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Introdução 

 

O Plano Anual de Atividades (PAA) é um instrumento de organização e gestão da escola, contextualizando as diversas atividades a desenvolver ao 

longo do ano letivo 2019/2020, em articulação com o Projeto Curricular de Agrupamento/Plano de Estudos e o Projeto Educativo, documentos que definem 

a orientação conceptual pela qual se vai orientar a atuação pedagógica da escola, tanto na sua componente curricular como em todas as atividades de 

complemento e enriquecimento curriculares.  

A seleção de atividades e recursos pedagógicos inscritos no PAA respondem à diversidade das necessidades e motivações dos alunos, refletindo o 

esforço que o Agrupamento de Escolas tem vindo a fazer no investimento da qualidade da educação, no combate ao insucesso escolar e na valorização da 

cultura escolar.  

O Plano Anual de Atividades, enquanto documento dinâmico, mobilizador e aglutinador de vontades, será, sempre que necessário, passível de 

reformulação. Assim, todas as atividades organizadas posteriormente à sua aprovação serão incluídas nele em adenda.  

O Plano Anual de Atividades do Agrupamento de Escolas está em contínuo processo de avaliação. No final do letivo, o Conselho Pedagógico elaborará 

um relatório de avaliação das atividades desenvolvidas que será levado a Conselho Geral para aprovação. 

 

MONITORIZAÇÃO DO PLANO: 

O Plano deve ser monitorizado pelo Observatório (ou por um dos seus elementos) e/ou em reunião do Conselho Pedagógico. 

Além da cor, deve ser registada a data da monitorização e identificar se foi pelo Observatório (OBS) ou em reunião do Conselho Pedagógico (CP).  
 

             Legenda da monitorização:      

 

 

Não iniciado Não executado Em   execução Concluído 
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Capítulo I – 1.º Período 
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Datas Atividades Dinamizadores Público-Alvo Objetivos Recursos Avaliação 
Observações e 

Monitorização 

De 9 a 12 
de 

setembro 

 

• Atividades de preparação 
do ano letivo: 

- Reunião Geral de 
Professores; 

- Reunião de Conselho de 
Turma; 

- Reunião de Conselho de 
Docentes; 

- Reunião de 
Departamento; etc. 

 
▪ Membros da 

Direção; 
▪ Coordenadores 

de 
Departamento;  

▪ Diretores de 
Turma; 

▪ Professores no 
geral. 

 
- Todos os 

docentes do 
Agrupamento 

 
- Promover a integração dos novos 

docentes; 
- Preparar o ano letivo; 
- Calendarizar atividades; 
- Definir linhas orientadoras para a 

elaboração do Plano Anual de 
Atividades. 

 
- Equipamento 

informático; 
 

- Documentos 
estruturantes. 

 
- Cumprimento 

das reuniões 
agendadas 
nas jornadas 
de 
preparação 
do ano letivo. 

 

13 de 
setembro 

 

• Receção aos alunos / 
encarregados de 
educação. 

▪ Educadoras de 
Infância;  

▪ Docentes do 1º 
ciclo; 

▪ Diretores de 
Turma do 2.º e 
3.º ciclos. 

 
- Alunos; 

 
- Pais e 

encarregados 
de educação. 

- Acolher os alunos, os pais e os 
encarregados de educação; 

- Consciencializar a comunidade 
educativa da sua responsabilidade na 
formação dos jovens; 

- Despertar nos alunos a vontade de 
aprender e conhecer. 

 
- Documentação 

a entregar aos 
destinatários. 

 
- Observação 

direta. 

 

16 de 
outubro 

 

• Dia da Alimentação: 
- Lanche saudável 
(confeção de ovos com 
espinafres e salada de 
frutas). 

▪ Professoras da 
Educação Pré-
escolar e do 1º 
ciclo. 

 
- Crianças da 

educação Pré-
escolar e 
Alunos do 1º 
Ciclo. 

 

-  Conhecer hábitos de alimentação 
saudável 

 
- Frutas 

 
- Utensílios de 
cozinha 

 
- Observação 

direta. 

 

29 a 31 de 
outubro  

 

• Comemoração do 
Halloween. 
 

 

 

Turmas de Inglês do 
1.º, 2.º e 3.º Ciclos. 

 
- 1.º, 2.º e 3.º 

Ciclos 
(trabalho em 
sala de aula). 

- Praticar a língua materna e as línguas 
estrangeiras; 

- Divulgar as línguas como elo de ligação 
entre os membros da comunidade 
escolar; 

- Otimizar as línguas como veículo de 
cultura; 

- Utilizar as línguas como expressão de 
sentimentos; 

- Convívio entre a Comunidade Escolar. 

 

- Material 
diverso. 

 
- Observação 

direta. 
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Datas Atividades Dinamizadores Público-Alvo Objetivos Recursos Avaliação 
Observações e 

Monitorização 

6 de 
novembro 

 

• Olimpíadas Portuguesas 
de Matemática (1.ª 
Eliminatória) 

▪ Professores de 
Matemática – 2.º 
e 3.º Ciclos. 

 
- Alunos do 2.º 

e 3.º ciclos. 

 
-  Estimular o gosto pela matemática, 

permitindo que os alunos descubram o 

lado lúdico da disciplina. 

 
- fotocópias das 

provas. 

 
- registo das 

respostas 

 

11 de 
novembro 

 

• Comemoração do Dia 
de S. Martinho: 

- Magusto no Quintalão 
de Festas;  

- leitura e exploração da 
Lenda de S. Martinho;  

- Exposição de trabalhos; 
- Canções pelas crianças 

do pré-escolar e alunos 
do 1.º Ciclo; 

- Dramatização da peça 
“Maria castanha” – pelos 
formados do Curso de 
Técnico de Organização 
de Eventos. 

▪ Departamento de 
Línguas; 

▪ Departamento da 
Educação Pré-
escolar e 1.º 
Ciclo; 

▪ Equipa da 
Biblioteca; 

▪ Formandos do 
Curso de Técnico 
de Organização 
de Eventos 
(entidade 
externa à escola). 

 
- Alunos do 2.º 

e 3.º Ciclo 

(aulas de 

Português); 

  

- Comunidade 

educativa e 

população em 

geral. 

 

 
- Promover o convívio e a partilha; 

- Sensibilizar os alunos para datas 
importantes; 

- Valorizar costumes e tradições; 

- Fomentar a articulação entre ciclos. 

- Promover o convívio entre a 
Comunidade Educativa e a população em 
geral. 

 

 
 

- Castanhas; 
 

- Material de 

desgaste. 

 
- Observação 

direta. 

 

20 de 
novembro 

 

• Dia Nacional do Pijama:  

- Desfile na escola; 

- Danças. 

▪ Departamento da 
Educação Pré-
escolar e 1.º 
Ciclo; 

▪ Associação 
Mundos de Vida. 

 
- Crianças da 

educação Pré-

escolar e a 

alunos do 1.º 

Ciclo. 

 
- Promover a solidariedade; 

- Promover o convívio entre a 
Comunidade Educativa e a população em 
geral. 

 

 
- Máquina 

fotográfica; 
- Pijamas; 
- Computador. 
 

 
- Observação 

direta. 

 

20 de 
novembro 

 

 

• Comemoração do 30.º 
aniversário da 
Convenção sobre os 
Direitos das Crianças. 

▪ CPCJ de 
Barrancos; 

▪ Formandos do 
Curso de Técnico 
de Organização de 
eventos. 

- Alunos do 
Agrupamento. 

 

 

- Dar a conhecer os princípios 
fundamentais resultantes da convenção 
referentes aos direitos das crianças. 

