diversificadas e 
motivadoras. 

b) 
G5; G6; 
G7;G8; 
N1 
 
c) 
S2 

Educação       
Pré-Escolar 

1.º Ciclo do 
Ensino Básico 

Sem custos 
elegíveis 

3.º período 
 

 

Departamento da Educação Pré-Escolar 

Departamento do 1.º Ciclo do Ensino Básico 
 

Conhecer a escola …: 

Visita presencial das crianças da educação pré-
escolar às salas do 1.º Ciclo ou visita virtual 
apresentando o espaço escolar às crianças do 
pré-escolar. 

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

• Facilitar a transição entre ciclos de ensino. 

b) 
G5; G8; 
N1 
 
c) 
S2 

Educação       
Pré-Escolar 

1.º Ciclo do 
Ensino Básico 

Sem custos 
elegíveis 

Ao longo do 3.º 
período 

 

 

Projeto de Articulação 
Departamento Educação Pré-Escolar 

 

Era uma vez um ABECEDÁRIO… Solidário! 
 

 “Eu, sou solidário com…” 
Sensibilizar e incentivar para a solidariedade e a 
partilha na vida das crianças, para que se 
desenvolva um olhar solidário e preocupação 
com o mundo em que vivemos tornando-se um 
compromisso, gerando atitudes que façam a 
diferença. 
Pretende-se promover ações ecológicas e 
sustentáveis, com vista à proteção do ambiente 
e dar a conhecer associações/instituições de 
solidariedade, através de: 

- Exploração do produto final do livro 
Abecedário, que irá circular pelos JI, 
partilhando saberes e vivências; 

- Dia da Natureza; 

- Divulgação de projetos sociais existentes na 
comunidade; 

- Partilhas com a comunidade educativa. 

• Sensibilizar para uma atitude crítica e 
interventiva relativamente ao que se passa 
no mundo; 

• Promover a comunicação oral e aquisição de 
vocabulário de acordo com as temáticas; 

• Promover o reconhecimento e identificação 
de algumas características e transformações 
da Natureza; 

• Promover a prática de atitudes e 
comportamentos de respeito pelo meio 
Ambiente e conservação da Natureza; 

• Sensibilizar para a importância da 
reciclagem (3Rs); 

• Dar a conhecer e valorizar as funções dos 
serviços das associações/instituições de 
solidariedade social e ambiental; 

• Promover o intercâmbio entre a escola e a 
comunidade. 

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

Grupos da 

Educação 

Pré-Escolar 

Sem custos 
elegíveis 

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

custos 
Calendarização  

PLA – Português Língua de Acolhimento 
 

Saberes & Sabores 

Jantar partilhado com pratos típicos dos países 
oriundos, sobre os quais foram elaborados textos 
em português pelos formandos. 

• Promover a interculturalidade e a inclusão 
social na Educação Não Formal; 

• Promover conhecimentos funcionais da 
língua portuguesa; 

• Promover a produção escrita em português. 

b) 
J8 

Formandos e 

formadores 

Impressões: 
± €4,00 

Bolsas Plástico: 
± €2,00 

julho  

EPCR 
 

Dia do Certificado 

- 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: 
± €2,00 

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 a cooperação com os outros em 
situações de jogo, seguindo regras; 

• Promover o gosto pela prática desportiva. 

b) 

J1 

Grupos da 
Educação 
Pré–Escolar 

Sem custos 
elegíveis 

Ao longo do ano 
letivo  

Departamento da Educação Pré–Escolar 
 

Organização das atividades de Animação e 
Apoio à Família ( AAAF) 

• Desempenhar uma função social como 
complemento da função educativa da 
educação pré-escolar, proporcionando às 
famílias, apoio, estabilidade e segurança;  

• Proporcionar à criança o fruir, 
privilegiando o prazer de estar e conviver;  

• Articular a componente pedagógica do 
Jardim de Infância com a componente de 
apoio à família, com vista à formação e 
desenvolvimento harmonioso das crianças. 

c)  

P1 

Grupos da 
Educação 
Pré–Escolar 

Sem custos 

elegíveis 

Comparticipação da 
CMCR e Pais e 
Encarregados de 
Educação. 

Ao longo do ano 
letivo   

Departamento da Educação Pré-Escolar  
 

Atividades e visitas ao meio envolvente: 

- Biblioteca Municipal -“Hora do Conto” 

- Centro de Artes 

- Conservatório Música 

- Mata do Outeiro / Coto 

- Museu da Cerâmica/Ateliês 

- Museu Hospital Termal 

- Museu José Malhoa/Ateliês 

- Paul da Tornada 

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

- Bombeiros  
Ou 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; M1; 
M3; N1 

 

c) 

R5 

Grupos da 
Educação       
Pré-Escolar 

Sem custos 

elegíveis 

Comparticipação 
dos Pais e 
Encarregados de 
Educação. 

Ao longo do ano 
letivo  

 

 

 

 



 
 

Página 21 de 69 

Atividades Objetivos PEA Público-Alvo 
Estimativa de 

custos 
Calendarização  

Departamento da Educação Pré-Escolar 
 

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; 

- Halloween; 

- 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 da Espiga; 

- Dia da Criança; 

- Dia do Ambiente; 

- Dia Mundial do Livro; 

- Dia da Tolerância; 

- Dia da Solidariedade Humana; 

- Dia Escolar da Não Violência e da Paz. 

Ou 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 
as crianças, docentes e não docentes; 

• Partilhar sentimentos de alegria e diversão 
através de situações lúdicas. 

b) 

G5; G6; 
G8; M1; 
M3; N1 

 

c) 

R5 

Grupos da 
Educação 
Pré–Escolar 

Sem custos 
elegíveis 

Ao longo do ano 
letivo  

Departamento da Educação Pré-Escolar 

Departamento do 1.º Ciclo do Ensino Básico 
 

Assembleia Turma e 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 

1.º Ciclo do 
Ensino Básico 

Sem custos 
elegíveis 

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 
 

Projeto de Articulação 
“Ser solidário”- A Sacola da Solidariedade 
 

- O que é a solidariedade? 

- Como podemos ser solidários? 

- Como podemos praticar a solidariedade. 

Construção de uma “Sacola” que irá circular por 
todas as salas. 
 

Cada sala irá colocar o material que julgar 
pertinente e motivador sobre a solidariedade. 
Registar a passagem em cada sala num caderno. 

• Expressar emoções e sentimentos e 
reconhecê-los nos outros; 

• Desenvolver o espírito de interajuda e 
cooperação; 

• Interiorizar atitudes de respeito e 
solidariedade para com os outros; 

• Respeitar a diversidade e solidarizar-se 
com os outros 

b) 
G5; G8; 
M3; M7; 
N1 

Crianças/alunos 
de todos os 
Conselhos 
Docentes de 
Articulação 

Sem custos 
elegíveis 

Ao longo do ano 
letivo 

 

 

Departamento do 1.º Ciclo do Ensino Básico 
 

Outras datas assinaladas: 

- Dia Mundial da Música; 

- Dia Europeu dos pais e da Escola; 

- 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 

1.º Ciclo do 
Ensino Básico 

Comunidade 
Escolar 

Sem custos 
elegíveis 

Ao longo do ano 
letivo  

Departamento do 1.º Ciclo do Ensino Básico 
 

Atividades em parceria com as Juntas de 
Freguesia e Câmara Municipal de Caldas da 
Rainha 

• Conhecer instituições da cidade; 

• Promover novos estímulos e vivências 
diversificadas. 

b) 

M3; M7 

1.º Ciclo do 
Ensino Básico 

Sem custos 
elegíveis 

Ao longo do ano 
letivo  

Departamento de Matemática e Ciências 
Experimentais (Matemática) 
 

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) 
Q2; R5; 
R6 

2.º e 3.º Ciclo do 
Ensino Básico 

Impressões: 
± €40,00 

Prémios: 
± €20,00 

A definir pelos 
promotores 
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Atividades Objetivos PEA Público-Alvo 
Estimativa de 

custos 
Calendarização  

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; 

• Adquirir competências para melhorar os 
hábitos de trabalho e de estudo. 

b) 
K1; K2 
 
c) 
Q2; R6 

2.º e 3.º Ciclo do 
Ensino Básico 

Sem custos 
elegíveis 

Ao longo do ano 
letivo 

 

Departamento de Matemática e Ciências 
Experimentais (Informática) 
 

Participação nos desafios da SeguraNet 
2021/2022 

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

b) 
K1; K2 
 
c) 
R6 

2.º e 3.º Ciclo do 
Ensino Básico 

Sem custos 
elegíveis 

Ao longo do ano 
letivo 

 

Departamento de Matemática e Ciências 
Experimentais (Informática) 
 

Participação na “Hora do Código 2021” 

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

b) 
K1; K2 
 
c) 
R6 

2.º e 3.º Ciclo do 
Ensino Básico 

Sem custos 
elegíveis 

Ao longo do ano 
letivo 

 

Departamento de Línguas (Português) 
 

Plano Nacional de Leitura 

- Leituras extensivas; 

- Concurso de leitura; 

- Projetos de leitura recreativa (sala de aula). 

• 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) 

G9; I5 

2.º e 3.º Ciclo do 
Ensino Básico  

Sem custos 
elegíveis 

Ao longo do ano 
letivo 

 

Departamento de Línguas (Alemão) 
 

- Troca de correspondência com escolas 
europeias. 

• 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 de LEII 
Alemão 

Sem custos 
elegíveis 

Ao longo do ano 
letivo 

 

Departamento de Ciências Sociais e Humanas 
 

Visitas de estudo/saídas de campo ao meio 
envolvente em articulação com os conselhos de 
Turma. 
 

