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1. INTRODUÇÃO
Atendendo à emergência de saúde pública de âmbito internacional, declarada pela Organização Mundial de Saúde, bem como à classificação
da covid-19 como uma pandemia, o XXII Governo Constitucional, através do Decreto-Lei n.º 10-A/2020, de 13 de março, aprovou um conjunto de
medidas excecionais e temporárias relativas à situação epidemiológica do novo coronavírus que têm vindo a ser ajustadas ao longo do último ano
letivo. Valorizando-se a experiência nele adquirida na planificação e concretização nas diferentes intervenções e quadros de atuação implementados
(preparação dos espaços escolares, atividades letivas e não letivas em regime não presencial e em regime presencial para alguns anos de escolaridade),
urge, agora, programar o ano letivo 2020/2021, num contexto de imprevisibilidade de funcionamento das escolas, encarando a possibilidade da
existência de diferentes cenários e a flexibilização na transição entre trabalho presencial, misto e não presencial, bem como as condições exigidas para
fundamentar a transição entre estes diferentes regimes de trabalho. É neste pressuposto que se apresentam as seguintes prioridades, não invalidando
todos os outros fatores críticos para o sucesso da ação do Agrupamento.
- O reforço dos mecanismos de promoção da igualdade e equidade, diferenciando respostas que mitiguem as desigualdades e salvaguardando o direito
de todos às aprendizagens essenciais e à aquisição das competências previstas no Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória;
- A identificação dos grupos de alunos para quem é considerado essencial a frequência de aulas presenciais;
- A recuperação e consolidação das aprendizagens não adquiridas por força dos constrangimentos do passado ano letivo, num trabalho de diagnose
sistemático e contínuo, com reforço de recursos humanos e intervenção sobre os currículos;
 A planificação e concretização de atividades, programas e projetos científico-tecnológicos, artísticos e culturais, contemplando regimes presenciais
e à distância e contribuindo para a consolidação e reforço da cultura humanista.
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Pretende-se que o PAA constitua um instrumento simples, prático e flexível de planificação das atividades escolares a desenvolver ao longo do
ano letivo. Como referencial organizativo, o PAA torna-se imprescindível para conhecer, programar e executar as atividades que se desenvolvem
durante o ano letivo.
O PAA enforma e é tributário dos programas dos diversos Órgãos da Escola, das Estruturas de Coordenação e Supervisão, dos diversos Serviços
e de todas as atividades desenvolvidas ao longo do ano letivo. As atividades, o seu enquadramento, os objetivos, a organização e a programação, a
identificação dos recursos envolvidos e a avaliação são definidos segundo a informação veiculada pelos diversos intervenientes. O seu conteúdo
responde à diversidade das necessidades e motivações dos nossos alunos, refletindo o esforço que o agrupamento tem vindo a fazer no investimento
na qualidade da educação, na diversidade da oferta formativa, no combate ao insucesso e ao abandono escolar, na orientação e valorização profissional
e na formação cívica e global dos alunos.
Em relação à estrutura adotada para o PAA, na secção 2 são apresentadas as prioridades do nosso Projeto Educativo e os objetivos que
pretendemos atingir. Os principais intervenientes e as estruturas envolvidas encontram-se sumária e esquematicamente representados na secção 3,
assim como as atividades propostas pelos vários intervenientes e estruturas.
A disponibilização do PAA será feita sob duas formas – uma versão impressa e uma versão online de consulta interativa, uma acessível na sede
do Agrupamento e a outra a partir da página Web do Agrupamento. http://aen2elvas.com/
O PAA, enquanto documento dinâmico, mobilizador e aglutinador de vontades será, assim, objeto de avaliação e, sempre que necessário,
passível de atualização e reformulação. Para tal será fundamental a colaboração de todos os intervenientes neste processo construtivo de extrema
importância.
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2 – RELAÇÃO ENTRE O PROJETO EDUCATIVO E O PLANO ANUAL DE ATIVIDADES

Grandes Metas do Agrupamento
I – PROMOVER UM SUCESSO EDUCATIVO DE QUALIDADE;
II – FOMENTAR A EDUCAÇÃO PARA A CIDADANIA ATIVA;
III – REDUZIR O ABANDONO ESCOLAR

Objetivos
1. Promover o sucesso escolar em todos os níveis de ensino.
1.1. Desenvolver uma cultura de sucesso que promova a valorização do estudo, do trabalho e do respeito pelas regras, desde a Educação Pré-escolar.
1.2. Fomentar nos alunos hábitos de trabalho e de reflexão promovendo a sua auto-responsabilização.

2. Utilizar de forma adequada e consistente a Biblioteca e os Centros de Recursos Educativos.
3. Reforçar o uso das TIC como forma de favorecer a ação docente e facilitar uma aprendizagem/formação de qualidade.
4. Reforçar a interdisciplinaridade e a articulação curricular.
5. Formar e preparar alunos com NEE enquanto cidadãos de pleno direito, para a inserção na vida ativa.
6. Garantir um maior envolvimento dos pais e encarregados de educação na vida escolar.
7. Continuar a alargar a oferta educativa.
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8. Promover a participação dos docentes e pessoal não docente em ações de formação contínua de acordo com as necessidades
do Agrupamento.
9. Promover a educação para a cidadania.
10.Reduzir o absentismo / abandono escolar.
11.Melhorar a qualidade do serviço prestado.
12.Gerir os recursos humanos.
13.Motivar todos os colaboradores.
14.Dinamizar a abertura à inovação como fator de promoção do sucesso escolar e educativo.
15.Promover / otimizar acordos e protocolos com outras entidades com vista ao sucesso escolar e educativo.
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3 – Projetos / Atividades / Ações
3.1 – Estruturas de Gestão
3.1.1 – Direção
AÇÃO

Avaliação Interna

ATIVIDADE

Autoavaliação da Biblioteca
Escolar
(Modelo de Auto avaliação da
Rede de Bibliotecas Escolares –
orientações e instrumentos)

Avaliação do
pessoal não
docente

Avaliação do Desempenho do
Pessoal Não Docente (SIADAP)