 
- Material 

diverso 

 
- Observação 

direta; 
 

- Registo 
fotográfico. 
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Datas Atividades Dinamizadores Público-Alvo Objetivos Recursos Avaliação 
Observações e 

Monitorização 

4 de 
dezembro 

 

 

• I Encontro de 

Badminton, em 

Barrancos. 

 
▪ Departamento 

de Expressões – 
Professor de E. 
F. (GR 620) – 
Grupo Equipa de 
Badminton 

- Alunos do 
Desporto 
Escolar. 
 

 

- Promover a aquisição de hábitos de vida 
saudável; 

- Prevenir comportamentos de 
Indisciplina/violência/ e falta de 
educação; 

- Criar uma tradição desportiva na escola. 

 

- Material 
desportivo 
específico. 

 
- Observação 

direta; 
 
Grelha de 
avaliação da 
modalidade. 

 

3 de 
dezembro 

• Visionamento de curtas 

metragens sobre 

inclusão com pessoas 

com deficiência e a 

importância de uma 

convivência eu valoriza 

as diferenças: 

“Tamara”, 

“O presente” e 

“Cuerdas”. 

▪ Professora de 
Educação 
Especial e o 
Psicólogo do 
Agrupamento. 

- Alunos do 
Centro de 
Apoio à 
Aprendizagem. 
  
 

- Sensibilizar para a diferença; 
 
- Analisar a importância do papel 

individual na promoção da igualdade de 
oportunidades; 

 
- Desenvolver a capacidade de atenção; 
 
- Comemorar o Dia Internacional da 

Pessoa com Deficiência. 

- Computador e 
projetor; 

- colunas de 
som; 

- CAA; 

- Material de 
desgaste. 

- Registos das 
atividades. 

 • Visualização de curtas 

metragens: 

“Macropolis” e “O 

presente”; 

• Visualização de um 

documentário sobre 

um artista eu pinta com 

os pés; 

• Experimentação de 

desenhar com os pése 

a boca. 

▪ Professora de 
Educação 
Visual. 
 

- Alunos do 3.º 
Ciclo. 
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Datas Atividades Dinamizadores Público-Alvo Objetivos Recursos Avaliação 
Observações e 

Monitorização 

12 de 
dezembro 

• Teatro – “O Pai Natal vai 

ao circo”, Grupo de 

Teatro “Lanterna Mágica” 

– no Cineteatro de 

Barrancos.  

 
▪ Junta de 

Freguesia de 
Barrancos. 

 

 

- Alunos do 

Agrupamento  

 

- Promover o gosto pelo teatro; 

- Convívio entre a Comunidade Educativa. 

 
- Cineteatro 

 
- Observação 

direta. 

 

13 de 
dezembro • Canções de Natal 

▪ Professor de 
E.M., Alunos do 
2.º Ciclo. 

 
- Comunidade 

Educativa 
- Promover o gosto pela música. 

 
- instrumentos 

musicais. 

 
Observação 
direta. 

 

17 de 
dezembro 

 

• “Levar lenha à Praça” - em 
parceria com a C.M.B. 

 

 
Departamento da 

Educação Pré-
escolar e 1.º 
Ciclo. 

 
- Crianças da 

Educação Pré-

escolar e 

alunos do 1.º 

Ciclo. 

- Conhecer tradições e costumes da 
comunidade relacionados com o Natal; 

- Promover o relacionamento escola/ 
comunidade envolvente. 

 
- Lenha. 

 
Registos da 
atividade. 

 

17 de 
dezembro 

• Festa de Natal: 

- Canções tradicionais de 

Natal;  

- Visionamento de um 

filme; 

- Almoço partilhado; 

- Truques de Magia 

(Mágico patrocinado 

pela C.M.B.). 

 

▪ Educadoras de 
Infância 

▪ Professores do 1º 
Ciclo 

 

 

- Crianças do 

Pré-Escolar. 

- Alunos do 1.º 

Ciclo. 

 

  

- Fomentar o convívio escola/família;  

- Confraternizar no final do período; 

Promover o relacionamento entre a escola 
e a comunidade envolvente. 

 
 
- Filme. 

 

- Colunas e som. 
 

 
 

- Observação 
direta. 
 
 

 

dezembro 

 

• Decoração do Natal. 

 
▪ Departamento de 

Expressões – 
professora de 
E.V., 3.º Ciclo. 

 
- Alunos do 3.º 

ciclo; 

- Comunidade 

educativa 

 
- Experimentação de novas técnicas e 

material; 

- Decoração do espaço escolar. 

 

- Janelas e 
material 
riscador. 

 
- Observação 

direta. 
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Datas Atividades Dinamizadores Público-Alvo Objetivos Recursos Avaliação 
Observações e 

Monitorização 

dezembro 

 

• Celebração de Natal 
 

- Elaboração de postais 

de Natal. 
 

 

 
▪ Departamento 

de Línguas. 

 
- Comunidade 

educativa 

- Praticar a língua materna e as línguas 
estrangeiras; 

- Utilizar as línguas como expressão de 
sentimentos; 

- Divulgar as línguas como elo de ligação 
entre os membros da comunidade escolar; 

- Otimizar as línguas como veículo de 
cultura. 

 

- Papéis 

diversificados; 

- Materiais de 

pintura; 

- Colas; 

- Tesouras , etc. 

 
- Registos da 

atividade 

 

1.º Período 

 

• Visita ao Museu de 

Arqueologia e 

Etnografia de Barrancos 

 
▪ Professora do 4º 

ano 
  
▪ Técnicas do 

Museu 
 

 

- Alunos do 4º 

ano 
- Promover o sentido de pertença da 

criança a uma comunidade, facilitando as 
interações com pessoas e recursos e com 
o contexto próximo; 

- Conhecer e valorizar manifestações do 
património natural e cultural, 
reconhecendo a necessidade da sua 
preservação. 

- Conhecer a história local. 

 

 
- Museu 

 
- Máquina 

Fotográfica 

 
 

 
- Registo das 

atividades 
realizadas 
 
 

 

1.º Período 

 

• Visita ao Museu de 

Arqueologia e 

Etnografia de Barrancos 

 
▪ Professoras da 

educação Pré-
escolar; 

▪ Técnicas do 
Museu; 

▪ Curso de Técnico 
de Organização 
de Eventos. 

 

- Crianças da 

Educação Pré-

escolar. 
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Capítulo II – 2.º Período 
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Datas Atividades Dinamizadores Público-Alvo Objetivos Recursos Avaliação 
Observações e 

Monitorização 

8 de 
janeiro 

 

• Olimpíadas 

Portuguesas de 

Matemática (2.ª 

Eliminatória) 

 
▪ Professores de 

Matemática – 2.º 
e 3.º Ciclos. 

- Alunos 
selecionados 
na 1.ª 
eliminatória, 
caso haja – foi 
selecionado 1 
aluno do 8.º A. 

 
- Estimular o gosto pela matemática, 

permitindo que os alunos descubram o 
lado lúdico da disciplina. 

 
- fotocópia da 

prova. 

 
- registo das 

respostas 

 

15 de 
janeiro 

 

• II Encontro de 

Badminton, na Esc. Sec. 

Moura. 

▪ Departamento 
de Expressões – 
Professor de E. 
F. (GR 620) – 
Grupo Equipa de 
Badminton 

- Alunos do 
Desporto 
Escolar. 
 

- Promover a aquisição de hábitos de vida 
saudável; 

- Prevenir comportamentos de 
Indisciplina/violência/ e falta de 
educação; 

Criar uma tradição desportiva na escola. 

- Material 
desportivo 
específico; 
 

- Transporte da 
C.M.B. 
 

- Observação 
direta; 
 
Grelha de 
avaliação da 
modalidade. 