(História e Geografia de Portugal e História) 
Visitas virtuais a museus. 
 

(Geografia) * 

Saídas de campo para observação direta e 
contacto com fenómenos geográficos. 

• Conhecer/valorizar o Património 
Local/Mundial, Histórico, Cultural e 
Ambiental; 

• Mobilizar saberes culturais para 
compreender a realidade e abordar 
problemas e situações do quotidiano; 

• Reforçar o sentimento de pertença e de 
inclusão dos alunos à escola; 

• Promover a ligação entre aprendizagens 
formais e o meio envolvente. 

b) 

G7; G8; 
N1 

 

c) 

R6 

2.º e 3.º Ciclo do 
Ensino Básico 

 

* 3.º Ciclo do 
Ensino Básico 

Sem custos 
elegíveis 

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

custos 
Calendarização  

Departamento de Ciências Sociais e Humanas  

(História e Geografia de Portugal) 
 

Jogo “Personalidades da História” 

• Aprofundar o conhecimento personalidades 
da História de Portugal; 

• Promover a pesquisa de informação; 

• Usar as tecnologias digitais. 

b) 

G7; 
G8;N1 

 

c) 

R6 

2.º e 3.º Ciclo do 
Ensino Básico 

Fotocópias e 
Cartolinas: 

± €10,00 

Ao longo do ano 
letivo 

 

Departamento de Ciências Sociais e Humanas  

(Geografia) 
 

Jogo “Concelho Mistério” 

• Reforçar o sentimento de pertença e de 
inclusão dos alunos à escola;  

• Promover a ligação entre aprendizagens 
formais e o meio envolvente; 

• Usar as tecnologias digitais; 

• Reforçar a pesquisa de informação;  

• Estimular a participação em atividades em 
parceria com a biblioteca; 

• Conhecer o território. 

b) 

G7; 
G8;N1 

 

c) 

R6 

2.º e 3.º Ciclo do 
Ensino Básico 

Fotocópias e 
Cartolinas: 

± €10,00 

Ao longo do ano 
letivo 
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VI. Atividades a realizar na Semana do Agrupamento 

Atividades Objetivos PEA Público-Alvo 
Estimativa de 

custos 
Calendarização  

Direção 
Bibliotecas Escolares 
 

Receção aos alunos do 1.º CEB 

- Os alunos do 3.º CEB 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 1.º CEB 

Docentes 
Assistentes 
Operacionais 

Impressões: 
± €20,00 

Transporte: 
±€1.000,00. 

26 a 29 de abril 

 

Direção 
 

Entrega de Medalhas e Diplomas 

- Desporto Escolar; 

- XII Edição da Batalha da Leitura|Poesia; 

- Concurso Nacional de Leitura; 

- Concurso Literário D. João II; 

- Concursos da Matemática; 

- Olimpíadas da Química, Física e Biologia; 

- Spelling Bee; 

- Evolução da habitação; 

- Inovações tecnológicas no séc. XIX; 

- Relevo e Bacias Hidrográficas; 

- A Cidade Sustentável; 

- Os Riscos e as Catástrofes Naturais; 

- 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 

Diplomas: 
± €15,00 

Medalhas: 
± €1,50/aluno 

26 a 29 de abril  

 

Bibliotecas Escolares 
 

Exposições na Biblioteca da EB D. João II 

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

• Visitar as exposições. 

c) 
Q2; R5; R6 

Comunidade 
Escolar 

Sem custos 
elegíveis 

26 a 29 de abril  

 

Departamento Educação Pré-Escolar 
 

Era uma vez um ABECEDÁRIO… Solidário  

• Dar a conhecer o 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 
elegíveis 

26 a 29 de abril 
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Atividades Objetivos PEA Público-Alvo 
Estimativa de 

custos 
Calendarização  

Departamento do 1.º Ciclo do Ensino Básico 
 

- Exposições de trabalhos. 

 Divulgar as dinâmicas e trabalhos realizados 
pelos alunos; 

 Prover articulação horizontal e vertical; 

 Incentivar a partilha. 

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

Comunidade 
Escolar 

Sem custos 
elegíveis 

26 a 29 de abril  

 

Departamento Expressões 

(Educação Musical) 
 

Apresentação musical 

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

- Aulas abertas. 

 Fomentar e divulgar a prática 
musical/instrumental. 

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

Comunidade 
Escolar 

Sem custos 
elegíveis 

26 a 29 de abril  

 

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: 
± €1,50/aluno 

26 a 29 de abril  

 

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 
elegíveis 

26 a 29 de abril  

 

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 

Material diverso: 
±€10,00 

Medalhas: 
± €1,50/aluno 

26 a 29 de abril  

 

Departamento de Línguas  

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

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 

Material diverso: 
±€40,00 

26 a 29 de abril  
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Atividades Objetivos PEA Público-Alvo 
Estimativa de 

custos 
Calendarização  

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 

2.º e 3.º Ciclo do 
Ensino Básico 

Comunidade 
Escolar 

Material diverso: 
±€10,00 

26 a 29 de abril  

 

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 

2.º e 3.º Ciclo do 
Ensino Básico 

Medalhas: 
± €1,50/aluno 

26 a 29 de abril  

 

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 

Material diverso: 
±€20,00 

26 a 29 de abril  

 

Departamento de Línguas 

Departamento de Ciências Sociais e Humanas 

(Articulação entre as disciplinas de Alemão e 
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 
através da criação de oportunidades para 
novas estratégias pedagógicas; 

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

• Desenvolver a produção de novas formas de 
construção do conhecimento a fim de 
contribuir para o sucesso escolar; 

• Potenciar o uso das tecnologias como 
facilitador de interação com o mundo físico 
e social; 

• 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 

Material diverso: 
±€20,00 

26 a 29 de abril  
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Atividades Objetivos PEA Público-Alvo 
Estimativa de 

custos 
Calendarização  

Departamento de Ciências Sociais e Humanas 

(História e Geografia de Portugal) 
 

- Exposição de maquetes representativas da 
evolução da habitação (da pré-história à 
atualidade), com a colaboração de ET - 5.º 
ano; 

 

- Exposição de maquetes de inovações 
tecnológicas no séc. XIX (incluindo possível 
vídeo, a preto de branco dos alunos a sair da 
escola, à semelhança dos do início do cinema, 
com a colaboração do Clube de Cinema) - 6.º 
ano.  

• Promover a articulação entre os diferentes 
níveis de ensino do Agrupamento;  

• Promover a valorização do património 
nacional; 

• Partilhar o trabalho colaborativo e 
interdisciplinar; 

• Reforçar o sentimento de pertença e de 
inclusão dos alunos e famílias à escola; 

• Contribuir para aproximar a escola das 
famílias, dando a conhecer o trabalho 
desenvolvido. 

b) 

G6; G8; 
H5; N1 

 

c) 

Q2; R4; R5; 
R6 

Comunidade 

Escolar 

Medalhas: 

± €1,50/aluno 
26 a 29 de abril  

 

Departamento de Ciências Sociais e Humanas 

(História) 

Departamento de Expressões (EV) 
 

Exposição “História em 3D” 

• Desenvolver nos alunos a capacidade de 
planear e executar projetos; 

• Estimular o trabalho colaborativo; 

• Promover a interação e a articulação entre 
a escola e a Comunidade Educativa; 

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

• Promover a colaboração interdisciplinar, 
nomeadamente entre a disciplina de 
História e Educação Visual. 

b) 

G6; G8; 
H5; N1 

 

c) 

Q2; R4; R5; 
R6 

Comunidade 
Escolar 

Medalhas: 
± €1,50/aluno 

26 a 29 de abril  

 

Departamento de Ciências Sociais e Humanas 
(Geografia) 
 

Projeto “Todos Orientados” 
Exposição de rosa-dos-ventos “3D” a partir de 
materiais reciclados, elaboradas pelos alunos do 
7.º ano de escolaridade. 

 Envolver as famílias dos alunos nas 
aprendizagens dos seus educandos; 

 Sensibilizar para a reutilização de 
materiais; 

 Premiar o mérito dos trabalhos. 

b) 

G6; G8; 
H5; N1 

c) 

Q2; R4; R5; 
R6 

Comunidade 
Escolar 

Medalhas: 
± €1,50/aluno 

26 a 29 de abril 

 

Departamento de Ciências Sociais e Humanas 
(História e Geografia de Portugal e História) 
 

Projeto “O 25 de Abril”  
Exposição de trabalhos dos alunos do 6.º e do 9.º 
ano de escolaridade. 