OBJETIVOS

Conhecer o impacto que as atividades
realizadas pela e com a BE vão tendo no
processo de ensino e na aprendizagem e no
projeto educativo
Aferir o grau de eficiência e de eficácia dos
serviços prestados e de satisfação dos
utilizadores
Avaliar, de acordo com objetivos previamente
definidos, o desempenho do Pessoal Não
Docente

PRIORIDADES
PE/OBJETIVOS

CALENDARIZAÇÃO

INTERVENIENTES

I – 1.1
I – 1.2

Ao longo do
ano letivo

Direção
Equipa da BE
Comunidade
educativa

Relatório anual

I – 11

Ao longo do
ano letivo

Direção

Ao longo do
ano letivo

Professores

Objetivos de
desempenho;
autoavaliação do
funcionário;
entrevista de
apreciação de
desempenho;
homologação das
avaliações
Reuniões de
reflexão sobre o
processo

Final do
terceiro
período

Professores da
comissão de
elaboração de
turmas

I – 12

Pessoal não
docente

I - 13

Avaliação do
pessoal docente

Cumprimento das
metas do PE

Avaliação do pessoal docente do
agrupamento

Constituição de Turmas

Realizar a avaliação do pessoal docente do
agrupamento e, eventualmente, de outros
agrupamentos na área de influência do centro
de formação de professores segundo o
Decreto Regulamentar 26/2012 e demais
legislação conexa.

I – 11

Designar os elementos responsáveis pela
constituição de turmas;

I – 1.1

Cumprir as normas estabelecidas em CP.

AVALIAÇÃO

I – 12
I - 13

Equipa de
avaliação do
agrupamento

Relatório
Níveis de
cumprimento das
normas
estabelecidas
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OBJETIVOS

Conhecer as aspirações e expectativas dos
diferentes membros da comunidade
educativa

PRIORIDADES
PE/OBJETIVOS

CALENDARIZAÇÃO

I–6

Uma reunião
por período
com cada um
dos
“coletivos”

Promover uma participação ativa destes
membros na vida do agrupamento
Exames e Provas
finais

Coordenação de exames e provas
nacionais

Dar a conhecer as contingências existentes.
Preparar a época de exames nacionais.

Cumprimento das metas do PE

Organizar as atividades em cada momento de
avaliação.

Nas datas
previstas pelo
Ministério da
Educação

I-4

No final de
cada período

Analisar as propostas resultantes das
reuniões.

Coordenação das
reuniões de DT e
CD

Cumprimento das metas do PE

Lançamento e
acompanhamento
do ano letivo 20182019

Cumprimento das metas do PE

Criar condições para implementação das
propostas dos conselhos de turma.
Preparação das reuniões do início do ano
letivo com os E.E. e receção aos novos alunos.

Preparar o calendário das diferentes reuniões
de Conselho de Turma.
Analisar as propostas resultantes das
reuniões.

Alunos
representante
s das turmas

AVALIAÇÃO

Reflexão sobre o
processo

Representante
s dos pais
Coordenadores

I

Preparar a época das provas finais

Coordenação das
reuniões de
avaliação dos
1º/2º/3º períodos

INTERVENIENTES

Equipa do
secretariado
de exames;
professores;
alunos
Professores

Relatório final

Atas

Conselhos de
Turma
Conselhos de
docentes

I–4

I-1
II
III

Ao longo do
ano letivo

Início do ano
letivo
Ao longo do
ano letivo

Direção
Coordenadore
s dos DT e CD
e professores
Toda a
comunidade
escolar

Relatórios dos
Coordenadores dos
DT
Cumprimento do
plano definido

Criar condições para implementação das
propostas dos conselhos de turma.
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OBJETIVOS

PRIORIDADES
PE/OBJETIVOS

CALENDARIZAÇÃO

INTERVENIENTES

AVALIAÇÃO

Organizar e acompanhar as atividades a
desenvolver no ano letivo 2018-2019.
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3.1.2 – Conselho Pedagógico
AÇÃO

Coordenação
Pedagógica

ATIVIDADE

OBJETIVOS

Reuniões do Conselho Pedagógico

- Acompanhar o desenvolvimento do Proj.
Educativo.
- Convocar o Conselho Pedagógico sempre
que seja necessário.
- Respeitar e fazer respeitar os termos da
Convocatória das reuniões.
- Criar Comissões de Trabalho no âmbito do
Conselho de modo a agilizar o seu
funcionamento.
- Aprovar os critérios de avaliação dos alunos.
- Refletir sobre a avaliação interna e externa
dos alunos.
- Realizar um balanço intermédio das
atividades letivas.
- Acompanhar o processo de Avaliação
Interna.
- Acompanhar o processo de avaliação de
desempenho docente.
- Aprovar uma proposta de Plano Anual de
Atividades.
- Aprovar propostas e documentos próprios
do desenvolvimento do processo ensinoaprendizagem.

PRIORIDADES
PE/OBJETIVOS

I
II
III

CALENDARIZAÇÃO

Ao longo do
ano letivo

INTERVENIENTES

Membros do
Conselho
Pedagógico

AVALIAÇÃO

Atas
Relatório

1.1
1.2
2
4
7
8
10
11
14
15
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3.2 – Estruturas de Coordenação e Supervisão
3.2.1 – Organização Pedagógica dos Departamentos e Grupos Disciplinares
AÇÃO

Reuniões de
Grupo/
Departamento

PRIORIDADES
PE/OBJETIVOS

CALENDARIZAÇÃO

Dar informações;

I – 1 – 1.1

Partilhar experiências, materiais e
instrumentos de trabalho;

I – 1 – 1.2

Duas reuniões
ordinárias por
período.

ATIVIDADE

Reunião do coordenador com os
professores do respetivo grupo /
departamento
Tratamento das questões
relacionadas com a dinâmica
própria do Departamento

OBJETIVOS

Definir estratégias de atuação pedagógica.

8
11

Decidir as medidas a adotar
14

Reuniões
extraordinária
s sempre que
se justificar.

INTERVENIENTES

AVALIAÇÃO

Coordenadore
s e professores
dos diferentes
departamento
s.

Ata ou relatório

Professores
dos diferentes
grupos
disciplinares e
do 1º ciclo.

Ata ou relatório

Desempenho de funções inerentes ao
Departamento.
Fazer a gestão do programa.
Planificar as atividades a desenvolver
Selecionar tarefas.
Refletir sobre a prática pedagógica.