 

16 de 
janeiro 

• Projeto da Educação para 
a Saúde e Educação Sexual  

 
Saúde Ambiental 
 
“Sustentabilidade com 

resíduos – Política dos três 

R” 

 

 
▪ Coordenadora 

do PES; 
 

▪ Professores do 
1º ciclo; 

 
▪ Técnicas de 

saúde. 

- 1.º Ciclo – 1.º 
e 2.º anos. 

 

- Contribuir para a melhoria do 
desempenho ambiental; 

- Sensibilizar os alunos para a importância 
da reciclagem. 

 
- Material 

diverso; 
- Garrafa de 

plástico de 1,5 l 
com tampa. 

 
- Observação 

direta; 
 
 

 

janeiro 

 

• Criação do logótipo para o 

PES (Projeto Escola 

Promotora de Saúde) –  

até final do mês (votação 

do vencedor no dia 4 de 

fevereiro)  

 
▪ Professora de 

E.V. e Professora 
de C.N.   

 
- Alunos do 

7.º ano. 

- Reinventar soluções para a criação de 
novas imagens relacionando conceitos, 
materiais, meios e técnicas; 

 

- Participação em projetos de trabalho 
multidisciplinares. 

 

- Material 
riscador. 

-  

 

- Observação 
direta. 

 

 
 



AGRUPAMENTO DE ESCOLAS BARRANCOS 

PLANO ANUAL DE ATIVIDADES 2019/2020 

Página 12 de 32 

 

Datas Atividades Dinamizadores Público-Alvo Objetivos Recursos Avaliação 
Observações e 

Monitorização 

29 de 
janeiro 

 

• Mega Sprint e Mega 

Quilómetro – fase 

escola. 

 
 
▪ Departamento 

de Expressões – 
professores de 
E.F. 

 
- Alunos do 2º 

e 3º ciclos. 

 

- Promover a aquisição de hábitos de vida 
saudável; 

- Prevenir comportamentos de 
Indisciplina/violência/ e falta de 
educação; 

- Criar uma tradição desportiva na escola. 

 

- Pavilhão 

Desportivo; 

 

- Material 
Desportivo 
Específico. 

 
- Observação 

direta; 
 

- Grelha de 
avaliação da 
modalidade. 

 

 

janeiro 
• Criação de marcadores 

de Ponto. 

▪ Professora de 
E.V. e 
Professores de 
E.F.  

- Alunos do 
8.º ano 

- Cooperação entre pares; 

- Participação em projetos de trabalho 
multidisciplinares; 

- Reinventar soluções para a criação de 
novas imagens relacionando conceitos, 
materiais, meios e técnicas. 

- Material 
diverso. 

 

 
- Observação 

direta. 

 

janeiro/ 
fevereiro 

 

• Todas as 2.ª e 4.ª 

feiras, Torneio de tiro 

com Arco a 10 metros – 

Desporto Escolar 

(Multiatividades de Ar 

Livre – MAAL). 

 
▪ Professora de 

E.F. e Desporto 
Escolar – MAAL; 
 

▪ Alunos inscritos 
no Desporto 
Escolar – MAAL 
(5.º e 6.º anos) 

 
- 2.º e 3.º 

Ciclos. 

- Trabalhar para o sucesso escolar; 

- Desenvolver a capacidade de 
concentração; 

- Dar a conhecer novas modalidades; 

- Desenvolver capacidades físicas desta 
modalidade e capacidades de 
responsabilidade sobre si e com os 
outros. 

- Alvos de palha; 
- Alvos papel; 
- Tripé de alvos; 
- Arcos, Flechas; 
- Fitas 

sinalizadoras; 
- Fichas de 

registos de 
pontuações. 

- Empenho/ 
interesse 
manifestado 
pelos alunos 
através das 
participações 

Observação 
direta; 

 

janeiro/ 
fevereiro 

• Workshops de 

brinquedo ótico e 

cinema de animação 

▪ Professora de 
E.V. e Biblioteca 
Escolar. 

- Alunos do 
2.º Ciclo. 

- Promover o acesso à descodificação da 
imagem em movimento; 

- Promover linguagem cinematográficas; 

- Valorização do cinema enquanto Arte. 

- Computador, 
Internet, 
projetor 

- Papel, material 
riscador, paus 
de espetada e 
cola. 

 
- Observação 

direta. 
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Datas Atividades Dinamizadores Público-Alvo Objetivos Recursos Avaliação 
Observações e 

Monitorização 

10  de 
fevereiro 

• Projeto da Educação 
para a Saúde e 
Educação Sexual – 

“Programa Geração 
Saudável”: 

- Projeto de educação 
e promoção para a 
saúde desenvolvido 
pela Secção Regional 
do Sul e Regiões 
Autónomas da Ordem 
dos Farmacêuticos. 

▪ Coordenadora 
do PES; 

▪ Professores do 
2.º e 3.º ciclos; 

▪ Professora da 
Educação 
Especial; 

▪ Técnicos de 
saúde da Ordem 
dos 
Farmacêuticos. 
 

 
- Alunos do 

2.º e 3.º 
ciclos 

- Com o objetivo primordial de contribuir 
para a promoção da saúde dos jovens 
nas escolas, educar e estimular a adoção 
de estilos de vida saudáveis, alertar para 
a ocorrência de possíveis patologias, dar 
a conhecer a importância da prevenção 
em saúde e integrar os diversos 
profissionais de saúde, estabelecendo 
uma colaboração mútua na educação 
dos jovens. 

 

- Material diverso 

- Mascote 

- Carro articulado 

- Vídeos 

 
- Registos da 

atividade 

 

12 de 
fevereiro 

• I Encontro de 
Multiatividades ao ar 
livre 
Local: A.E. Barrancos 

▪ Professora de E. 
F. (GR 260) 
Grupo Equipa de 
Multiatividades 
ao ar livre 

- Alunos do 
Desporto 
Escolar. 

- Promover a aquisição de hábitos de vida 
saudável; 

- Prevenir comportamentos de indisciplina, 
violência e falta de educação; 

- Material 
desportivo 
específico para 
as atividades 
realizadas. 

- Observação 
direta; 

- Grelha de 
avaliação da 
modalidade. 

 

14 de 
fevereiro 

• Projeto da Educação 
para a Saúde e 
Educação Sexual – 
 

Dia dos Afetos e 

Sentimentos: 

- Jogo “Quem sou, como 

sou, como gostaria de ser”  

VS  “com quem me 

identifico”; 

- Interação entre alunos. 

 
▪ Coordenadora 

do PES; 
 

▪ Docentes dos 
Conselhos de 
Turma; 
 

▪ Biblioteca 
Escolar. 

 

- 
Comunidade 
Escolar 

- Chamar a atenção para a necessidade de 
dar e receber afetos; 

- Demonstrar sentimentos por alguém; 
- Estimular o autoconhecimento; 
- Melhorar o relacionamento entre alunos; 
- Melhorar os relacionamentos afetivo-

sexuais dos adolescentes; 
- Desenvolver atitudes de respeito e 

tolerância; 
- Desenvolver a criatividade e a 

imaginação; 
- Promover a interação da comunidade 

escolar. 

 

- Computador; 

- Documentos 
elaborados 
pelos 
organizadores; 

- Material 
diverso. 

 

 
- Observação 

direta 
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Datas Atividades Dinamizadores Público-Alvo Objetivos Recursos Avaliação 
Observações e 

Monitorização 

14 de 
fevereiro 

 

• Dia de São Valentim 

- Exposição de trabalhos 

 
▪ Departamento 

de Línguas  
 

 

- Alunos do 1.º, 
2.º e 3.º 
Ciclos. 