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

• Desenvolver o trabalho colaborativo; 

• Premiar o mérito dos trabalhos. 

b) 

G6; G8; 
H5; N1 

 

c) 

Q2; R4; R5; 
R6 

Comunidade 
Escolar 

Medalhas: 
± €1,50/aluno 

26 a 29 de abril  
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Atividades Objetivos PEA Público-Alvo 
Estimativa de 

custos 
Calendarização  

Departamento de Ciências Sociais e Humanas 
(Geografia) 
 

Exposição de maquetes: 
 

“Relevo e Bacias Hidrográficas” (7.º ano) 

“A Cidade Sustentável” (8.º ano) 

“Os Riscos e as Catástrofes Naturais” (9.º ano) 

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

• Perspetivar/imaginar a cidade do 
Sustentável; 

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

• Contribuir para aproximar a escola das 
famílias, dando a conhecer o trabalho 
desenvolvido; 

• Premiar o mérito dos trabalhos. 

b) 

G6; G8; 
H5; N1 

 

c) 

Q2; R4; R5; 
R6 

Comunidade 
Escolar 

Material diverso: 
±€20,00 

Medalhas: 
± €1,50/aluno 

26 a 29 de abril 

 

Departamento de Matemática e Ciências 
Experimentais (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 

Material diverso: 
±€50,00 

26 a 29 de abril  

 

Departamento de Matemática e Ciências 
Experimentais (Matemática)  
 

- 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 

Material diverso: 
±€20,00 

26 a 29 de abril  

 

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 

Sem custos 
elegíveis 

26 a 29 de abril  

 

Departamento de Matemática e Ciências 
Experimentais (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 
elegíveis 

26 a 29 de abril  
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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 
• Cumprir com o estipulado no 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 * 
A definir pelo 
Desporto Escolar 

 

Grupo / Equipa de Badmínton 
• Cumprir com o estipulado no 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 

Transporte * 

A definir pelo 

Desporto Escolar 
 

Grupo / Equipa Andebol 
• Cumprir com o estipulado no 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 * 

A definir pelo 

Desporto Escolar 
 

Grupo / Equipa de Ténis de Campo ou 
 

Projeto Sobre Rodas 

• Cumprir com o estipulado no 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 * 

A definir pelo 

Desporto Escolar 
 

Grupo/equipa de Futsal 
• Cumprir com o estipulado no 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 * 

A definir pelo 

Desporto Escolar 
 

Grupo/equipa de Futsal 
• Cumprir com o estipulado no Quadro 

Competitivo estabelecido pela Coordenação 
do Desporto Escolar / DGEstE. 

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

Iniciados Transporte * 

A definir pelo 

Desporto Escolar 
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Atividades Objetivos PEA Público-Alvo 
Estimativa de 

custos 
Calendarização  

Grupo Equipa de Desportos Gímnicos 
• Cumprir com o estipulado no 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 * 

A definir pelo 

Desporto Escolar 
 

Grupo / Equipa de Ténis de Mesa 
• Cumprir com o estipulado no 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 

Transporte * 

A definir pelo 

Desporto Escolar 
 

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 
elegíveis 

A definir pelo 

Desporto Escolar 
 

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 

2.º e 3.º Ciclos do 
Ensino Básico 

Medalhas: 
± €1,50/aluno 

A definir pelo 

Desporto Escolar 
 

Departamento Expressões 

(Educação Física – Desporto Escolar) 
 

Formação de árbitros de andebol (Nível 2) 

 Garantir o cumprimento 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 
elegíveis 

2.º Período 
 

Departamento Expressões 

(Educação Física – Desporto Escolar) 
 

Atividade articulada entre alunos do 1.º, 2.º e 
3.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 
elegíveis 

A definir  

 

 
* Verba partilhada com outros Agrupamentos de Escolas 
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VIII. Atividades a realizar no âmbito da Educação Especial       

Atividades Objetivos PEA Público-Alvo 
Estimativa de 

custos 
Calendarização  

Sensibilização para a diferença 

- Visionamento de curta-metragem “Cuerdas” 
nas aulas de Cidadania e Desenvolvimento; 

- Debate de ideias a partir de imagens alusivas a 
esta temática da diferença – audição de uma 
canção de “Gabriel o pensador”; 

- Elaboração de mensagens alusivas às dinâmicas 
desenvolvidas nas aulas de Cidadania e 
Desenvolvimento para exposição na Biblioteca 
Escolar. 

• Sensibilizar a comunidade escolar para a 
diferença; 

• Promover um debate e reflexão sobre a 
necessidade de inclusão pessoal e social de 
todos sem exceção. 

b) 
H5; M7 

Turmas do 2.º e 
3.º Ciclo do 
Ensino Básico dos 
alunos abrangidos 
pelo Decreto-Lei 
n.º 54/2018 

Sem custos 
elegíveis 

1.º período 
 

UEE - Unidade de Ensino Estruturado 
 

EB N.ª Sra. do Pópulo 

- Encontros com pais. 

• Partilhar informação pertinente no âmbito 
da Educação Inclusiva; 

• Partilhar experiências e vivências; 

• Contribuir para a redução do stresse 
familiar. 

b) 
H5 
 
c) 
Q1 

Pais e Enc. de 
Educação dos 
alunos que 
frequentam a 
UEE. 

Sem custos 
elegíveis 

Encontros 
trimestrais  

UEE - Unidade de Ensino Estruturado 
 

EB N.ª Sra. do Pópulo 

- Visitas à UEE; 

- Realização de jogos utilizando materiais de 
intervenção específica. 

• Dar a conhecer aos alunos o funcionamento 
da 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 

Crianças da 
Educação       
Pré-Escolar 
Alunos do 1.º ano 
de escolaridade 
Docentes 
Assistentes 
Operacionais 

Sem custos 
elegíveis 

2.º e 3.º períodos 
 

UAE - Unidade de Apoio Especializado 
 

EB Salir de Matos 

As emoções: 

- Contar histórias relacionadas com as emoções; 

- Jogos com símbolos; 

- Termómetro das emoções. 

• Reconhecer e identificar emoções, nos 
símbolos, em si e nos outros; 

• Perceber o que fazer perante certas 
emoções; 

• Compreender como ajudar os outros. 

b) 
H5; I2 
 
c) 
Q1 

Crianças da 
Educação       
Pré-Escolar e a 
UAE. 

Sem custos 
elegíveis 

A partir do 2.º 
Período 

 

 

UAE - Unidade de Apoio Especializado 
 

EB Salir de Matos 

- Pintar caixotes de lixo do recreio; 

- Pintar flores para o gradeamento; 

- Pintar os bancos do recreio. 

• Embelezar o espaço exterior – recreio; 

• Melhorar o espaço exterior. 

b) 
H5; M3 

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

Sem custos 
elegíveis 

Durante o ano 

letivo  
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Atividades Objetivos PEA Público-Alvo 
Estimativa de 

custos 
Calendarização  

UAE - Unidade de Apoio Especializado 
 

EB Salir de Matos 

- Visitas à UAE; 

- Manipulação dos materiais de intervenção 
específica 

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

b) 
H5; M7 

Educação       
Pré-Escolar 
1.º Ciclo do 
Ensino Básico 

Sem custos 
elegíveis 

Durante o ano 

letivo 
 

 

UEE - Unidade de Ensino Estruturado 
 

EB N.ª Sra. do Pópulo 
Ementa: 

- Ajudar os alunos a construir a ementa diária 
com símbolos; 

- Fixar a ementa com símbolos no placar da UEE 
e ajudar os alunos na sua leitura; 

- Fixar a ementa no placar junto ao refeitório 
para que todos os alunos a possam consultar. 

• Estimular o gosto pela leitura; 

• Divulgar a escrita/leitura com símbolos; 

• Dar a conhecer a ementa diária; 

• Incentivar a uma alimentação equilibrada. 

b) 
H3; H5; 
I2; M1 

Educação       
Pré-Escolar 
1.º Ciclo do 
Ensino Básico 
Docentes 
Assistentes 
Operacionais 

Sem custos 
elegíveis 

Durante o ano 
letivo 

 

Visionamento de curta-metragem: “Perdida de 

Riso”: 

- Construção de uma história, a partir do 
visionamento do vídeo, apenas em linguagem 
gestual portuguesa; 

- Debate de ideias; 

- Elaboração de mensagens alusivas ao tema da 
inclusão pessoal e social de toda e qualquer 
pessoa -ser diferente é normal. 

• Sensibilizar para a alteração da perceção da 
sociedade face aos alunos com 
problemáticas específicas e/ou em risco de 
exclusão social; 

• Promover a inclusão educativa e social, na 
sala de aula de todos os alunos, em 
particular dos alunos abrangidos pelo 
Decreto-Lei n.º 54/ 2018; 

• Compreender os alunos com dificuldades de 
aprendizagem - estratégias de inclusão de 
todos os alunos, nas escolas regulares. 

b) 
H5; M7 

Turmas do 2.º e 
3.º Ciclo do 
Ensino Básico dos 
alunos abrangidos 
pelo Decreto-Lei 
n.º 54 de 2018 

Sem custos 
elegíveis 

Durante o ano 
letivo  

UEE – Unidade de Ensino Estruturado 
 

EB N.ª Sra. do Pópulo 

- Atividade de sensibilização para as diferenças 
individuais; 

- Contar história, apresentar vídeo ou 
PowerPoint. 

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

• Promover a interação, o espírito de 
entreajuda e o respeito pelas diferenças 
individuais; 

• Dar a conhecer aos alunos o funcionamento 
da 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; I2 
 
c) 
Q1 

Educação        
Pré-Escolar 
1.º ano de 
escolaridade 
Docentes 
Assistentes 
Operacionais 

Sem custos 
elegíveis 

Durante o ano 
letivo 
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IX. Visitas de Estudo 

Atividades Objetivos PEA Público-Alvo 
Estimativa de 

custos 
Calendarização  

Intercâmbio de curta duração no âmbito do 
Projeto ERASMUS PLUS 2019-1-DE03-KA229-
059642_3: “European Citizenship-Cultural, 
Historical, Economic, Lingual and Political 
Dimensions” 
 

Participação na LTT Meeting 

Actividade C2 – “European history” 

Escola Arsakeio Junior High School 

Elaiones, Pylaia - 55510 Salonica - Grécia 

• Introduzir uma dimensão europeia no 
ensino do AE através do desenvolvimento de 
parcerias de intercâmbio escolar; 

• Aproveitar as oportunidades de mobilidade 
de alunos e docentes no sentido de ajudar o 
AE a evoluir enquanto organização e 
melhorar a sua capacidade para trabalhar 
em projetos internacionais; 

• Desenvolver atitudes e valores cívicos, 
éticos, favoráveis à compreensão e 
convivência multicultural e uma cidadania 
efetiva e responsável; 

• Tomar consciência da diversidade cultural, 
identificando-a na sua cultura de origem e 
na(s) cultura(s) dos países europeus 
parceiros, em referências, hábitos. 

b) 
M6 
 
c) 
R6; T3 

3.º Ciclo Ensino 
Básico (alunos do 

projeto) 

Equipa Erasmus+ 
Direção 

Programa 
ERASMUS + 

28 de novembro 
a 4 de dezembro 

 

Departamento de Línguas (Alemão e Inglês) 

Em articulação com as disciplinas 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 8.º e 9.º ano 
de escolaridade 

Custos a cargo dos 
Pais e Encarregados 
de Educação. 