Reuniões de
Grupo

Tratamento de todos os assuntos
relativos à dinâmica do grupo
disciplinar

Trocar impressões sobre a aprendizagem dos
alunos.
Fazer a gestão do programa.

I – 1 – 1.1

Planificar as atividades a desenvolver.

I – 1 – 1.2

Selecionar tarefas.
Refletir sobre a prática pedagógica.

8

Ao longo do
ano
(sempre que
se considere
necessário)

Trocar impressões sobre a aprendizagem dos
alunos.
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OBJETIVOS

Preparar os conteúdos programáticos e
diversificar as estratégias a adotar na sala de
aula.
Elaborar testes e fichas de avaliação.

Reuniões
interciclos

Atividade letiva
do Agrupamento

Tratamento de todos os assuntos
relativos ao trabalho a
desenvolver a nível dos diferentes
ciclos.

Atividades letivas de todos os
professores

Trocar informações sobre a aprendizagem dos
alunos.

PRIORIDADES
PE/OBJETIVOS

I – 1 – 1.1

8
I - II
1.1 - 1.2
3–4–5–9

I – 1 – 1.1
I – 1 – 1.2

Informar os alunos e EE dos critérios de
avaliação.
Desenvolver abordagens diacrónicas e
sincrónicas do programa.
Disponibilizar apoios de forma atempada e
incentivar à realização dos trabalhos de casa.

Ao longo do
ano

I – 1 – 1.2

Fazer a articulação vertical do currículo.
Encontrar estratégias que permitam um
desenvolvimento sequencial e significativo
para os alunos.
Elaborar as planificações e instrumentos de
avaliação,

CALENDARIZAÇÃO

(sempre que
se considere
necessário)
No início e no
final do ano
letivo e
sempre que
se considere
necessário.
Ao longo do
ano letivo

INTERVENIENTES

AVALIAÇÃO

Professores de
Matemática
dos 2º e 3º
ciclos

Relatório

Coordenadore
s dos
diferentes
Departamento
s Curriculares

Relatório

Todos os

Avaliação trimestral
e final dos alunos.

Departamento
s
Curriculares

Resultados
escolares dos
alunos.
Relatórios dos
departamentos.

Incentivar ao rigor e à exigência de todas as
partes intervenientes no processo de
ensino/aprendizagem.
Desenvolver práticas pedagógicas
diferenciadas.
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OBJETIVOS

PRIORIDADES
PE/OBJETIVOS

CALENDARIZAÇÃO

INTERVENIENTES

AVALIAÇÃO

Aproximar os critérios e instrumentos de
avaliação ao modelo de exame nacional (nas
disciplinas de exame).
Valorizar os trabalhos de grupo que
impliquem investigação e pesquisa.
Reforçar a utilização dos audiovisuais e
equipamentos informáticos na sala de aula.
Acompanhar os alunos na pesquisa de
conteúdos na Internet.
Refletir sobre os resultados das avaliações
trimestrais e introduzir as alterações
metodológicas que se considerarem
necessárias e adequadas.
Refletir sobre os resultados dos exames
nacionais
Realizar atividades de sala de aula,
promovendo a interdisciplinaridade.
Realizar visitas de estudo em
interdisciplinaridade.
Desenvolver a capacidade de trabalho e de
estudo.
Desenvolver nos alunos a autonomia pessoal
e a prática de um sistema de valores, numa
perspetiva humanista.
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OBJETIVOS

Desenvolver a consciência de cidadania e da
necessidade de intervenção crítica em
diversos contextos e espaços.
Melhorar o aproveitamento dos alunos.
Reforçar os conteúdos onde os alunos
revelam mais dificuldades.

PRIORIDADES
PE/OBJETIVOS

I

CALENDARIZAÇÃO

Sessões onde se tiram dúvidas e
se realizam todas as atividades de
preparação para as provas finais.

Melhorar a autoestima dos alunos.
- Melhorar o sucesso educativo dos alunos.

Professores de
Português e
Matemática e
alunos com
dificuldades de
aprendizagem

Relatório

A partir da
interrupção
do Carnaval

Professores de
Português e
Matemática e
alunos do
9.ºanos

Relatório

Ao longo do
ano letivo

Professores
dos diversos
grupos
disciplinares

Resultados
escolares dos
alunos. Relatórios/
balanços das
disciplinas

1
11

I
1
11

Diversificação
das estratégias a
desenvolver na
sala de aula

Pedagogia diferenciada

Promover a reflexão sobre a gestão
(diferenciada) do currículo e incentivar à
implementação de estratégias diversificadas
/diferenciadas.
Promover a partilha de práticas pedagógicas
entre os vários professores.

6
11

AVALIAÇÃO

Ao longo do
ano letivo.

Motivar os alunos para a disciplina.

Treino para as
Provas Finais do
9.ºano

INTERVENIENTES

Alunos

Incentivar os alunos a refletirem sobre os
resultados das suas avaliações
(regulares/trimestrais), de modo a
estabelecer compromissos na progressão da
sua aprendizagem
Incentivar ao rigor e à exigência de todas as
partes intervenientes no processo de
ensino/aprendizagem.
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Gestão curricular
e partilha de
experiências
pedagógicas

ATIVIDADE

Gestão dos Programas das
disciplinas, metodologias
utilizadas e a utilizar e aplicação
dos critérios de avaliação
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OBJETIVOS

Possibilitar o ajuste dos critérios e dos
instrumentos de avaliação.
Fomentar a reflexão sobre as práticas letivas e
a respetiva avaliação.

PRIORIDADES
PE/OBJETIVOS

4

CALENDARIZAÇÃO

INTERVENIENTES

AVALIAÇÃO

Ao longo do
ano letivo

Professores
dos diversos
grupos
disciplinares

Atas e relatórios

Ao longo do
ano letivo

Todos os
Departamento
s Curriculares

Atas de reuniões de
Departamento

9
Consciencializar os intervenientes educativos
da importância das práticas de autoavaliação
no processo educativo.
Articular os instrumentos com os critérios de
avaliação.