- Praticar a língua materna e as línguas 
estrangeiras; 

- Divulgar as línguas como elo de ligação 
entre os membros da comunidade 
escolar; 

- Otimizar as línguas como veículo de 
cultura; 
Convívio entre a Comunidade Escolar. 

 

Materiais de 
desgaste diverso 

 
Observação 
direta 

 

19 de 
fevereiro 

 

 

• III Encontro de Badminton, 
na Esc. Básica de 
Amareleja. 

 
▪ Departamento de 

Expressões – 
Professor de E. F. 
(GR 620) – Grupo 
Equipa de 
Badminton 

- Alunos do 
Desporto 
Escolar. 

 

 

- Promover a aquisição de hábitos de vida 
saudável; 

- Prevenir comportamentos de 
Indisciplina/violência/ e falta de 
educação; 

- Criar uma tradição desportiva na escola. 

 
- Material 

desportivo 
específico. 

 
- Observação 

direta; 
 

- Grelha de 
avaliação da 
modalidade. 

 

21 de 
fevereiro 

 

• Celebração do Carnaval 
 

Desfile pelas ruas de 

Barrancos (o tema na 

Pré e 1.º ciclo é “As 

Artes”) 

 
▪ Departamento 

da Educação         
Pré-escolar e 1.º 
Ciclo. 

 
- Comunidade 

Educativa. 

- Desenvolver os valores fundamentais 
para a vida em sociedade; 

- Promover o relacionamento entre a 
escola e a comunidade envolvente; 

- Desenvolver capacidades expressivas e 
criativas através de produções plásticas. 

 

- Materiais 
diversos para 
fazer os fatos de 
Carnaval; 

- Máquina 
fotográfica. 

 
- Registos da 

atividade. 

 

fevereiro 

 

• 1.ª fase - Concurso 

Nacional de Leitura 

(realizada a nível de 
escola) (2.ª fase em 
abril) 

▪ Departamento 
de Línguas; 

Equipa da 
Biblioteca. 

 
- Alunos do 2.º 

Ciclo 

- Incentivar o gosto pela leitura e pelos 
livros; 

- Otimizar a Língua como veículo de 
cultura. 

 
- Livros 

recomendados 

pelo PNL 

 
- Registo da 

atividade. 
 

 

fevereiro 

 

• Teatro de Marionetas – 

“O Monstro das Cores”. 

▪ Departamento de 
Expressões - 
Professores de 
E.V. e E.T.  

 
- Crianças da 

Educação Pré-
escolar. 

 
- Desenvolver hábitos de leitura; 

 

- Desenvolver gosto pelas artes. 

 

- Material 

diverso. 

 
- Observação 

direta. 
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Datas Atividades Dinamizadores Público-Alvo Objetivos Recursos Avaliação 
Observações e 

Monitorização 

17 de 
março 

 

• St. Patrick`s Day 

 

 
▪ Departamento de 

Línguas – 
disciplina de 
Inglês 

 

Alunos do 1.º. 

2.º e 3.º ciclos 

- Praticar a língua materna e as línguas 
estrangeiras; 

- Divulgar as línguas como elo de ligação 
entre os membros da comunidade 
escolar; 

- Otimizar as línguas como veículo de 
cultura. 

 
- Materiais de 

desgaste diverso 

 
Observação 
direta 

 

20 de 
março 

 

• Dia Mundial da Árvore 
e da Floresta: 
- Visita ao Castelo de 

Noudar e à Herdade da 

Coitadinha. 

 

 
▪ Departamento da 

Educação Pré-
escolar e 1º ciclo 

▪ Educadoras de 
Infância 

 

- Crianças da 
Educação Pré-
escolar. 

 
- Sensibilizar para o respeito, valorização e 

preservação da Natureza. 

 
- Transporte da 

C.M.B. 
- Máquina 

fotográfica 

 
- Registos da 

atividade. 

 

25 de 
março 

 

• Final Distrital de 
Badminton – Iniciados 
e Infantis B - caso haja 
apurados nos 
encontros anteriores.  
Local a definir 
 

▪ Departamento de 
Expressões – 
Professor de E. F. 
(GR 620) – Grupo 
Equipa de 
Badminton 

- Alunos do 
Desporto 
Escolar. 
 

- Promover a aquisição de hábitos de vida 
saudável; 

- Prevenir comportamentos de 
Indisciplina/violência/ e falta de 
educação; 

- Criar uma tradição desportiva na escola. 

 
- Material 

desportivo 
específico. 

 
- Observação 

direta; 
Grelha de 
avaliação da 
modalidade. 

 

março 

 

• Semana da leitura: 
 
Leitura, exploração e 
apresentação de 
trabalhos sobre Obras 
do Plano Nacional de 
Leitura, na Biblioteca. 

 

▪ Departamento da 
Educação Pré-
Escolar e 1º ciclo; 

▪ Departamento de 
Línguas; 

Equipa da 
Biblioteca. 

 

- Alunos da Pré, 

1.º, 2.º e 3.º 

ciclos. 

- Desenvolver competências no domínio 
das novas tecnologias, expressões, 
línguas e ocupação dos períodos 
extracurriculares; 

- Motivar os alunos para a leitura de uma 
Obra; 

- Trazer os pais/E.E. à escola; 
- Estreitar os laços entre a escola e a 

família. 

 
- Material de 

desgaste; 
 

- Obras do PNL; 
 

- Computadores 
 

Biblioteca. 

 
- Registos da 

atividade. 
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Datas Atividades Dinamizadores Público-Alvo Objetivos Recursos Avaliação 
Observações e 

Monitorização 

2.º Período 

• Projeto da Educação 
para a Saúde e 
Educação Sexual – 
Saúde Ambiental 
 
Projeto “A Poupar com 
a Gotinha de Água” 

▪ Coordenadora do 
PES; 

▪ Educadoras da 
Educação Pré-
escolar; 

▪ Técnicas de 
Saúde. 

 

Crianças da 

Educação Pré-

escolar. 

 

- Sensibilizar para a importância de poupar 
água.  

 

- Material 

diverso 

 

 
Registos da 
atividade. 

 

2.º Período 

• Projeto da Educação 
para a Saúde e 
Educação Sexual – 
Saúde Ambiental 
 

Rastreio Visual  

▪ Coordenadora do 
PES; 

▪ Docentes dos 
Conselhos de 
Turma 

Técnicas de 
Saúde. 

 

Alunos do 2.º 

e 3.º ciclos. 

- Reduzir a incidência e prevalência das 
doenças nas crianças e adolescentes;  

Sensibilizar e informar os encarregados de 
educação e pais para questões relacionadas 
com a saúde dos educandos. 

 

- Material 

diverso 

 

 
Registos  

 

Última 
semana de 

aulas do 
2.º período 

   

•   Dia da Ciência 

- mostra de atividades 
experimentais. 

 

 
▪ Departamento de 

Matemática e 
Ciências 
Experimentais  

 

- Comunidade 

Educativa. 

 

- Fomentar o gosto pelo estudo das ciências; 

- Divulgar técnicas experimentais. 

 

- Material 

diverso 

(material de 

laboratório, 

etc.) 

 

 
- Registos da 

atividade. 

 

Última 
semana de 

aulas do 
2.º período 

• Atividades de Final de 

Período:  

- Badminton – 2.º e 3.º 

Ciclos; 

- Patinagem - 1.º Ciclo; 

- Basquetebol 3x3 - 2.º e 

3.º ciclos; 

- Futsal – 2.º e 3.º ciclos. 

 
▪ Departamento 

de Expressões – 
Professores de 
E. F.  

 

- Alunos 1.º, 2.º 
e 3.º ciclos. 
 