27 de fevereiro a 
3 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 
 

- Museu - Lisbon Story Center e atividade 
interativa; 

- ETAR Beirolas. 

• 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 
Pais e Encarregados 
de Educação e ASE. 

Entradas: 

€7,00/aluno 

Transporte total: 

€1.100,00 

3 e 4 de março 

 

Departamento de Ciências Sociais e Humanas 

Departamento de Matemática e Ciências 
Experimentais  

Departamento de Expressões 
 

- Museu da Farmácia 

- Museu Nacional de Arte Contemporânea do 
Chiado 

• Promover a interligação entre os conteúdos 
programáticos; 

• Sensibilizar para a preservação do 
património ambiental, cultural e histórico; 

• Sensibilizar a observação/contemplação e 
interpretação da obra de arte; 

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

• Tornar mais significativos os conhecimentos 
das disciplinas intervenientes: Ciências 
Naturais, Físico-Química, Geografia, 
História, Educação Visual e Cidadania e 
Desenvolvimento; 

• Estreitar o relacionamento interpares. 

b) 
N1 
 
c) 
R6 

9.º ano de 
escolaridade 

Custos a cargo dos 
Pais e Encarregados 
de Educação e ASE. 

Entradas: 

€9,00/aluno 

Transporte total: 

€1.100,00 

9 e 10 de março 
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Atividades Objetivos PEA Público-Alvo 
Estimativa de 

custos 
Calendarização  

Intercâmbio de curta duração no âmbito do 
Projeto ERASMUS PLUS 2019-1-DE03-KA229-
059642_3: “European Citizenship-Cultural, 
Historical, Economic, Lingual and Political 
Dimensions” 
 

Participação na LTT Meeting 

Actividade C4 – “Europe’s future” 

Escola IES Bahía de Almería 

Callejón del Niño Hermoso, 22 - 04006 Almería - 
Espanha 

• Introduzir uma dimensão europeia no 
ensino do AE através do desenvolvimento de 
parcerias de intercâmbio escolar; 

• Aproveitar as oportunidades de mobilidade 
de alunos e docentes no sentido de ajudar o 
AE a evoluir enquanto organização e 
melhorar a sua capacidade para trabalhar 
em projetos internacionais; 

• Desenvolver atitudes e valores cívicos, 
éticos, favoráveis à compreensão e 
convivência multicultural e uma cidadania 
efetiva e responsável; 

• Tomar consciência da diversidade cultural, 
identificando-a na sua cultura de origem e 
na(s) cultura(s) dos países europeus 
parceiros, em referências, hábitos. 

b) 
M6 
 
c) 
R6; T3 

3.º Ciclo do 
Ensino Básico 
(número de 
alunos estipulado 
no projeto) 
Equipa Erasmus+ 
Direção 

Custos a suportar 
pelo programa 
ERASMUS + 

26 de março a 1 
de abril 

 

Departamento de Matemática e Ciências 
Experimentais 

Departamento de Ciências Sociais e Humanas 
 

- Museu da Presidência da República 

- Museu Nacional da História Natural e da 
Ciência 

- Jardim Botânico - “Visita orientada ao Jardim 
botânico” 

• Promover a interligação entre os domínios 
programáticos nomeadamente;   

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

• Tornar mais significativos os conhecimentos 
das disciplinas intervenientes: Ciências 
Naturais; História e Geografia de Portugal e 
Cidadania e Desenvolvimento; 

• Promover a interdisciplinaridade e estreitar 
o relacionamento interpares. 

b) 
N1 
 
c) 
R6 

6.º ano de 
escolaridade 

Custos a cargo dos 
Pais e Encarregados 
de Educação e ASE. 

Entradas: 

€3,00/aluno 

Transporte total: 

€1.375,00 

4, 5 e 6 de maio 

 

Departamento de Matemática e Ciências 
Experimentais 
 

- Grutas de Mira de Aire 

- Base Aérea N.º5 de Monte Real 

• Proporcionar aos alunos contato direto com 
a natureza;  

• Experienciar aprendizagens em contexto 
informal; 

• Promover a interligação entre os conteúdos 
programáticos de diferentes disciplinas; 

• Sensibilizar para a preservação do 
património geológico e do meio ambiente; 

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

b) 
N1 
 
c) 
R6 

7.º ano de 
escolaridade 

Custos a cargo dos 
Pais e Encarregados 
de Educação e ASE. 

Entradas: 

€4,20/aluno 

Transporte total: 

€1.100,00 

3, 4, 10 e 11 de 

maio 
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Atividades Objetivos PEA Público-Alvo 
Estimativa de 

custos 
Calendarização  

Intercâmbio de curta duração no âmbito do 
Projeto ERASMUS PLUS 2019-1-DE03-KA229-
059642_3: “European Citizenship-Cultural, 
Historical, Economic, Lingual and Political 
Dimensions” 
 

Participação na LTT Meeting 

Actividade C5 – “Evaluation, dessimination and 
general Outlook” 

Escola 2 Istituto Comprensivo G. Melodia 

Via Giordano Bruno, 22 – Noto - Itália 

• Introduzir uma dimensão europeia no 
ensino do AE através do desenvolvimento de 
parcerias de intercâmbio escolar; 

• Aproveitar as oportunidades de mobilidade 
de alunos e docentes no sentido de ajudar o 
AE a evoluir enquanto organização e 
melhorar a sua capacidade para trabalhar 
em projetos internacionais; 

• Desenvolver atitudes e valores cívicos, 
éticos, favoráveis à compreensão e 
convivência multicultural e uma cidadania 
efetiva e responsável; 

• Tomar consciência da diversidade cultural, 
identificando-a na sua cultura de origem e 
na(s) cultura(s) dos países europeus 
parceiros, em referências, hábitos. 

b) 
M6 
 
c) 
R6; T3 

3.º Ciclo do 
Ensino Básico 
(número de 
alunos estipulado 
no projeto) 
Equipa Erasmus+ 
Direção 

Custos a suportar 
pelo programa 
ERASMUS + 

Maio 
(data a definir) 

 

Departamento de Matemática e Ciências 
Experimentais  

Departamento de Ciências Sociais e Humanas 
 

- Pavilhão do Conhecimento  

- Caravela Vera Cruz 

 Promover a interligação entre os domínios 
programáticos; 

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

• Tornar mais significativos os conhecimentos 
das disciplinas intervenientes: Ciências 
Naturais, História e Geografia de Portugal e 
Cidadania e Desenvolvimento; 

• Promover a interdisciplinaridade e estreitar 
o relacionamento interpares (Geografia e 
História), tornando mais significativos os 
conhecimentos; 

• Estreitar o relacionamento interpares, 
enriquecendo a experiência dos alunos. 

b) 
N1 
 
c) 
R6 

5.º ano de 
escolaridade 

Custos a cargo dos 
Pais e Encarregados 
de Educação e ASE. 

Entradas: 

€9,00/aluno 

Transporte total: 

€1.375,00 

10, 11 e 12 maio 
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Atividades Objetivos PEA Público-Alvo 
Estimativa de 

custos 
Calendarização  

Intercâmbio de curta duração no âmbito do 
Projeto ERASMUS PLUS 2019-1-DE03-KA229-
059642_3: “European Citizenship-Cultural, 
Historical, Economic, Lingual and Political 
Dimensions” 
 

Participação na LTT Meeting 

Escola Colegiul Național "Iosif Vulcan" 

Strada Jean Calvin 3 - Oradea 410210 - Roménia 

• Introduzir uma dimensão europeia no 
ensino do AE através do desenvolvimento de 
parcerias de intercâmbio escolar; 

• Aproveitar as oportunidades de mobilidade 
de alunos e docentes no sentido de ajudar o 
AE a evoluir enquanto organização e 
melhorar a sua capacidade para trabalhar 
em projetos internacionais; 

• Desenvolver atitudes e valores cívicos, 
éticos, favoráveis à compreensão e 
convivência multicultural e uma cidadania 
efetiva e responsável; 

• Tomar consciência da diversidade cultural, 
identificando-a na sua cultura de origem e 
na(s) cultura(s) dos países europeus 
parceiros, em referências, hábitos. 

b) 
M6 
 
c) 
R6; T3 

Equipa Erasmus+ 
Direção 

Custos a suportar 
pelo programa 
ERASMUS + 

Junho 
(data a definir) 

 

Departamento do 1.º Ciclo do Ensino Básico 

Departamento de Ciências Sociais e Humanas 

Departamento de Matemática e Ciências 
Experimentais 
 

Visitas de estudo locais/ saídas ao meio local: 

- Parque D. Carlos I; 

- Museu/Hospital Termal; 

- Museu José Malhoa; 

- Museu da Cerâmica; 

- Centro de Artes; 

- Praça da Fruta; 

- Paul de Tornada; 

- Rota Bordaliana; 

- Igrejas da Cidade; 

- Mata da Rainha D. Leonor; 

- Jardim de Água; 

- Outros locais a definir pelas turmas nos Planos 
Curriculares de Turma/ Conselhos de turma 

• Conhecer a cidade; 

• Conhecer a lenda da cidade; 

• Compreender a Cidade: origem, evolução e 
crescimento; 

• Conhecer locais importantes da história da 
cidade; 

• Sensibilizar os alunos para a preservação do 
Património Cultural, e Ambiental; 

• Descobrir o meio envolvente através de 
experiências participativas; 

• Estreitar o relacionamento interpares; 

• 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 
Pais e Encarregados 
de Educação e ASE. 