Prática reflexiva

Reflexão sobre os resultados de
avaliação, os critérios e os
respetivos instrumentos de
avaliação

Melhorar os diferentes instrumentos
avaliativos, nomeadamente as grelhas de
quantificação dos diferentes parâmetros
avaliativos
Planificar atividades letivas e não letivas
Articular os níveis de ensino/aprendizagem
entre os vários docentes

I – 1.1
I – 1.2

Articular as atividades curriculares e de
enriquecimento curricular

Coadjuvação

Trabalho partilhado em sala de
aula por dois docentes, da mesma
ou de diferentes áreas
disciplinares.

Melhor atendimento a alunos previamente
identificados.

Avaliação no final
de ano.
Atas de cada
reunião

I
1.1
1.2
4

Ao longo do
ano letivo

Todos os
Departamento
s Curriculares

Relatórios dos
Delegados de
Grupo
Atas de reuniões de
Departamento
Avaliação no final
de ano.
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ATIVIDADE

Tutorias

Acompanhamento específico a
alunos previamente identificados
por parte de professores.

Mentorias

Acompanhamento específico a
alunos previamente identificados
por parte de alunos/colegas..
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OBJETIVOS

Fomentar o interesse de alunos em risco de
exclusão.
Fornecer um acompanhamento mais
personalizado.
Fomentar o interesse de alunos em risco de
exclusão.
Incentivar a cooperação entre “pares”.
Promover comportamentos solidários.

PRIORIDADES
PE/OBJETIVOS

CALENDARIZAÇÃO

INTERVENIENTES

AVALIAÇÃO

I – III
1, 9, 10, 11,
12, 13

Ao longo do
ano letivo

Todos os
Departamento
s Curriculares

Relatório

I – III
1, 9, 10, 11,
12, 13

Ao longo do
ano letivo

Todos os
Departamento
s Curriculares

Relatório
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3.2.2 – Atividades Interdepartamentais
3.2.2.1 – BE/CRE – Biblioteca Centro de Recursos
AÇÃO

Romaria do
Senhor Jesus da
Piedade

ATIVIDADE

OBJETIVOS

Pesquisa e disponibilização de
informação sobre as Festividades
em honra do Senhor Jesus da
Piedade e da romaria do São
Mateus.

Conhecer as tradições locais.

Trabalho de curadoria digital.

Promover atividades complementares.

PRIORIDADES
PE/OBJETIVOS

I/9

CALENDARIZAÇÃO

setembro

Desenvolver uma prática pedagógica ativa
possibilitando ao aluno uma maior
intervenção.

INTERVENIENTES

AVALIAÇÃO

Professores
titulares de
turma

Participação dos
alunos no decorrer
das atividades

Alunos

Trabalhos
produzidos no por
todos os alunos

Equipa da BE

Página web com recursos digitais

Relatório Final

https://lermaissl.wordpress.com/
paa/

Dia da
Alimentação

Exposição de Carroças (em
formato digital) – Sala de
Exposições Digitais
Pesquisa e disponibilização de
informação sobre alimentação
Saudável.
Trabalho de curadoria digital.
Identificação de alimentos mais
saudáveis
Merenda elaborada segundo
regras de uma boa alimentação.

Reconhecer a importância de uma
alimentação equilibrada
Identificar alimentos prejudiciais à saúde
Sensibilizar para a adoção de bons hábitos
alimentares

I
2
13

16 de
outubro

Pessoal
docente
Alunos

Participação dos
alunos no decorrer
das atividades

Encarregados
de Educação

Trabalhos
produzidos no por
todos os alunos

Equipa da BE

Relatório Final

Hora do Conto
Exposição Digital – Pratos
criativos
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AÇÃO

Dia das Bruxas
(Halloween)

ATIVIDADE

PLANO ANUAL DE ATIVIDADES 2020/2021
OBJETIVOS

PRIORIDADES
PE/OBJETIVOS

Pesquisa e disponibilização de
informação sobre alimentação
Saudável.

Identificar tradições ligadas ao dia

II

Reconhecer símbolos deste dia

14

Trabalho de curadoria digital.

Produzir decorações

CALENDARIZAÇÃO

31 de
outubro

Hora do Conto

Comemoração
do Dia da
Biblioteca
Escolar

Comemoração
do São Martinho

Tolerância

Exposição Digital – Salas
assustadoras
Mês Internacional das Bibliotecas
Escolares - Dia Internacional da
BE (de outubro)

Trabalho de curadoria digital.

AVALIAÇÃO

Professores
titulares de
turma

Participação dos
alunos no decorrer
das atividades

Alunos

Trabalhos
produzidos no por
todos os alunos

Equipa da BE

Relatório Final
Facilitar a integração dos alunos na Escola
sede.

I e II

outubro

1
Apoiar a utilização autónoma da BE.

Apresentação da professora
bibliotecária, numa visita às várias
turmas, informação sobre o modo
de funcionamento dos serviços e
apresentação dos recursos
disponíveis (5º Ano de
Escolaridade)
Pesquisa e disponibilização de
informação sobre alimentação
relacionada com o dia de São
Martinho

INTERVENIENTES

2

Proporcionar formação aos utilizadores da BE.
9

Conhecer a lenda do S. Martinho

II/6

Recolher tradições junto dos familiares
(provérbios, adivinhas…)

I/1

Reconhecer a importância da castanha na
alimentação

Hora do Conto
Elaborar trabalhos relacionados com o tema.
Exposição Digital – Trabalhos dos
alunos relacionados com a data.

Cantar canções alusivas à festa.

Interpretação de canções alusivas
à data

Promover o convívio entre os alunos,
professores e demais comunidade escolar.

III/6
II/12

Novembro

Todos os
alunos do
Agrupamento

Participação dos
alunos no decorrer
das atividades

Professores e
educadoras do
agrupamento

Trabalhos
produzidos no por
todos os alunos

Equipa da BE

Relatório final de
atividades

Todos os
alunos do
Agrupamento

Participação dos
alunos no decorrer
das atividades

Professores e
educadoras do
agrupamento

Trabalhos
produzidos no por
todos os alunos

Equipa da BE

Relatório final de
atividades
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AÇÃO

ATIVIDADE

Natal

Hora do conto

(BE, 1º Ciclo

Entoação de canções de Natal e
declamação de poemas de Natal.

e JI)
Solidariedade/
Voluntariado

Dramatização de um Auto de
Natal.