 

- Promover a aquisição de hábitos de vida 
saudável; 

- Prevenir comportamentos de 
Indisciplina/violência/ e falta de educação; 

-   Criar uma tradição desportiva na escola. 

 
- Instalações 

desportivas; 
 
- Espaços 

exteriores. 

 
- Observação 

direta; 
 
Grelha de 
avaliação da 
modalidade. 
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Capítulo III – 3.º Período 
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Datas Atividades Dinamizadores Público-Alvo Objetivos Recursos Avaliação 
Observações e 

Monitorização 

22 de abril 

• Final Distrital de 
Badminton – Juvenis  e 
Juniores - caso haja 
apurados nos 
encontros anteriores.  
Local a definir 

▪ Departamento 
de Expressões – 
Professor de E. 
F. (GR 620) – 
Grupo Equipa 
de Badminton 

- Alunos do 
Desporto 
Escolar. 
 

- Promover a aquisição de hábitos de vida 
saudável; 

- Prevenir comportamentos de 
Indisciplina/violência/ e falta de 
educação; 

- Criar uma tradição desportiva na escola. 

 
- Material 

desportivo 

específico. 

 
- Observação 

direta; 
- Grelha de 

avaliação da 
modalidade. 

 

22 de abril 

• II Encontro de 
Multiatividades ao ar 
livre 

Local: A.E. Amareleja 

▪ Professora de E. 
F. (GR 260) 
Grupo Equipa 
de MAAL 

- Alunos do 

Desporto 

Escolar. 

-  Promover a aquisição de hábitos de vida    
saudável; 

- Prevenir comportamentos de 
indisciplina, violência e falta de 
educação; 

- Material 
desportivo 
específico; 
 

- Transporte C.M.B. 

- Observação 
direta; 

- Grelha de 
avaliação da 
modalidade. 

 

28 a 30 de 
abril 

• A Escola Comemora o 25 
de Abril de 1974 
 

- Exposições: “O 25 de 
Abril contado às 
crianças” e o “Do 25 de 
Abril até hoje” 

- Testemunhos do 25 de 
Abril e da Guerra 
Colonial 

- Exibição do filme 
“Capitães de Abril” 

- Cantigas do 25 de Abril 
- Distribuição de cravos 

com frases de 
intervenção usadas no 
25 de Abril. 
 

Debate e construção de um 
mural intitulado “O que é a 
Liberdade?” 

 
▪ Professora de 

HGP e História; 
▪ Professor de 

Geografia; 
▪ Professora de 

Português, 2.º 
Ciclo; 

▪ Professora de 
E.V., 3.º Ciclo; 

▪ Professor de 
E.M; 

▪ Equipa de 
Biblioteca 
Escolar; 

▪ Alunos do 6.º A 
e do 9.º A. 

 

 

- Comunidade 

Escolar e 

população em 

geral. 

 

 

- Conhecer e compreender a revolução 
democrática portuguesa 

- Conhecer e compreender o percurso da 
jovem democracia até aos dias de hoje 

- Contribuir para uma maior 
consciencialização dos jovens para as 
questões políticas do seu país 

- Consciencializar os alunos para intervir na 
vida política quando adultos e cidadãos 
de pleno direito 

- Desenvolver atitudes de respeito e 
tolerância.   

- Desenvolver capacidades de pesquisa e 
comunicação de informação.  

- Fomentar o respeito de regras básicas de 
organização e atuação em grupo.   

- Promover a aquisição de valores e 
atitudes responsáveis.  

- Desenvolver a criatividade e a 
imaginação.  

- Promover a colaboração da comunidade 
escolar na realização de atividades 
educativas. 

 
- Equipamento 

informático; 
- Fotocópias; 
- Placards de 

exposição; 
- Colas; 
- Cartolinas; 
- Arame; 
- Papel crepon 
- Bibliografia da 

Biblioteca Escolar 

 
- Avaliação 

inerente ao 
trabalho de 
projeto 
(fichas de 
observação e 
de 
cumprimento 
de objetivos) 

 



AGRUPAMENTO DE ESCOLAS BARRANCOS 

PLANO ANUAL DE ATIVIDADES 2019/2020 

Página 19 de 32 

 

 

Datas Atividades Dinamizadores Público-Alvo Objetivos Recursos Avaliação 
Observações e 

Monitorização 

abril 

 

• Atividades Náuticas 

Local: Concelho de 

Moura. 

 
▪ Professores de 

E.F. 

 

- Alunos do 2.º e 

3.º Ciclos. 

- Promover o gosto por outros desportos; 

- Promover hábitos de vida saudável; 
- Prevenir comportamentos de 

indisciplina, violência e falta de 
educação. 

- Material 
desportivo 
específico; 

- Transporte C.M.B. 

- Observação 
direta; 

- Grelha de 
avaliação 
específica. 

 

Última 
semana de 

maio 

 

• II Taça Ibérica de  

Badminton 

 

A.E. Barrancos 

 

 

 

▪ Departamento 
de Expressões – 
Professores de 
Educação Física  

 

Comunidade 

Educativa do 

AEB e Escolas 

convidadas  

 

- Promover a aquisição de hábitos de vida 
saudável; 

- Prevenir comportamentos de 
Indisciplina/violência/ e falta de 
educação; 

- Criar uma tradição desportiva na escola; 

Intercâmbio cultural. 

 
Redes, raquetas, 

diverso material 

de desporto, 

pavilhão 

gimnodesportivo, 

etc.   

 
Observação 
direta. 

 

1 de junho 

 

• Dia Mundial da Criança: 

(parceria C.M.B e 

Assoc. de Pais e E.E.) 

 

 

▪ Departamento 
da Educação 
Pré-Escolar e 
1.º Ciclo; 

▪ C.M.B. 

▪ Associação de 
Pais e Enc. de 
Educação. 

 

Comunidade 

Educativa 

 

- Reconhecer o papel das crianças na 
Sociedade; 

- Assinalar o Dia da Criança; 

- Promover a partilha e o bom 

relacionamento. 

 

- Material diverso; 

 

- Piscina.  

 

 

 
Registos da 
atividade. 

 

3.º Período 

• Projeto da Educação 
para a Saúde e 
Educação Sexual – 
Saúde Ambiental 
 

Piolhos e Pragas, Carraças e 
Mosquitos. 

▪ Coordenadora 
do PES; 

▪ Docentes dos 
Conselhos de 
Turma; 

▪ Técnicas de 
Saúde. 

 

- Alunos do 2.º e 
3.º ciclos. 

- Reduzir a incidência e prevalência das 

doenças nas crianças e adolescentes;  

 

- Sensibilizar e informar os encarregados 

de educação e pais para questões 

relacionadas com a saúde dos 

educandos. 

 

- Material diverso; 

- Exemplares vivos; 

- PowerPoint. 

 

 
- Registos da 

atividade. 
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Datas Atividades Dinamizadores Público-Alvo Objetivos Recursos Avaliação 
Observações e 

Monitorização 

3.º Período 

 

• Tea Party  

▪ Departamento 
de Línguas. 

▪ Turmas do 2º e 
3º Ciclos e 
respetivos 
docentes. 

 
- Comunidade 

Escolar; 
 
- Alunos do 2.º e 

3.º Ciclos  

 
- Praticar a língua materna e as línguas 

estrangeiras; 
- Utilizar as línguas como expressão de 

sentimentos. 

 
- Material diverso. 

 
- Biblioteca e Bar 

da Escola. 

 
- Observação 

direta. 

 

3.º Período 

• Projeto da Educação 
para a Saúde e 
Educação Sexual – 
Saúde Ambiental 
 

Qualidade da água/ar:  
 

“Conhecer & prevenir a 
Legionella” 

 
▪ Coordenadora 

do PES; 
 

▪ Técnicas de 
Saúde. 