Ao longo do ano 
letivo 
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X. Atividades a realizar pelas Bibliotecas Escolares       

Atividades Objetivos PEA Público-Alvo 
Estimativa de 

custos 
Calendarização  

Currículo, literacias e aprendizagem 
 

Apoio ao currículo e intervenção na ação 
pedagógica 

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

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

 Melhorar os níveis de literacia da informação e 
dos media; 

 Atividades no âmbito do PCE/PNA – Plano 
Nacional das Artes; 

 Atividades no âmbito do PNC – Plano Nacional 
do Cinema: 

 Filmes e Aprendizagens Essenciais; 

 Cinema para todos; 

 Concursos/Produção de curtas; 

 Articulação com o Clube de Cinema. 

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

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

 Itinerância nos 10 estabelecimentos de 
educação/ensino sem BE com atividades de 
complemento ao currículo do Pré-Escolar e 
1.º CEB (articulação nas diferentes 
áreas/disciplinas); 

 “Big Egg Hunt D. João II” – Atividade de 
articulação com EV e ET no 6.º ano, inserida 
no PCE/PNA – Plano Nacional das Artes, 
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; 

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

• Desenvolver as áreas de competências 
consideradas no Perfil dos alunos à saída da 
escolaridade obrigatória; 

• Melhorar as estratégias de aprendizagem. 

• Desenvolver as capacidades dos alunos no 
uso das tecnologias em contexto educativo; 

• Promover a valorização da biblioteca 
escolar como lugar de aprendizagem e de 
formação. 

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

Alunos do AE     
D. João II 
Docentes 

Material diverso: 
±€75,00 

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

custos 
Calendarização  

Currículo, literacias e aprendizagem 
 

Formação para as literacias da informação e 
dos média 

 Sessões de formação de utilizadores e 
promoção da escola; 

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

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

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

 Disponibilização e utilização de guiões para 
pesquisa de informação e elaboração de 
trabalhos em diversos suportes; 

 Teatro “ID A tua Marca na Net”, da Fundação 
Altice Portugal, destinado a todos os alunos do 
9.º ano de escolaridade. 

• 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, tutoriais e outros; 

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

• Reforçar a motivação para o 
desenvolvimento pessoal, cultural e 
científico; 

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

• Aumentar as competências dos alunos na 
utilização e gestão pessoal e escolar da 
informação, bem como promover a sua 
mudança de atitude no uso crítico da 
informação e dos média. 

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

Alunos do AE     
D. João II 
Docentes 

Material diverso: 
±€20,00 

Ao longo do ano 
letivo 

 

Leitura e Literacia 
 

Desenvolvimento de iniciativas de promoção 
da leitura 

 Exposições de fundo documental integradas na 
comemoração de efemérides e/ou de trabalhos 
de alunos; 

 Participação em 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); 

 Outros. 

• Organizar uma coleção diversificada de 
recursos, em diferentes suportes, adequada 
aos vários públicos; 

• Orientar os alunos nas escolhas de leitura 
recreativa e escolar; 

• Difundir e participar em atividades/ 
projetos promovidos pelo PNL; 

• 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. 

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

Alunos do AE     
D. João II 
Docentes 
Pais/Enc. de 
Educação 

Material diverso: 
±€50,00 

Medalhas: 
± €1,50/aluno 

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

custos 
Calendarização  

Leitura e Literacia 
 

Desenvolvimento de iniciativas de promoção 
da leitura 

 Participação nas atividades, projetos e 
concursos promovidos por outras entidades: 

 Ajudaris (Pré-Escolar, 1.º e 2.º Ciclos do 
Ensino Básico); 

 Outros. 

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

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

 Sessões com escritores, ilustradores e/ou 
autores; 

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

 Semana da Leitura *. 

• 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 AE     
D. João II 
Docentes 
Pais/Enc. de 
Educação * 

Material diverso: 
±€40,00 

Fotocópias: 
±€50,00 

Ao longo do ano 
letivo 

 

Leitura e Literacia 
 

Atividades de treino e aprofundamento da 
competência leitora 

 “Vou Apresentar um Livro” - os alunos 
apresentam histórias e/ou livros aos colegas; 

 Construção e disponibilização de materiais, em 
formato impresso e/ou digital, 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 
fluência e compreensão leitora, bem como 
da expressão escrita e oral; 

• Incrementar o gosto e os hábitos de leitura 
e promover a mudança de atitude e 
resposta dos alunos às atividades de 
leitura; 

• Valorizar e integrar a leitura na vida 
pessoal e escolar dos alunos. 

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

Alunos do AE     
D. João II 
Docentes 

Fotocópias: 
±€25,00 

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

custos 
Calendarização  

Projetos e parcerias 
 

Participação em projetos e iniciativas de 
parceria interna e externa 

 Empréstimo interbibliotecas; 

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

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

 Dia Mundial da Poesia no âmbito da Rede de 
Bibliotecas de Caldas da Rainha (1.º, 2.º e 3.º 
Ciclo do Ensino Básico); 

 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; 

 Atividades promovidas/dinamizadas pela BM 
e/ou outros parceiros locais, nacionais e/ou 
internacionais; 

 Outros. 

• Desenvolver atividades e projetos com 
todas as 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…; 

• 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 AE     
D. João II 
Docentes 
Pais/Enc. de 
Educação* 

Material diverso: 
±€25,00 

Medalhas: 
± €1,50/aluno 

Ao longo do ano 
letivo 

 

Projetos e parcerias 
 

Envolvimento e mobilização dos pais, 
encarregados de educação e famílias 

 Semana da Leitura “Família a Ler”*; 

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

 Manutenção do blogue “Biblioteca do João” 
como apoio ao estudo, bem como a divulgação 
de atividades e trabalhos, realizados pelos 
alunos, através das 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 promoção da leitura e 
das literacias; 

• 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/Enc. de 
Educação* 
Comunidade 
Educativa 

Sem custos 
elegíveis 

Ao longo do ano 
letivo 
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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 as Bibliotecas Escolares 
 

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 

2.º e 3.º Ciclo do 
Ensino Básico 

Fotocopias: 
±€25,00 

Ao longo do ano 
letivo 

 

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 docentes; 

 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 
Alunos do AE     
D. João II 

Sem custos 
elegíveis 

Ao longo do ano 
letivo 

 

Plano Tecnológico da Educação 
 

Elaboração do PADDE - O Plano de Ação para o 
Desenvolvimento Digital das Escolas 

Implementação do PADDE 

 Definir o Plano de Ação para o 
Desenvolvimento Digital; 

 Implementar o Plano de Ação para o 
Desenvolvimento Digital. 

b) 
K1; K2 

Docentes 
Alunos do AE     
D. João II 

Sem custos 
elegíveis 

Ao longo do ano 
letivo 

 

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 do seu grupo/turma; 

 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 
elegíveis 

Ao longo do ano 
letivo 
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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 
Sem custos 
elegíveis 

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 

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

Docentes 

Sem custos 
elegíveis 

Semana de  
20 a 24 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 

2.º e 3.º Ciclo do 
Ensino Básico 

Sem custos 
elegíveis 

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; 

 Construir novos projetos. 

b) 
G6; N2 

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

Docentes 

Sem custos 
elegíveis 

Semana de 
3 a 7 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 

Sem custos 
elegíveis 

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 2021/2022, 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 

Sem custos 
elegíveis 

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

custos 
Calendarização  

Visita do 1.º Ciclo do Ensino Básico 
 

Semana do Agrupamento – Acolhimento e 
acompanhamento pelos alunos do 3.º Ciclo do 
Ensino Básico. 

 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 

1.º Ciclo do Ensino 
Básico 

Docentes 

Assistentes 
Operacionais 

Sem custos 
elegíveis 

26 a 29 de abril 
 

Ações de formação: 
 

- “Gestão e mediação de conflitos”; 

- “Primeiros Socorros”; 

- “Higiene alimentar”; 

- “Excel – A folha de cálculo como recurso 
técnico nos serviços administrativos 
escolares”; 

- “Formação do POCE - JPM”. 

 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 
elegíveis 

Ao longo do ano 
letivo 

 

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 
elegíveis  

Ao longo do ano 
letivo 

 

Associação de Estudantes - EB D. João II 

 Promover a integração escolar; 

 Colaborar no desenvolvimento de atividades 
na Escola. 

b) 
M8 

2.º e 3.º Ciclo do 
Ensino Básico. 

Sem custos 
elegíveis 

Ao longo do ano 
letivo  

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 
elegíveis 

Ao longo do ano 
letivo  

 

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 
elegíveis 

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

custos 
Calendarização  

Justiça para Tod@s: 

- Preparação do caso; 

- Ensaio do julgamento final; 

- Simulação de julgamento, no Tribunal Judicial 
da Comarca de Leiria - Unidade Central de 
Caldas da Rainha. 