Feriado
Municipal/

Realização de trabalhos de
Expressão Plástica relacionados
com o tema.
Pesquisa e disponibilização de
informação sobre a data.

14 de janeiro

Trabalho de curadoria digital.

(BE, 1º Ciclo

Produção de trabalhos alusivos ao
tema

e JI)
Segurança
Carnaval
Sentimentos/
afetos

Visionamento de um PowerPoint
alusivo à data.
Trabalho de curadoria digital
sobre o tema - Carnaval.
Hora do Conto
Exposição Digital
Interpretação de canções alusivas
à data

PLANO ANUAL DE ATIVIDADES 2020/2021
OBJETIVOS

Viver a quadra festiva do Natal, promovendo
valores como a amizade, a solidariedade, a
fraternidade, a paz…

PRIORIDADES
PE/OBJETIVOS

I/2

CALENDARIZAÇÃO

Dezembro

III/9

Conhecer usos e costumes relacionados com a
quadra natalícia
Conhecer as tradições natalícias de outros
países
Conhecer os símbolos do Natal
Reconhecer personagens, lugares e factos
relacionados com a Batalha das Linhas de
Elvas.

II/4

Janeiro

Reconhecer símbolos locais (bandeira e
brasão).

INTERVENIENTES

Todos os
alunos do
Agrupamento

Participação dos
alunos no decorrer
das atividades

Professores e
educadoras do
agrupamento

Trabalhos
produzidos no por
todos os alunos

Equipa da BE

Relatório final de
atividades

Comunidade
Professores
titulares de
turma
Alunos
Equipa da BE

Conhecer o significado do feriado municipal.
Relacionar monumentos da cidade com factos
históricos.
Preservar as tradições de Carnaval
Promover o intercâmbio e o convívio entre
alunos, pessoal docente e não docente e
família.
Desenvolver a criatividade
Investigar sobre diferentes formas de festejar
o Carnaval em distintos pontos do País e do
Mundo e alertar para o perigo de certas
brincadeiras carnavalescas

AVALIAÇÃO

Participação dos
alunos no decorrer
das atividades
Trabalhos
produzidos no por
todos os alunos
Relatório final de
atividades

I/9
III/13

fevereiro

Pessoal
docente

Participação dos
alunos no decorrer
das atividades

Alunos
Encarregados
de Educação
Comunidade

Trabalhos
produzidos no por
todos os alunos
Relatório final de
atividades
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AÇÃO

Mês das Leituras
Sonho/Imaginaç
ão

ATIVIDADE

Atividades de promoção de
leitura.
Hora do Conto
Será elaborado uma planificação
específica para este mês, com
actividades específicas para cada
ciclo de ensino

Dia da

Trabalho de curadoria digital
sobre o tema - Liberdade

Liberdade
Hora do Conto
Liberdade

PLANO ANUAL DE ATIVIDADES 2020/2021
OBJETIVOS

Promover o desenvolvimento de
competências nos domínios da leitura e da
escrita.

PRIORIDADES
PE/OBJETIVOS

I/2

CALENDARIZAÇÃO

março

III/4

Contribuir para o desenvolvimento do gosto
pela leitura
Alargar e aprofundar os hábitos de leitura.

Situar-se face a períodos de referência na
História de Portugal através deste marco
temporal relevante.

I/1

abril

III/9

Refletir sobre o conceito de liberdade.

Concurso Ser
Leitor é cool!

Organização e apresentação dos
trabalhos realizados.
Leitura expressiva de excertos de
obras literárias.

Conhecer personagens e factos históricos da
história do nosso país

Pais/Encarreg
ados de
Educação
Todos os
alunos do 1º
Ciclo do
Agrupamento
Professores e
educadoras do
agrupamento

Registar diferentes conceitos de liberdade.

Pesquisar e recolher dados sobre
Camões e sobre os países de
expressão portuguesa.

Todos os
alunos do
ensino PréEscolar e do
1º Ciclo do
Agrupamento
Professores e
educadoras do
agrupamento

Exposição Digital - Liberdade

Dia de Portugal,
de Camões e das
Comunidades

INTERVENIENTES

I/1

junho

Pais/Encarreg
ados de
Educação
Pessoal
docente

AVALIAÇÃO

Participação dos
alunos no decorrer
das atividades
Trabalhos
produzidos no por
todos os alunos
Relatório final de
atividades

Participação dos
alunos no decorrer
das atividades
Trabalhos
produzidos no por
todos os alunos
Relatório final de
actividades

Relatório final de
atividades

Alunos

Alargar e aprofundar os hábitos de leitura.

I

Estimular o treino da leitura.

1

2.º Período

Alunos e
professores

Relatório
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AÇÃO

ATIVIDADE

PLANO ANUAL DE ATIVIDADES 2020/2021
OBJETIVOS

Contribuir para o desenvolvimento do gosto
pela leitura.

Concurso
Nacional de
Leitura

Leitura de obras literárias e
realização de provas sobre as
mesmas.

Desenvolver a expressão e compreensão
escrita e oral.
Estimular o treino da leitura.
Desenvolver competências de expressão oral
e escrita.

PRIORIDADES
PE/OBJETIVOS

CALENDARIZAÇÃO

INTERVENIENTES

AVALIAÇÃO

titulares de
turma

2

Equipa da BE
I
1
2

Ao longo do
ano letivo

Alunos e
professores
titulares de
turma

Relatório

Equipa da BE
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PLANO ANUAL DE ATIVIDADES 2020/2021

3.2.2.2 – Projetos /Clubes
AÇÃO

Projeto
“Pequenos
Cientistas”

ATIVIDADE

Realização de experiências no
âmbito dos módulos temáticos:
- Atividades sobre a Água.
- Atividades sobre Forças e
Movimento.
- Atividades sobre a Luz.
- Atividades sobre Objetos e
Materiais.
- Atividades sobre Seres Vivos.

Promoção e
Educação para a
Saúde

Realização de atividades no
âmbito das áreas prioritárias de
intervenção na promoção de
estilos de vida saudáveis:

(PES)
- Saúde mental e prevenção da
violência
- Educação alimentar
- Atividade física
- Comportamentos aditivos e
dependências
- Afetos e educação para a
sexualidade

OBJETIVOS

Promover a educação em ciências.