 

- Docentes; 
 

- Não docentes; 
 

- Pais/ 

Encarregados de 

Educação. 

 

- Sessão de informação sobre a Legionella. 

 

- Material diverso 

 

 
Observação 
direta. 

 

3.º Período 

• Projeto da Educação 
para a Saúde e 
Educação Sexual – 
Saúde Ambiental 
 

Segurança no trabalho -
Riscos químicos e 
biológicos: 
 

“Diz-me o que fazes”. 

 

▪ Coordenadora 
do PES; 

 

▪ Técnicas de 
Saúde. 

 

- Não docentes; 
 

 

 

- Sessão de informação sobre riscos 
químicos e biológicos. 

 

- Material diverso 

 

 
Observação 
direta. 

 

3.º Período 

 

• Projeto da Educação 
para a Saúde e 
Educação Sexual – 
Saúde Ambiental 
 

Segurança no trabalho -
Riscos ergonómicos e 
ambientais de trabalho: 
 

“Trabalhar com saúde”. 
 

 

▪ Coordenadora 
do PES; 

 

▪ Técnicas de 
Saúde. 

 

- Não docentes; 
 

 

 

- Sessão de informação sobre a riscos 
ergonómicos e ambientais de trabalho. 

 

- Material diverso 

 

 
Observação 
direta. 
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Datas Atividades Dinamizadores Público-Alvo Objetivos Recursos Avaliação 
Observações e 

Monitorização 

Última 
semana de 

aulas do 
3.º período 

• Atividades de Final de 

Período:  

- Badminton – 2.º e 3.º 

Ciclos; 

- Patinagem - 1.º Ciclo; 

- Basquetebol 3x3 - 2.º e 

3.º ciclos; 

Futsal – 2.º e 3.º ciclos. 

 
▪ Departamento 

de Expressões 
– Professores 
de E. F.  

 

- Alunos 1.º, 2.º e 
3.º ciclos. 
 

- Promover a aquisição de hábitos de vida 
saudável; 

- Prevenir comportamentos de 
Indisciplina/violência/ e falta de 
educação; 

- Criar uma tradição desportiva na escola. 

 
- Instalações 

desportivas; 
 

Espaços exteriores. 

 
- Observação 

direta; 
Grelha de 
avaliação da 
modalidade. 

 

Dia(s) a 
definir 
junho 

 
 

 

• Festa(s) de fim de ano 
 
 

 
▪ Todos os 

Departamentos 
 
 

 
Comunidade 
Educativa. 

- Valorizar a identidade do aluno; 

- Desenvolver os valores fundamentais 
para a vida em sociedade; 

- Promover o relacionamento entre a 
escola e a comunidade envolvente. 

 

 
- Material de 

desgaste; 

-    Aparelhagem de 
som, etc. 

 
Registos da 
atividade. 
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Capítulo IV – Atividades desenvolvidas ao longo do ano letivo  
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Datas Atividades Dinamizadores Público-Alvo Objetivos Recursos Avaliação 
Observações e 

Monitorização 

Dezembro 
e janeiro 

• Projeto da Educação para 
a Saúde e Educação Sexual  
 

Desenvolvimento da 

sexualidade  

Projeto “Acerca de Ti” 

Programa especificamente 

criado para ajudar os rapazes e 

as raparigas a identificar: 

- As mudanças físicas e 

emocionais que ocorrem 

durante a puberdade e 

entendê-las como uma parte 

natural do 

processo de crescimento. 

- A fisiologia dos seus corpos, 

o ciclo menstrual e a forma 

como as raparigas podem 

adaptar-se aos seus períodos 

enquanto continuam com as 

atividades normais do dia-a-

dia. 

- Como manter a 

confiança superando limites, 

dando ênfase aos sucessos 

pessoais e com uma 

mentalidade de crescimento. 

 

▪ Coordenadora do 
PES; 

▪ Docentes dos 
Conselhos de 
Turma; 

▪ Enfermeiras e/ou 
outro técnico de 
saúde. 

 
- Alunos do 6.º 

e 7.º anos. 
 
 
 

- Aceitar e integrar as mudanças físicas e 
emocionais associadas à sexualidade, ao 
longo da vida; 

- Valorizar a diversidade dos corpos; 

- Identificar e desconstruir os mitos 
existentes sobre a sexualidade; 

- Desenvolver uma imagem corporal 
positiva e respeito pelos outros; 

- Reconhecer a existência de regras 
sociais sobre privacidade e intimidade. 

 

- Abordagem ao 

tema com 

recursos a 

material didático; 

- Entrega de 

materiais 

diversos pelo 

Projeto “Acerca 

de Ti”. 

 

 
- Registos 
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Datas Atividades Dinamizadores Público-Alvo Objetivos Recursos Avaliação 
Observações e 

Monitorização 

Ao longo 
do ano 
letivo 

 

• Exposição de trabalhos 
realizados na disciplina 
de E.V. e E.T. 

▪ Professores de 
E.V. e E.T. 

 
- Comunidade 

Educativa. 

- Organização de uma ou várias 
exposições de trabalhos elaborados 
pelos alunos nas aulas de Educação 
Visual, ao longo do ano letivo ou por 
período; 

- Dar a conhecer à comunidade educativa 
os trabalhos elaborados na disciplina de 
Educação Visual; 

- Valorização dos trabalhos realizados. 

 
- Material diverso. 

 
- Observação 

direta. 

 

Ao longo 
do ano 
letivo 

 

• Leitura “Em vai e vem” 
 
Atividade proposta 
pelo Plano Nacional de 
Leitura. 
 

 
▪ Departamento da 

Educação         
Pré-escolar e 1.º 
Ciclo. 

 

 
- Crianças da 

Educação                
Pré-escolar  

- Inserir momentos de leitura diária, 
jogos e outras atividades lúdicas de 
contacto com livros nas atividades 
pedagógicas.  

- Sensibilizar pais e encarregados de 
educação para a importância do livro e 
da leitura no desenvolvimento da 
criança. 

- Envolver os pais em atividades de 
promoção da leitura no jardim-de-
infância e em casa. 

 
- Material 

fornecido pelo 
PNL; Biblioteca; 
Equipa da 
Biblioteca. 

- N.º de 
requisições 
(aumento 
ou não em 
relação ao 
ano 
anterior), 
feedback 
dos E.E. (F. 
leitura) 

 

Ao longo 
do ano 
letivo 

 

• Projeto Life Adapt 

- Visita ao Parque de 

Natureza de Noudar. 

 

 
▪ EDIA (PNN)  

 
Docente titular 
do 2.º/3.º anos 

 

Alunos do 
2.º/3.º ano 

- Preservar o montado; 

- Atenuar as consequências das 
alterações climáticas nessas 
propriedades. 

- Identificar/reconhecer os animais 
existentes nestes ecossistemas 

 
- Autocarro da 

C.M.B. 
Máquina 
Fotográfica 

 
- Registo da 

avaliação 
realizada 
pelos 
alunos. 
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Ao longo 
do ano 
letivo 

 

• Projeto Escola Eletrão  • Departamento 
de Matemática 
e Ciências 
Experimentais. 

 

-  Alunos, 
docentes e não 
docentes, 
Comunidade 
Local 

- Despertar a consciência para a questão 
dos REEE; 

- Contribuir para a melhoria do 
desempenho ambiental; 

- Sensibilizar os alunos para a 
importância da reciclagem. 

-   Equipamentos 

elétricos e 

eletrónicos para 

reciclar, bem 

como pilhas e 

acumuladores 

portáteis. 

 
- Registos da 

atividade. 

 

Ao longo 
do ano 
letivo 

 

• Rota da Fontes 

 

 
▪ Departamento 

da Educação 
Pré-escolar e 
1.º Ciclo. 