• Sensibilizar para os direitos e deveres dos 
cidadãos em Portugal; 

• Motivar para o conhecimento de um 
processo penal e das suas fases: inquérito, 
instrução e julgamento; 

• “Construir” um caso de entre os 14 casos 
propostos. 

b) 
M7 
 
c) 
T1; T3 

Alunos do 3.º ciclo 
do Ensino Básico  

Sem custos 
elegíveis 

Ao longo do ano 
letivo 

 

Plano de Segurança do AE D. João II 

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

- Revisão do Plano de Segurança do AE D. João II; 

- Simulacro no AE D. João II (Prevenção e Emergência) 

• Garantir a máxima segurança possível a 
todos os utentes dos edifícios escolares; 

• Potenciar a coordenação dos diferentes 
planos de emergência territoriais e 
especiais (se existirem); 

• Fomentar uma educação que permita aos 
docentes, alunos e pessoal não docente, a 
aquisição de hábitos de prevenção e 
autoproteção; 

• Implementar medidas práticas de atuação 
de modo a controlar e resolver, coordenada 
e eficazmente, qualquer situação de alarme 
até à chegada das entidades competentes. 

c) 
R4 

Comunidade 
Educativa 

Sem custos 
elegíveis 

Ao longo do ano 
letivo 

 

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 

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

Medalhas: 
± €1,50/aluno 

Semana do 
Agrupamento 

 

 

Parlamento D. João II 
 

Assembleia do Agrupamento com a participação 
das crianças da Educação Pré-Escolar e dos 
alunos do 1.º, 2.º e 3.º Ciclo do Ensino Básico, a 
realizar no CCC - Centro Cultural e de Congressos 
das 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 

Sem custos 
elegíveis 

Fim do ano letivo 
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Atividades Objetivos PEA Público-Alvo 
Estimativa de 

custos 
Calendarização  

Nova página Web do AE em elaboração 

 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 
o Agrupamento junto da Comunidade 
Educativa; 

 Diversificar as formas de contato com os 
pais/Encarregados de Educação. 

c) 
R1; R2; 
S1 

Comunidade 
Educativa 

Sem custos 
elegíveis 

Inicio no final do 
1.º período 
 
Ao longo do ano 
letivo 

 

Programa Nacional de Promoção do Sucesso 
Escolar - PNPSE 
 

Plano de Desenvolvimento Pessoal, Social e 
Comunitário - Envolve-me 

-  “Hora de SER” (APAV); 

 Sessões temáticas no âmbito da prevenção da 
violência e indisciplina e promoção de 
comportamentos saudáveis; 

- “Devagar se vai ao longe” - Assembleias de 
alunos; 

- Tutoria de alunos. 

 Reduzir a conflitualidade, prevenindo 
situações de indisciplina através de práticas 
motivadoras da aprendizagem; 

 Promover competências sócio emocionais; 

 Promover a ligação com as famílias, para 
gerar uma educação partilhada. 

b) 
G20 
 
c) 
R4 

Alunos do 3.º, 4.º, 
5.º e 7.º ano de 
escolaridade 

Sem custos 
elegíveis 

Ao longo do ano 
letivo 

 

 

Programa Nacional de Promoção do Sucesso 
Escolar - PNPSE 
 

Plano de Desenvolvimento Pessoal, Social e 
Comunitário - Aprender a Aprender 

- Identificação de dificuldades e rastreio pelo(a) 
terapeuta; 

- Formação parental e apoio na transição da 
Educação Pré-Escolar para o 1.º CEB; 

- Convergência com as medidas do Plano de 
Ação Estratégica do Agrupamento. 

 Compreender as principais variáveis 
preditoras da aprendizagem da leitura, 
escrito e cálculo antes da entrada para o 
1.º CEB; 

 Melhorar as competências prévias ao ensino 
formal: leitoras linguísticas, emocionais, 
matemáticas e de escrita; 

 Envolver os pais na aprendizagem escolar; 

 Promover o ajustamento sócio emocional na 
transição da Educação Pré-Escolar para o 
1.º CEB; 

 Diminuir níveis de insucesso escolar 
decorrentes de situações de dificuldade de 
linguagem e consequentemente da 
aprendizagem da leitura e da escrita. 

b) 
L1; L2; L4 
 
c) 
Q1 

Alunos da 
Educação        
Pré-Escolar (5/6 
anos), 1.º Ciclo 
do Ensino Básico 
(1 e 2.º ano de 
escolaridade) 

Sem custos 
elegíveis 

Ao longo do ano 
letivo 
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XIII. Atividades e Outros Programas da DGE/DGEstE       

Atividades Objetivos PEA Público-Alvo 
Estimativa de 

custos 
Calendarização  

Programa Eco-Escolas 
 

Atividades/concursos divulgados pelo programa 
ao longo do ano letivo sobre os seguintes temas: 

Água; 

Energia/; 

Resíduos (economia circular). 

Espaços Exteriores 

Biodiversidade - Preservar e Regenerar 

• Contribuir para o desenvolvimento de boas 
práticas ecológicas; 

• Promover a autorresponsabilização. 

b) 
M3; M6 
 
c) 
R6; T3 

Alunos do AE       
D. João II 
Comunidade 
Escolar 

Fotocopias: 
±€25,00 

Ao longo do ano 
letivo 

 

 

 

Projeto de Educação para a Saúde 
 

Departamento de Matemática e Ciências 
Experimentais 

(Ciências Naturais e Físico-química) 
 

Palestras/atividades diversas sobre os temas: 

- Comemoração de dias temáticos relacionados 
com a área da saúde; 

- Alimentação; 

- Saúde Oral; 

- Higiene; 

- Atividade física; 

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

- Prevenção de acidentes; 

- Violência em meio escolar e Bullying; 

- Sexualidade e Afetos; 

- Primeiros socorros; 

- Outras. 

• Fomentar o desenvolvimento de estilos de 
vida saudáveis; 

• Prevenir comportamentos de risco; 

• Promover a autorresponsabilização. 

b) 
M1 
 
c) 
T1; T3; 
R6 

Alunos do AE     
D. João II 
Comunidade 
Escolar 

Material diverso: 
±€50,00 

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

custos 
Calendarização  

Parlamento dos Jovens 
 

Tema: Fake News – Que estratégias para 
combater a desinformação? 

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

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

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

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

 Proporcionar a experiência de participação 
em processos eleitorais; 

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

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

b) 
M6 
 
c) 
T3 

2.º e 3.º Ciclo do 
Ensino Básico 

Deslocação valor a 
determinar 

Medalhas: 
±€1,50/aluno 

Material diverso: 
±€25,00 

Ao longo do ano 
letivo 

 

PCE/PNA – Plano Nacional das Artes 
 

Realização de atividades no âmbito dos seguintes 
projetos: 

- RAP Por Miúdos; 

- Fins de tarde de agulha; 

- Artistas Residentes; 

- Outros interligados com outros projetos/ 
clubes/Biblioteca Escolar. 

 Melhorar a comunicação visual do 
Agrupamento; 

 Apoiar a interligação da Escola com as 
comunidades envolventes; 

 Promover o trabalho em equipa; 

 Desenvolver a literacia cultural dos alunos; 

 Organizar espaços ludo-educativos. 

b) 
G8; M6; 
N1 

Alunos do AE      
D. João II 
Comunidade 
Escolar 

Sem custos 
elegíveis 

Comparticipação 
PCE/PNA 

Ao longo do ano 
letivo 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Página 50 de 69 

Atividades Objetivos PEA Público-Alvo 
Estimativa de 

custos 
Calendarização  

Clube Europeu 
 

- Recolha, tratamento e divulgação de 
documentação e informação em diversos 
formatos; 

- Desenvolvimento e acompanhamento de 
atividades/projetos; 

- Organização, divulgação e participação em 
datas/efemérides celebradas no âmbito da EU; 

- Divulgação do trabalho nas plataformas 
digitais/redes sociais disponíveis; 

- Exposição de trabalhos física e/ou virtual; 

- Elaboração e divulgação de material didático 
devidamente enquadrado: jogos, puzzles, 
quizzes, jornal, etc. 

 Criar entre os seus membros um verdadeiro 
espírito europeu de cidadania ativa e 
transmiti-lo aos outros membros da 
comunidade em que estão inseridos; 

 Promover, com o recurso a parcerias, ações 
de dinamização tendentes a uma melhor 
informação sobre: Europa; Instituições 
Europeias; Estados Membros da UE e do 
Conselho da Europa; património cultural e 
natural da Europa; problemas com que se 
defronta a Europa contemporânea; 
objetivos da integração europeia; 
Declaração Universal dos Direitos Humanos. 

 Contribuir para a compreensão do 
pluralismo europeu, nas suas semelhanças e 
nas suas diferenças; 

 Contribuir para a compreensão e tolerância 
reciprocas; 

 Contribuir para a tomada de consciência 
relativamente à interdependência europeia 
e mundial, e à necessidade de cooperação; 

 Contribuir para a criação do sentido de 
responsabilidade no que respeita à paz, aos 
direitos do Homem e à defesa e conservação 
do ambiente e do património cultural. 

b) 
G9; M3, 
M6 
 
c) 
R5; R6; 
T3 

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

Sem custos 
elegíveis 

Ao longo do ano 
letivo 

 

 

PNC – Plano Nacional do Cinema 
 

- Filmes e Aprendizagens Essenciais; 

- Cinema para todos; 

- Concursos/Produção de curtas; 

- Articulação com o Clube de Cinema. 

 Implementar a literacia para o cinema e 
divulgar obras cinematográficas nacionais; 

 Despertar o prazer para o hábito de ver 
cinema ao longo da vida, bem como 
valorizar o cinema enquanto arte; 

 Colaborar com entidades do setor do 
cinema e audiovisual, em prol do ensino e 
aprendizagem do cinema e da formação de 
públicos para o cinema; 

 Divulgar e exibir cinema junto das 
comunidades educativas. 

b) 
I5; I9 

Alunos do AE      
D. João II 
Comunidade 
Escolar 

Sem custos 
elegíveis 

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

custos 
Calendarização  

Clube Ciência Viva 
 

Em processo de candidatura. 