PRIORIDADES
PE/OBJETIVOS

I 1, 2, 3, 6, 7,
8

CALENDARIZAÇÃO

Ao longo do
ano

AVALIAÇÃO

Edª de Infª
Outros
Professores

Promover a literacia científica no JI.
II 10
Apropriar-se do processo de desenvolvimento
da metodologia científica nas suas diferentes
etapas.

INTERVENIENTES

Crianças JI

III 11

Assistentes
Operacionais

IV 12, 13, 14
Proporcionar experiências diversificadas de
aprendizagem.
Desenvolver e adquirir vocabulário específico.
Promover a educação para a cidadania.
Promover a educação para a saúde.
Promover atitudes e valores que suportem
comportamentos saudáveis e o
desenvolvimento inteletual, físico, motor,
sensorial e emocional das crianças.
Fomentar o desenvolvimento de estilos de
vida saudáveis.

I 1, 2, 3, 7, 8,
9
II 10
III 11
IV 12, 13, 14

Ao longo do
ano

Edª de Infª
Crianças JI
Assistentes
Operacionais
Famílias
Centro de
Saúde de
Elvas.

Criar condições ambientais para uma Escola
Promotora de Saúde.
Promover a educação para a saúde com a
comunidade/Centro de Saúde de Elvas.

Realização de atividades sobre as
regras de segurança para
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AÇÃO

ATIVIDADE

PLANO ANUAL DE ATIVIDADES 2020/2021
OBJETIVOS

PRIORIDADES
PE/OBJETIVOS

CALENDARIZAÇÃO

INTERVENIENTES

AVALIAÇÃO

contenção da propagação do
coronavírus COVID-19:

Projeto de
sensibilização à
língua inglesa

- Higienização das mãos
- Etiqueta respiratória
- Distanciamento social
Dinamização de atividades
lúdico-pedagógicas na aquisição
de vocabulário inglês sobre as
temáticas:

“Yes, we can!”
- Greetings – Introduce myself –
The human body – Family and
friends – The house – Food – The
weather/Seasons – Numbers –
Colours – Means of transport –
Animals – Clothes – Mother`s
Day/Father`s Day –
Christmas/Halloween/
Carnival/Easter – England –
Birthday songs.

Plano Nacional
de Leitura

Nas salas de Jardim de Infância:
Dinamização diária da “Hora do
Conto” no JI.
Exploração de poesias,
lengalengas, adivinhas,
provérbios, trava-línguas…

Sensibilizar as crianças para a aprendizagem
da língua inglesa.
Desenvolver uma relação positiva com a
aprendizagem da língua inglesa.

I 1, 2, 3, 7, 8
II 10

Ao longo do
ano

Crianças
Edª de Infª

Ao longo do
ano

Crianças

IV 13

Sensibilizar para a diversidade linguística e
cultural.
Proporcionar experiências de aprendizagem
significativas, diversificadas, integradoras e
socializadoras.
Promover gradualmente a proficiência
comunicativa das crianças em língua inglesa e
a aquisição de vocabulário específico em
língua inglesa de forma integrada com os
conteúdos curriculares.
Promover o gosto pelo livro e descobrir o
prazer da leitura, visando a formação de
futuros leitores.
Dinamizar espaços próprios para a leitura:
BE/Biblioteca Digital/Cantinho da leitura.
Iniciar a criança na formação de hábitos de
manuseio e acesso ao livro.
Desenvolver a imaginação e a criatividade.
Fomentar o gosto pela arte dramática.

I 1, 2, 3, 6, 7,
8

Edª de Infª
II 10
III 11
IV 12, 13, 14

Assistentes
Operacionais
Coordenadora
BE
Famílias

23

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS N.º2 DE ELVAS
AÇÃO

ATIVIDADE

Projeto The 3R
Team

OBJETIVOS

Dramatização de
histórias/Teatros.

Desenvolver a capacidade de compreensão e
de expressão oral.

Comemoração do Dia Mundial do
Livro e dos Direitos de Autor.

Aproximar a Biblioteca Escolar das crianças e
das famílias.

Em articulação com a BE de Stª
Luzia:

Sensibilizar e envolver as famílias para a
importância do livro e da leitura no
desenvolvimento da criança.

Dinamização do Projeto
“Leitur@s com a BE” no âmbito
do PNL.

Parlamento dos
Jovens

PLANO ANUAL DE ATIVIDADES 2020/2021

Dinamização/Participação em
atividades consideradas de
interesse pedagógico ou lúdico.
- Participação nas atividades do
Parlamento dos Jovens

Recolha de plástico duro (tampas,
garrafas, garrafões, frascos) e
tampas de metal no Agrupamento

PRIORIDADES
PE/OBJETIVOS

CALENDARIZAÇÃO

INTERVENIENTES

AVALIAÇÃO

Promover a interação/articulação com outros
elementos da comunidade educativa.

- Educar para a cidadania, estimulando o
gosto pela participação cívica e política
- Incentivar a reflexão e o debate sobre um
tema “Violência doméstica e no namoro: da
sensibilização à ação!”
Fomentar a consciência cívica.
Promover o desenvolvimento de actividades
relacionadas com ser solidário.

II

Ao longo do
ano letivo

- Alunos do 2.º
e 3.º ciclos

Relatório

- Professores

II

Ao longo do
ano

Comunidade
Escolar e Local

Relatório

- Recolher tampas de plástico e de metal para
enviar para reciclagem.
- Angariar verba para melhorar a vida de
elementos da comunidade escolar
(carenciados com aproveitamento,
comportamento e assiduidade)
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AÇÃO

Clube de
Solidariedade

ATIVIDADE

Projetos de intervenção social
que promovam mudanças de
comportamento socialmente
responsáveis Projeto “Nós e os
Outros”:

PLANO ANUAL DE ATIVIDADES 2020/2021
OBJETIVOS

Vivenciar a cidadania por meio da
participação social para compreendê-la com o
exercício de direitos e deveres sociais;

PRIORIDADES
PE/OBJETIVOS

II

CALENDARIZAÇÃO

Ao longo do
ano letivo

Reflexões sobre problemas atuais;

AVALIAÇÃO

Professores e
Alunos do 2º e
3º ciclos

Elaboração de um
relatório crítico
dos resultados do
projecto e grau
de concretização
dos objectivos.