- Crianças da 
Educação                
Pré-escolar e 
alunos do 1.º 
Ciclo. 

- Conhecer aspetos físicos característicos 
da comunidade tais como: ruas, pontes, 
edifícios 

 
-   Máquina 

fotográfica. 

 
- Registos das 
atividades. 

 

Ao longo 
do ano 
letivo 

 

• Atividade solidária “Vamos 
dar uma tampinha a quem 
precisa”. 

 
▪ Departamento 

da Educação 
Pré-escolar e 
1.º Ciclo. 

 

 
- Crianças da 

Educação                
Pré-escolar e 
alunos do 1.º 
Ciclo. 

- Respeitar a diversidade e solidarizar-se 
com os outros. 

- Desenvolver uma atitude crítica e 
interventiva relativamente ao que se 
passa no mundo que a rodeia. 

 

- Depósitos para 

recolha de 

tampinhas 

 
- Registo da 

participação 
das crianças. 

 

Ao longo 
do ano 
letivo 

 

• Separação do lixo.  

 
▪ Departamento 

da Educação 
Pré-escolar e 
1.º Ciclo. 

- Crianças da 
Educação                
Pré-escolar e 
alunos do 1.º 
Ciclo. 

- Manifestar comportamentos de 
preocupação com a conservação da 
natureza e respeito pelo ambiente. 

 

- Sacos para 

separação dos 

lixos 

 
- Registo das 

atividades 
realizadas e 
fotos 

 

Ao longo 
do ano 
letivo 

• Projeto da Educação para a 
Saúde e Educação Sexual - 

 
Segurança rodoviária: 
“No trânsito andamos 
seguros”. 
 

▪ Coordenadora do 
PES; 

▪ Professoras do 
1.º Ciclo; 

▪ Técnicas de 
Saúde. 

 

- Alunos do 2.º 
e 3.º anos 
(projeto 
turma) 

 

- Informar sobre riscos rodoviários; 

- Cuidados a ter para evitar acidentes 
rodoviários. 

 

- Material diverso 

 

 
- Observação 
direta. 
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Ao longo 
do ano 
letivo 

 

• Saúde Oral: Programa 
Nacional de Promoção 
da Saúde Oral: 
 

- Pedido de autorização 
aos Encarregados de 
Educação para proceder à 
escovagem, bochecho ou 
aplicação de flúor, 
conforme os casos; 

- Demonstração da 
escovagem Pré-Escolar e 
1º Ciclo; 

- Bochecho quinzenal com 
Fluoreto de Sódio (desde 
1º Ciclo até 9º Ano); 

- Aplicação de Vernizes de 
flúor (alunos Pré-Escolar); 

- Entrega de Cheques -
dentista (alunos nascidos 
em 2006, 2009 2 2012); 

- Outras atividades. 

 
▪ Coordenador da 

Promoção e 
Educação para a 
Saúde; 

▪ Higienista Oral; 

▪ Docentes; 

▪ Assistentes 
operacionais da 
saúde e da 
educação 

▪ Equipa de Saúde 
Escolar 

 
- Alunos da 

Educ. Pré-
Escolar; 1º, 2º 
e 3º Ciclos; 

- Encarregados 
de educação; 

- Docentes. 
 

 
 

 

 
- Reduzir a incidência e prevalência das 

doenças orais nas crianças e 
adolescentes; 
 

- Melhorar conhecimentos e 
comportamentos sobre saúde oral. 

- Soluto de 
Fluoreto de Sódio 
a 0,2% 

- Copos 
descartáveis de 
10 ml 

- Guardanapos 

- Seringas de 10 ml 

- Calendários de 
registo de 
bochecho 

- Equipamento de 
estomatologia 

- Material de 
consumo clínico 

- Instrumentos 

- Computador 

- Filmes, slides; 

- Folhas A4/jogos; 

- Kit – Escovas de 
dentes + pasta 
dentífrica. 

 
- Relatório da 

atividade. 

 

 Ao longo 
do ano 
letivo 

 

• Gabinete Apoio ao 

Aluno 

 

 
▪ Coordenadora do 

PES (Projeto 
Escola Promotora 
da Saúde); 
 
 

 
- Alunos do 1.º, 

2.º e 3.º 
Ciclos. 

 

- Informação e Atendimento e apoio aos 
alunos no âmbito da Educação para a 
Saúde e Educação Sexual. 

- Material diverso 
 

- Registos/ 
grelhas. 
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Ao longo 
do ano 
letivo 

 

• Projeto da Educação 
para a Saúde e 
Educação Sexual 
 

Ambiente – temperatura –  
”Verão e saúde – calor  
(+LPCC)” 

 

▪ Coordenadora do 
PES; 

▪ Professoras do 1.º 
Ciclo; 

▪ Técnicas de 
Saúde. 

 
- Alunos do 2.º 

e 3.º anos. 

 

- Reconhecer os malefícios da exposição 
ao sol. 

 
-  Material diverso 

 
- Registos da 

atividade. 

 

Ao longo 
do ano 
letivo 

 

• Projeto da Educação 
para a Saúde e 
Educação Sexual – 
Saúde Ambiental 
 

Vigilância de vetores: “Pico, 
pico, sarapico – evita a 
carraça e o mosquito”. 
 

 

▪ Coordenadora do 
PES; 

▪ Professoras do 1.º 
Ciclo; 

▪ Técnicas de Saúde. 

 
- Alunos do 2.º e 

3.º anos. 

 

- Reduzir a incidência e prevalência das 

doenças nas crianças e adolescentes;  

 

- Sensibilizar e informar os encarregados 

de educação e pais para questões 

relacionadas com a saúde dos 

educandos. 

 

- Material diverso; 

 

- Exemplares vivos; 

 

- PowerPoint. 

 

 
Registos da 
atividade. 

 

Ao longo 
do ano 
letivo 

• Projeto da Educação 
para a Saúde e 
Educação Sexual – 
Saúde Ambiental 
 

 “A Poupar, a água vamos 
preservar.” 

▪ Coordenadora do 
PES; 

▪ Professoras do 1.º 
Ciclo; 

▪ Técnicas de 
Saúde. 

 
- Alunos do 1.º 

e 4.º anos. 

 

- Sensibilizar para a importância de 
poupar água.  

 

- Material diverso 

 

 
- Registos da 

atividade. 

 

Ao longo 
do ano 
letivo 

• Projeto da Educação 
para a Saúde e 
Educação Sexual – 
Saúde Ambiental 
 

 “O ar que respiramos: do 
interior ao exterior” 

▪ Coordenadora do 
PES; 

▪ Professores do 2.º 
Ciclo; 

▪ Técnicas de 
Saúde. 

 
- Alunos do 2.º 

Ciclo. 

 

- Sensibilizar para a importância da 
qualidade do ar na nossa vida. 

 

- Material diverso 

 

 
- Registos da 

atividade. 
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Ao longo 
do ano 
letivo 

• Projeto da Educação para a 
Saúde e Educação Sexual 
 
Comportamento sedentário 
 

Cálculo do IMC  
 
- Evitar longos períodos em 

comportamentos 
sedentários; 

- Aumentar a prática da AF e 
desportiva; 

- Levantamento de dados 
individuais dos alunos (nome, 
data nascimento, data 
avaliação, peso, altura – com 
a devida autorização dos E. 
Educação); 

- Tratamento estatístico dos 
dados recolhidos e 
acompanhamento pela 
nutricionista.  

- Entrega de informação sobre 
os fatores de risco nos 
comportamentos sedentários 
e estratégias de motivação 
para o combate ao 
sedentarismo; 

- Informação aos pais sobre os 
valores obtidos e estado de 
saúde dos educandos. 