 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; K; M6 
 
c) 
R5; R6; 
T3 

Alunos do AE      
D. João II 
Comunidade 
Escolar 

Custos ainda não 
determinados. 

Ao longo do ano 
letivo 

 

Clube de Programação e Robótica 
 

Ainda não abriu o processo de candidatura. 

 Fomentar o interesse e o contacto com a 
programação e a robótica tendo como base 
de trabalho a interdisciplinaridade com as 
diferentes áreas do saber; 

 Incentivar os alunos a encontrarem soluções 
para os diferentes problemas propostos 
através da programação e da robótica; 

 Fomentar o gosto pela tecnologia e pela 
ciência tendo em conta a diferenciação 
pedagógica e a diversificação de estratégias 
educativas. 

b) 
G9; K; M6 
 
c) 
R5; R6; 
T3 

Alunos do AE      
D. João II 
Comunidade 
Escolar 

Custos ainda não 
determinados. 

Ao longo do ano 
letivo 

 

PEPA- Projeto Escolas Piloto de Alemão 
 

Parceria entre a Embaixada da República Federal 
da Alemanha, o Goethe-Institut Portugal 
(Instituto Alemão), a Direção-Geral de Educação 
(DGE), a Direção-Geral dos Estabelecimentos 
Escolares de Portugal Continental e a Associação 
Portuguesa de Professores de Alemão (APPA). 

 

- Visita ao Instituto Alemão; 

- Acolhimento de um professor estagiário alemão 
que colabora nas aulas; 

- Realização do Fit in Deutsch A1; 

- Participação em algumas atividades tais como 
um festival de teatro escolar “Alemão em 
Cena” ou no festival “Cantar em Alemão”, 
workshops dinamizados por professores do 
Goethe Institut. 

• Fomentar o interesse pelo ensino e 
aprendizagem da língua e cultura alemã; 

• Promover e divulgar boas práticas ao nível 
do ensino. 

b) 
G6; G7; 
H2 
 
c) 
R5 

3.º Ciclo do Ensino 
Básico de Alemão 

Sem custos 
elegíveis 

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

custos 
Calendarização  

PEBI - Programa de Escolas Bilingues/Bilingual 
Schools Programme 

 

Parceria entre o Ministério da Educação (DGE), 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 

Educação         
Pré-Escolar 
Jardim de Infância 
do Coto – S2 
 
1.º Ciclo do Ensino 
Básico 
1.º ano de 
escolaridade –A1A 
 
2.º Ciclo do Ensino 
Básico 
5.º ano de 
escolaridade -5.ºC 
 
3.º Ciclo do Ensino 
Básico 
9.º ano de 
escolaridade –9.ºC 

Sem custos 
elegíveis 

Ao longo do ano 
letivo 

 

 

 

Coordenação de Cidadania e Desenvolvimento 
 

Participação na atividade “A Terra Treme” 

• Sensibilizar para o risco sísmico; 

• Treinar os 3 gestos básicos: baixar, 
proteger e aguardar. 

b) 
M4; M6; 
M7 
 
c) 
R5; T3 

Alunos do AE       
D. João II 
Docentes 

Sem custos 
elegíveis 

5 de novembro 

 

 

 

Coordenação de Cidadania e Desenvolvimento 
 

Comemoração de efemérides: 

- Dia Europeu sobre a Proteção das Crianças 
contra a Exploração Sexual e o Abuso sexual. 

- Dia Internacional dos Direitos Humanos; 

- Dia Internacional da Pessoa com deficiência 
(parceria com o SPO e o PES); 

- Dia do Ambiente e da Sustentabilidade do 
Planeta; 

- Outras a definir. 

• Desenvolver e promover os valores da 
Cidadania; 

• Promover a reflexão e o debate sobre vários 
temas da atualidade; 

• Envolver os alunos na participação de 
projetos e atividades. 

b) 
M4; M6; 
M7 
 
c) 
R5; T3 

Alunos do AE       
D. João II 

Sem custos 
elegíveis 

Ao longo do ano 
letivo 
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XIV. Projetos / Clubes       

Atividades Objetivos PEA Público-Alvo 
Estimativa de 

custos 
Calendarização  

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

 

“Concurso separa e ganha – Valor Sul” 

Projeto da Valor Sul 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 
elegíveis 

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; 

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

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

- Concurso de fotografia “Um olhar…” 

- 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 e imagem. 

• 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 AE       
D. João II 

Filmes: 
±€1,00/aluno 

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

custos 
Calendarização  

Clube de Cidadania 
 

- Divulgado e acompanhamento de atividades em 
articulação vertical e horizontal no âmbito do 
tema “Ser Solidário”; 

- Desenvolvimento e acompanhamento da 
implementação de projetos e programas; 

- Divulgação do trabalho nas plataformas 
digitais/redes sociais disponíveis; 

- Participação, com trabalhos, na Semana do 
Agrupamento. 

• Sensibilizar a comunidade educativa para os 
problemas sociais; 

• Fomentar os valores da solidariedade, da 
amizade e da entreajuda na comunidade 
escolar; 

• Apoiar instituições de caráter social; 

• Promover o voluntariado. 

b) 
G8; G19; 
M6; M8 
 
c) 
R5; R6; 
T3 

Alunos do AE       
D. João II 

Comunidade 
Escolar 

Fotocópias: 
±€15,00 

Material diverso: 
±€25,00 

Ao longo do ano 
letivo 

 

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; 

- Utilização do aquário como ferramenta de 
aprendizagem; 

- 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; M6 
 
c) 
T3; R6 

2.º e 3.º Ciclo do 
Ensino Básico 

Comunidade 
Escolar 

Fotocópias: 
±€25,00 

Material 
específico: 

±€50,00 

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; 
M6 
 
c) 
R5; R6; 
T3 

Alunos do AE       
D. João II 

Comunidade 
Escolar 

Fotocópias: 
±€50,00 

Material diverso: 
±€25,00 

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

custos 
Calendarização  

Clube ERASMUS + 
 

Elaboração de trabalhos para apresentar nas 
reuniões: 

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

- LTT Meeting Almería (Espanha) – 3.ª reunião; 

- LTT Meeting Noto (Itália) – 4.ª reunião; 

- LTT Meeting Oradea (Roménia) – 5.ª reunião. 

Pesquisa dos diversos temas propostos. 

Outras atividades. 

• 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 âmbito do Projeto ERASMUS PLUS 2019-
1-DE03-KA229-059642_3 intitulado 
“European Citizenship-Cultural, Historical, 
Economic, Lingual and Political 
Dimensions”. 

b) 
M6 
 
c) 
R6; T3 

3.º Ciclo do 
Ensino Básico 

Custos a suportar 
pelo programa 
ERASMUS + 

Ao longo do ano 
letivo 

 

Clube de Escrita Criativa 
 

- Elaboração e/ou troca de postais/mensagens 
de Natal entre alunos de diferentes ciclos do 
agrupamento e de outras escolas. 

- Comemoração do dia do amor e da amizade (14 
de fevereiro) com a escrita de mensagens e/ou 
palavras. 

- Comemoração do dia dos sorrisos com a escrita 
de mensagens e/ou vocábulos. 

- Outras atividades. 

• Promover a aprendizagem de estratégias 
associadas ao processo de escrita; 

• Fomentar atitudes motivacionais em 
relação à escrita; 

• Promover a criatividade na composição 
escrita; 

• Fomentar a produção escrita; 

• Promover a qualidade da composição 
escrita; 

• Reforçar o contacto com as línguas 
estrangeiras I e II; 

• Fomentar a assimilação de vocábulos e/ou 
frases trabalhados nas aulas de línguas 
estrangeira I e II; 

• Desenvolver a escrita numa língua 
estrangeira com a construção de textos 
breves utilizando frases simples. 

b) 
G9; M6 
 
c) 
R5; R6 

2.º e 3.º Ciclo do 
Ensino Básico 

Sem custos 
elegíveis 

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

custos 
Calendarização  

Clube da Matemática Divertida 
 

- Complemento das atividades letivas de forma 
lúdica; 

- Elaboração de um cartaz “Matemático do Mês”; 

- Problema da quinzena online; 

- Kahoots e Jogos Matemáticos. 

• Recuperar/consolidar conteúdos; 

• Melhorar resultados escolares dos alunos; 

• Melhorar a capacidade de resposta às 
necessidades/dificuldades manifestadas 
pelos alunos; 

• Desmistificar a conotação negativa que os 
alunos têm em relação à disciplina; 

• Estabelecer um paralelo entre a 
matemática e o real através de problemas 
do dia-a-dia; 

• Desenvolver as capacidades de raciocínio, 
resolução de problemas e comunicação; 

• Descobrir a aplicação da matemática em 
diferentes áreas; 

• Aumentar a motivação/interesse dos alunos 
pela matemática. 

b) 
G9; M6 
 
c) 
R5; R6 

2.º e 3.º Ciclo do 
Ensino Básico 

Material diverso: 
±€30,00 

Ao longo do ano 
letivo  

Clube de Música 
 

- Prática vocal e instrumental individual e em 
grupo: instrumental Orff, guitarra e outros 
instrumentos. 

 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 

2.º e 3.º Ciclo do 
Ensino Básico 

Sem custos 
elegíveis 

Ao longo do ano 
letivo 

 

Clube do Património 
 

- Desenvolvimento do projeto: “Impressões 
Digitais”. 

- Produção de vídeos com entrevistas a várias 
personalidades do concelho de Caldas da 
Rainha, em articulação com Cidadania e 
Desenvolvimento;  

- Construção de um Centro de Recursos digitais. 