MTA 
Movimento
Teresino
(Elvas)

Promover a solidariedade e o voluntariado
junto dos alunos

Recolha, selecção e distribuição
de roupa/calçado;
brinquedos/jogos; material
didáctico/escolar/desportivo…

Clube de
Solidariedade

INTERVENIENTES

Cruz Vermelha
Portuguesa

Fomentar a educação para a cidadania ativa.

II

Ao longo do
ano letivo

Pesquisa sobre o tema
solidariedade;

Associação
Coração Delta
Alunos
inscritos no
Clube de
Solidariedade

Atividades lúdicas.
Clube de
Solidariedade

- Registo fotográfico das
atividades no painel

Promover a solidariedade e o voluntariado
junto dos alunos;

II

Ao longo do
ano letivo

Alunos
inscritos no
Clube de
Solidariedade

“Vozes da nossa
terra II “

- Gravação de Um D.V.D. de
modas tradicionais portuguesas.

Estimular a criatividade musical dos alunos.

I

Detetar as capacidades dos alunos no campo
musical.

III

Ao longo do
ano letivo

- Comunidade
Escolar

Elaboração de um
relatório crítico
dos resultados do
projeto e grau de
concretização
dos objetivos.
Elaboração de um
relatório crítico
dos resultados do
projeto e grau de
concretização
dos objetivos.
Relatório Final

- Grupos de
música
popular da
região.
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AÇÃO

ATIVIDADE

PLANO ANUAL DE ATIVIDADES 2020/2021
OBJETIVOS

PRIORIDADES
PE/OBJETIVOS

CALENDARIZAÇÃO

I

Ano longo do
ano .

INTERVENIENTES

AVALIAÇÃO

Desenvolver o pensamento criativo, analítico
e crítico, face à qualidade da sua própria
produção musical.
Dar a conhecer à comunidade escolar/ local o
trabalho desenvolvido pelos alunos.
Estabelecer, fortalecer uma interação
dinâmica da Escola com o meio/ comunidade.
Valorizar o património musical tradicional.
Oficina musical

Concertos musicais (on line )

Estimular a criatividade musical dos alunos.

- Quadro de Honra

Detetar as capacidades dos alunos no campo
musical.

- Halloween
- Concertos / musicais de Natal
- Concerto da Primavera
( dependendo da evolução da
pandemia covid -19 )
- Feira da Criança

Alunos.
Professor de
Ed. Musical.

III
Desenvolver o pensamento criativo, analítico
e crítico, face à qualidade da sua própria
produção musical.

Comunidade
Escolar.

Participação e
adesão da
comunidade escolar
e local.
( Relatório )

“Clube
Oficina
Musical”.

Dar a conhecer à comunidade escolar/ local o
trabalho desenvolvido pelos alunos.
Estabelecer, fortalecer uma interação
dinâmica da Escola com o meio/ comunidade.

( dependendo da evolução da
pandemia covid -19 )
Green Cork
Escolas

- Concerto de final de ano
Recolha de rolhas de cortiça
usadas

Recolher rolhas de cortiça usadas;
Contribuir para a redução de resíduos
enviados para aterro sanitário ou incineração;

II
Ao longo do
ano letivo

- Alunos do 2.º
e 3.º ciclos

Relatório

- Professores
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AÇÃO

Projeto
Música no 1º
ciclo

ATIVIDADE

- Preparação de apresentações
musicais à comunidade
- Preparação para as provas de
aferição de 2º ano

PLANO ANUAL DE ATIVIDADES 2020/2021
OBJETIVOS

Contribuir para a plantação de espécies
autóctones através do retorno da recolha de
rolhas que permite o financiamento de
iniciativas apoiadas pelo projeto Floresta
Comum.
- Estimular a criatividade musical dos alunos.

PRIORIDADES
PE/OBJETIVOS

CALENDARIZAÇÃO

1

Ano longo do
ano .

- Detetar as capacidades dos alunos no campo
musical.
- Desenvolver o pensamento criativo, analítico
e crítico, face à qualidade da sua própria
produção musical.

Projeto “
Composições e
coreografias “

Imaginário #
Infantil #
Imaginário

- Composição de obras musicais.
- Elaboração de coreografias
inspiradas nas composições
musicais

- Desenvolver o pensamento criativo, analítico
e crítico, face à qualidade da sua própria
produção artistica

- Apresentação à comunidade do
trabalho final
Oficina de Artes

- Dar a conhecer à comunidade escolar/ local
o trabalho desenvolvido pelos alunos.
Desenvolver a literacia artística.

Movimentos artísticos/artistas.
Exploração de imagens da pintura
de Marc Chagall.

Estimular a criatividade com a educação
artística.

Professor de
Ed. Musical.

AVALIAÇÃO

Participação e
adesão da
comunidade
escolar e local.
( Relatório )

“Clube
Oficina
Musical”.

I

Ao longo do
ano

Alunos do
projeto

II/9

Ao longo do
ano

Oficina de
Artes/profess
ora Céu
Péguinho..
Português/
Professora

- Detetar as capacidades dos alunos no campo
musical e sua interação na expressão corporal

- Elaboração de suporte
multimédia

Alunos.

Comunidade
Escolar.

- Dar a conhecer à comunidade escolar/ local
o trabalho desenvolvido pelos alunos.
- - Preparar os alunos para as provas de
aferição de 2º ano.
- Estimular a criatividade artística do alunos.

INTERVENIENTES

Relatório
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AÇÃO

ATIVIDADE

Representação gráfica de imagens
da pintura de Marc Chagall.
Técnicas de expressão plástica.
Criação de imagens com o
imaginário infantil, utilizando uma
ou várias técnicas de expressão
plástica.
Desenvolver a linguagem gráfico
-plástica através dos textos
criativos e histórias elaboradas na
disciplina de Português.
Pintura colectiva de um cenário
ou de um mural, onde as crianças
expressam a sua liberdade
imaginativa.
Representação do Imaginário
Infantil, através das Artes
Performativas, com a fusão de
actividades da Oficina de Artes,
disciplina de Português e a Oficina
Musical, numa pequena
Apresentação Pública.
Exposição dos trabalhos
realizados no âmbito do projecto.