- Dinamização de uma 
caminhada  

- Aula de zumba 

 

▪ Coordenadora do 
PES; 

▪ Professores de 
E.F.; 

▪ Enfermeira; 

▪ Nutricionista. 

 
- Alunos do 1.º, 

2.º e 3.º 
ciclos. 

  

- Reconhecer comportamentos motores 

promotores de um estilo de vida 

saudáveis; 

- Descobrir a importância da atividade 

física; 

- Conhecer benefícios da interrupção do 

comportamento sedentário; 

- Relacionar os benefícios da interrupção 

do comportamento sedentário, com as 

alterações do perfil da gordura corporal 

e com a saúde em geral; 

- Identificar alternativas ao 

comportamento sedentário no dia-a-dia; 

- Desenvolver estratégias de redução do 

comportamento sedentário no dia-a-dia. 

 

 

 
- Material diverso; 

- Registos do peso 

dos alunos; 

- Folhetos 

informativos; 

- Balança. 
 

 

 

 
- Registos. 
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Ao longo 
do ano 
letivo 

 

• Atividades no âmbito 
do Programa Eco-
Escolas. 

 
▪ Professor 

coordenador do 
Programa. 
 

 
- Comunidade 

Educativa 

 
- Praticar a correta separação de resíduos;  

- Sensibilizar para a preservação da 

Natureza, etc. 

 
- Materiais 

reutilizáveis. 

 
- Registos da 

atividade. 

 

Ao longo 
do ano 
letivo 

 

• Atendimentos 
individualizados/ 
Avaliação 

 
▪ Serviço de 

Psicologia e 
Orientação (SPO) 

 

- Comunidade 

Educativa 

 

- Realizar um acompanhamento 
psicoeducativo, emocional e 
comportamental. 

 
- Materiais 

diversos. 

 
- Grelhas  

 

Ao longo 
do ano 
letivo 

 

• Sessões de Orientação 
Vocacional 

 
▪ Serviço de 

Psicologia e 
Orientação (SPO) 

 

- Alunos do 9.º 

ano 

 

- Melhorar as competências socio-
emocionais e promoção de escolhas 
pessoais/profissionais informadas dos 
alunos do 9.º ano de escolaridade. 

 
- Materiais 

diversos; 
 

- Testes de 
Orientação 
Vocacional. 

 
- Registos das 

sessões. 
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11 de 
dezembro 

 

• Visita de Estudo a Lisboa – 

Ida ao Teatro Politeama 

assistir à peça “A Rainha 

do Gelo” e visita ao Museu 

das Marionetas. 

 
▪ Departamento da 

Educação Pré-
escolar e 1º Ciclo.  

 
- Crianças da 

Educação Pré-
Escolar e 
Alunos do    
1.º ciclo. 

- Proporcionar a observação de diversas 

formas visuais, de diferentes tradições e 

o contato com diversas modalidades 

expressivas, em diferentes contextos 

físicos; 

- Promover o contacto, apreciação e 

reflexão sobre práticas teatrais de 

diferentes estilos, géneros e origens 

culturais; 

- Alargar as referências culturais das 

crianças através do contacto com 

diferentes recursos e formas de cultura. 

 

- Autocarro; 

 

- Máquina 

fotográfica. 

 

- Relatório da 

Visita de 

Estudo. 

 

março 

 

• Visita de Estudo ao Jardim 

Zoológico de Lisboa.  

 
▪ Departamento da 

Educação Pré-
escolar e 1º Ciclo; 

 

 
- Crianças da 

Educação Pré-
Escolar e 
Alunos do    
1.º ciclo. 

- Conhecer diferentes animais, 

diferenciando-os pelas suas 

características e modos de vida. 

- Conhecer e valorizar manifestações do 

património natural e cultural, 

reconhecendo a necessidade da sua 

preservação.  

 

- Autocarro; 

 

- Máquina 

fotográfica. 

 

- Relatório da 

Visita de 

Estudo. 

 

2º período 

• Visita de estudo ao Museu 
da Resistência em Peniche 
e Ilha das Berlengas e/ou 
Ilha do Baleal  

Visita alterada para: 

Visita à Futurália – Feira de 
Educação - Oferta 
Educativa, Formação e 
Empregabilidade, na FIL, 
Parque das Nações, em 
Lisboa – 25 de março 

▪ Departamento de 
Ciências Sociais e 
Humanas - 
Professora de 
História. 

 
 
▪ DT, Psicólogo 

 
- Turmas A e B 

do 9º ano 

- Descrever as principais correntes de 

oposição perante a permanência da 

ditadura portuguesa, salientando as 

eleições presidenciais de 1949 e 1958. 

- Perceber o impacto da repressão do 

Estado Novo sobre os cidadãos em geral 

e em especial sobre os líderes 

dissidentes políticos 

- Desenvolver atitudes de respeito e 

tolerância. 

- Promover a aquisição de valores e 

atitudes responsáveis.    

 

- Autocarro; 

 

- Fotocópias; 

 

- Guião da Visita de 

Estudo.  

 

- Relatório da 

Visita de 

Estudo. 

 



AGRUPAMENTO DE ESCOLAS BARRANCOS 

PLANO ANUAL DE ATIVIDADES 2019/2020 

Página 32 de 32 

 

Datas Atividades Dinamizadores Público-Alvo Objetivos Recursos Avaliação 
Observações e 

Monitorização 

2º período 

 

• Visita de estudo ao 

Planetário e à Caravela 

Bartolomeu Dias ou Boa 

Esperança 

 
▪ Departamento de 

Ciências Sociais e 
Humanas. 

 
- alunos do 8º 

ano 

- Conhecer a embarcação dos 
descobrimentos e perceber as condições 
de vida a bordo por parte dos 
navegadores portugueses 

- Conhecer a organização dos astros 
através de uma experiência sensorial de 
contemplação dos mesmos 

- Desenvolver capacidades de pesquisa e 
comunicação de informação.  

- Fomentar o respeito de regras básicas de 
organização e atuação em grupo.   

- Promover a aquisição de valores e 
atitudes responsáveis.  

 
- Autocarro; 

 
- Fotocópias; 

 

- Guião da visita. 

 

- Relatório da 

Visita de 

Estudo. 

 

2º e 3º 
período 

• Visita de estudo: 
 
Saídas de campo da 

Geografia 

 
▪ Departamento de 

Ciências Sociais e 
Humanas. 

 
- alunos do 7º 

ano 

- Conhecer as características geográficas 
do meio que nos rodeia  

- Compreender e desfrutar dessas 
potencialidades 

- Integrar o meio na história local 
- Desenvolver capacidades de pesquisa e 

comunicação de informação.  
- Fomentar o respeito de regras básicas de 

organização e atuação em grupo.   

 
- Autocarro; 

 
- Fotocópias; 

 

- Guião da visita. 

- Observação 
direta e 

Guião da 

Visita de 

Estudo 

 

3.º período 

 

• Projeto de Educação para 

a Saúde e Educação Sexual 

 

Promoção da alimentação 

saudável 

 

- Visita à Barrancarnes 

 

 
▪ Coordenadora do 

PES 

 
- Alunos do               

3.º Ciclo. 

- Conhecer a realidade do Município de 

Barrancos em termos empresariais; 

- Relacionar hábitos alimentar individuais 

com o padrão alimentar mais comum da 

sociedade em que vive; 

- Avaliar hábitos alimentares individuais 

de acordo com o padrão alimentar 

predominante; 

- Compreender como as questões sociais, 

culturais e económicos influenciam os 

consumos alimentares. 

 
- Máquina 

   fotográfica 

 

- Guião da 

atividade. 

 

Final do Documento 