 Recolher e preservar o património imaterial 
do concelho das Caldas da Rainha; 

 Apreciar criticamente as exigências de 
defesa do património coletivo e agir em 
conformidade; 

 Apreciar e defender condições de 
preservação, consumo e criação de bens e 
produtos culturais. 

b) 
G6; G8; 
G10; K1; 
M6; N1 
 
c) 
Q2; T1 

3.º Ciclo do 
Ensino Básico 

Comunidade 
Escolar 

Sem custos 
elegíveis 

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

Atividades Objetivos PEA Público-Alvo 
Estimativa de 

custos 
Calendarização  

Programa Hora de SER 

• Sensibilizar e educar para os 
relacionamentos; 

• Promover relacionamentos interpessoais 
positivos através da aprendizagem e 
promoção de competências específicas. 

b) 
G20 

Alunos do 4.º ano 
das EB: N.ª Sra. 
do Pópulo, 
Avenal, Encosta 
do Sol e Salir de 
Matos 

(132 alunos) 

Sem custos 
elegíveis 

outubro a 
fevereiro  

Programa de Orientação Escolar e Profissional 
 

15 sessões de grupo 

• Facilitar o desenvolvimento vocacional dos 
jovens apoiando o seu processo de decisão 
vocacional. 

b) 
L3; M2 

Alunos 9.º ano de 
escolaridade 

(142 alunos) 

Material diverso: 

±€50,00 

Testes Orientação: 

±€140,00 

novembro a 
março 

 

Sessões de esclarecimento, no âmbito da 
educação para a sexualidade, com base no 
levantamento de necessidades dos alunos. 

(em articulação com os docentes de Ciências 
Naturais) 

• Apoiar os alunos no desenvolvimento 
pessoal e no relacionamento interpessoal. 

b) 
M1 
c) 
T1 

Alunos do 9.º ano 
de escolaridade 

(142 alunos) 

Material diverso: 

±€5,00 
2.º período 

 

Sessão de esclarecimento e de apoio à transição 
do 1.º para o 2.º Ciclo do Ensino Básico. 
 

A realizar na EB D. João II 

• 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/Enc. de 
Educação dos 
alunos do 4.º ano 
de escolaridade 

Sem custos 
elegíveis 

março 
 

Sessão de esclarecimento e de apoio à transição 
da Educação 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/Enc. de 
Educação dos 
alunos com 5/6 
anos 

(Pré-Escolar) 

Sem custos 
elegíveis 

abril 
 

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 9.º ano de 
escolaridade 

(142 alunos) 

Sem custos 
elegíveis 

abril 
 

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 

Crianças da 
Educação Pré-
Escolar em idade 
de matrícula 
condicional 

Material diverso: 

±€15,00 
abril e maio 
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Atividades Objetivos PEA Público-Alvo 
Estimativa de 

custos 
Calendarização  

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 9.º ano de 
escolaridade 

(142 alunos) 

Fotocópias: 

±€5,00 
maio 

 

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 

(169 alunos) 

Material diverso: 

±€10,00 
maio 

 

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 9.º ano de 
escolaridade e 
Pais/Enc. de 
Educação 

Fotocópias: 

±€5,00 

7 de abril 

a 6 de 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/Enc. de 
Educação das 
crianças da 
Educação       
Pré-Escolar 

Sem custos 
elegíveis 

Ao longo do ano 
 

Apoio e avaliação psicológica e psicopedagógica  
• Contribuir para o desenvolvimento pessoal, 

integração escolar e construção de projetos 
de vida. 

b) 
G13; H1; 
L3 

Alunos do AE     
D. João II 

Fotocópias: 
±€5,00 

Material diverso: 

±€15,00 

Ao longo do ano 
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XVI. Atividades a realizar pela Equipa Multidisciplinar de Apoio à Educação Inclusiva (EMAEI)       

Atividades Objetivos PEA Público-Alvo 
Estimativa de 

custos 
Calendarização  

Realização de reuniões com docentes de 

educação especial; SPO – Serviço de Psicologia e 

Orientação e Técnicos do CRI (Centro de 

Recursos para a Inclusão) 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 

Conselhos de 
Docentes 

Diretores de 
turma 

Enc. de Educação 

Técnicos do CRI 

Sem custos 

elegíveis 
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; 

- Organização de funcionamento dos técnicos do 

CRI. 

 Implementar as medidas de suporte à 
aprendizagem e inclusão; 

 Distribuir os 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 

Técnicos do CRI 

Coordenadora da 
CERCINA 

Sem custos 

elegíveis 

setembro e 

outubro 
 

Distribuição dos principais documentos 

organizadores/orientadores da implementação 

de medidas, a todos os titulares de turma e 

diretores de turma por e-mail e em reunião. 

• Fornecer informação sobre conceitos; 

• Clarificar e uniformizar procedimentos; 

a) 
D2 

Docentes de 
educação 
especial, 
Docentes 
Titulares de 
turma/Diretores 
de turma 

Sem custos 

elegíveis 
outubro  

Colaboração com o coordenador 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 

elegíveis 

outubro e 

novembro 
 

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 

elegíveis 

Ao longo do ano 

letivo 
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Atividades Objetivos PEA Público-Alvo 
Estimativa de 

custos 
Calendarização  

Colaboração na avaliação e reavaliação das 

condições de aprendizagem de alunos com 

necessidade de medidas seletivas e adicionais 

para a elaboração de: 

- RTP – Relatório Técnico Pedagógico; 

- PEI – Programa Educativo Individual; 

- 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 

Enc. de educação 

Sem custos 

elegíveis 

Ao longo do ano 

letivo 
 

Realização de reuniões da EMAEI: 

- Equipa fixa; 

- Equipas variáveis 

 Propor as medidas de suporte à 
aprendizagem a mobilizar; 

 Elaborar os RTP, os PEI e os 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 

elegíveis 

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 

a) 
B5; B6 

Todos os 
docentes 

Sem custos 

elegíveis 

Final de cada 

período e no 

final do ano 

letivo 

 

 

 

 

  



 
 

Página 61 de 69 

XVII. Associação de Pais e Encarregados de Educação - Ser + D. João II       

Atividades Objetivos PEA Público-Alvo 
Estimativa de 

custos 
Calendarização  

Concurso Logótipo 
 

Apresentação de propostas para o Logótipo da 

Associação de Pais do Agrupamento. 

 Envolver toda a comunidade escolar na ação 
da Associação de Pais; 

 Fomentar o espírito criativo e artístico dos 
alunos. 

c) 
Q1; Q2 

Alunos do AE       
D. João II 

Sem custos 

elegíveis 
novembro  

Concurso “Conto de Natal” 
 

Todos os alunos interessados apresentam a sua 

proposta 

 Dinamizar a escrita criativa e o espírito de 
participação dos alunos nos desafios 
lançados pela comunidade escolar; 

 Promover uma reflexão sobre a época 
natalícia e o seu significado. 

c) 
Q1; Q2 

Alunos do AE       
D. João II 

Sem custos 

elegíveis 

novembro e 

dezembro 
 

“Natal – uma caixinha de surpresas” 
 

Visita de 2 ou 3 pais, a cada turma, com uma 

mensagem de Natal. 

• Celebrar o Natal, envolvendo a participação 
dos pais. 

c) 
Q1; Q2 

Alunos do AE       
D. João II 

Sem custos 

elegíveis 
dezembro  

Conferência sobre “Violência na escola” 
 

A conferência realizar-se-á num local a definir, 

de acordo com o número de interessados em 

participar. 

 Refletir, em conjunto, sobre as causas e as 
consequências do aumento da violência 
escolar e formas de a combater e evitar. 

c) 
Q1; Q2 

Docentes 

Assistentes 
Operacionais 

Pais/Enc. Edu. 

Alunos 

Sem custos 

elegíveis 
2.º período  

Participação na Semana do Agrupamento 
 

Atividades a definir. 

 Contribuir para o sucesso das atividades 
desenvolvidas nestes dias; 

 Aproximar a Associação de Pais aos alunos e 
docentes. 

c) 
Q1; Q2 

Comunidade 
Educativa 

Sem custos 

elegíveis 
26 a 29 de abril  

Celebração do “Dia da Criança” 
 

Cada turma passa a mensagem de um direito da 

criança, através de uma dança (dada por nós) e o 

professor filma o momento. Todos os momentos 

serão juntos num só. O filme final será colocado 

no site do Agrupamento para sua visualização. 

 Refletir sobre os direitos consagrados na 
Convenção Internacional dos Direitos das 
Crianças, através de uma atividade lúdica. 

c) 
Q1; Q2 

Todas as turmas 
do Agrupamento 

Sem custos 

elegíveis 
1 de junho  

Festa Final de Ano Letivo 
 

Articulação direta com a Direção do 

Agrupamento na organização da festa. 

 Desenvolver o espírito de pertença à escola; 
 Celebrar os percursos de antigos alunos; 
 Celebrar a solidariedade intergeracional 

através da partilha da arte e talento de 
cada um; 

 Inspirar os alunos para o desenvolvimento 
intelectual, emocional e social através das 
diferentes formas de arte. 

c) 
Q1; Q2 

Comunidade 
Escolar 

Sem custos 

elegíveis 

Últimos dias do 

ano letivo 
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XVIII. Avaliação das atividades 

 

A avaliação do Plano Anual de Atividades é feita em formulário do “Google Forms”, preenchido online pelos 

docentes responsáveis pelas atividades, sendo os dados tratados e apresentados pelo Observatório da 

Qualidade no final do ano letivo. 
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A análise e as retificações do presente documento foram concluídas com parecer favorável por 

 unanimidade na reunião do Conselho Pedagógico realizada a 10 de novembro de 2021.

 

 

O Diretor 
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