PLANO ANUAL DE ATIVIDADES 2020/2021
OBJETIVOS

Desenvolver diferentes formas de expressão
artística.
Promover actividades culturais e pedagógicas
individuais e colectivas.

PRIORIDADES
PE/OBJETIVOS

CALENDARIZAÇÃO

INTERVENIENTES

AVALIAÇÃO

Célia Durão.
Oficina
Musical/profe
ssor António
Raimundo.

Contribuir para o progresso Cultural da
Comunidade Escolar.
Estimular a fruição da arte como terapêutica.

Português
Pesquisa sobre o artista.
Escrita de textos abordando o
mundo imaginário.
Elaboração de um livro de
histórias.
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AÇÃO

ATIVIDADE

PLANO ANUAL DE ATIVIDADES 2020/2021
OBJETIVOS

PRIORIDADES
PE/OBJETIVOS

CALENDARIZAÇÃO

INTERVENIENTES

AVALIAÇÃO

Lançamento do livro para a
comunidade escolar.
Oficina Musical
Movimentos artísticos/artistas.
Exploração de imagens da pintura
de Marc Chagall.
Representação musical de
imagens da pintura de Marc
Chagall.
Técnicas de composição /
improvisação.
Criação de pequenas
composições musicais baseadas
em quadros de Chagall
Criação de coreografias baseadas
nas composições
Criação de suportes multimédia .
Representação do Imaginário
Infantil, através das Artes
Performativas, com a fusão de
atividades da Oficina de Artes,
disciplina de Português e a Oficina
Musical ( ensamble de flautas/
grupo de dança / solistas/ coro ),
numa pequena Apresentação
Pública.

Escola Eletrão

Exposição dos trabalhos
realizados no âmbito do projeto
Recolha de resíduos eletrónicos (
eletrodomésticos, pilhas, …. )no
Agrupamento

Fomentar a consciência cívica.
Recolher resíduos eletrónicos (
eletrodomésticos, pilhas

II

Ao longo do
ano

Comunidade
Escolar e Local
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Contos com @rte

ATIVIDADE

Reuniões eTwinning de trabalho
(professores);
Apresentação dos alunos e
professores;
Exploração de contos tradicionais
de Hans Christian Andersen;
Ilustração dos contos;

PLANO ANUAL DE ATIVIDADES 2020/2021
OBJETIVOS

Angariar verba para material didático da
comunidade escolar
Estimular a criatividade, o trabalho de grupo e
a comunicação – vertente local e
internacional;
Desenvolver uma metodologia para a
promoção da aprendizagem com base em
projetos, que visam a transversalidade entre o
trabalho realizado em diferentes disciplinas e
as trocas de saberes com outros parceiros
através da cooperação transfronteiriça;

Elaboração de trabalhos com
recortes de papel, relacionados
com os contos;

Promover a motivação dos alunos para a
aprendizagem colaborativa;

Exposição de trabalhos (on-line).

Melhorar competências digitais e de trabalho
de grupo;
Desenvolver a autonomia dos alunos e o saber
fazer;

PRIORIDADES
PE/OBJETIVOS

Melhorar a
taxa de
sucesso dos
alunos
Aderir a
projetos que
promovam a
inovação

CALENDARIZAÇÃO

Ao longo do
ano letivo

INTERVENIENTES

AVALIAÇÃO

Professores e
alunos do 4º
Ano do
Agrupamento
nº 2 de Elvas.
Professores e
alunos Centro
Educativo
Alice Nabeiro
(Campo
Maior)
Professores e
alunos do CEIP
Guadiana
(Badajoz)

Conhecer e valorizar o trabalho desenvolvido
em cada uma das escolas, a sua cultura e as
suas tradições;
Despertar o interesse pelo trabalho
colaborativo com outras escolas, nacionais e
internacionais;
Despertar o gosto pela leitura e a criatividade
através da criação de um slogan, logo e
diferentes elementos de publicidade do
projeto.
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PNL

ATIVIDADE

Cine Escola – Exploração de
filmes como recurso educativo

aLer+
“Ler+ em Santa
Luzia”

PLANO ANUAL DE ATIVIDADES 2020/2021
OBJETIVOS

Divulgar e rentabilizar o fundo documental da
Biblioteca Escolar em matéria de documentos
audiovisuais;
Realizar o diálogo, sempre que possível, entre
os filmes projetados e a obra escrita, existente
na Biblioteca Escolar ou dada a conhecer aos
alunos;
Apresentar o cinema aos alunos como sendo
uma fonte de cultura e agente transmissor de
conhecimentos;
Desenvolver, a partir do gosto pelo cinema, o
sentido crítico, estético e cultural.

PRIORIDADES
PE/OBJETIVOS

CALENDARIZAÇÃO

INTERVENIENTES

AVALIAÇÃO

1
1.3/1.6
2
2 – 10

Ao longo do
ano letivo.

Alunos de 1º,
2º e 3º Ciclos

Relatório no final
de cada período e
relatório final.

2º e 3º
período

Alunos do 1º
Ano de
Escolaridade

Relatório no final
de cada período e
relatório final.

10.1/10.2
4
4-12
12.3/12.4

PNL
aLer+
“Ler+ em Santa
Luzia”

Já sei Ler - O Programa Já Sei Ler,
relançado em 2018 pelo Plano
Nacional de Leitura: 2017-2027
(PNL2027), pretende consolidar e
enriquecer práticas de leitura
regular no 1.º ciclo do Ensino
Básico, convidando professores e
famílias a ler diariamente 10
minutos com as crianças.

Inserir nas aulas dos vários anos do 1.º Ciclo
um tempo diário dedicado à leitura e à
escrita, centrada em livros ajustados aos
interesses e níveis de competência linguística
dos alunos;
Inserir na programação de outras atividades
de momentos dedicados à leitura conjunta e
ao contato com livros, jornais e revistas
ajustados aos interesses e níveis de
competência linguística dos alunos;

a) b) k) m) q
1
1.3/1.6
2
2 – 10
10.1/10.2
4

Utilizar continuadamente nas aulas os
recursos disponíveis das Bibliotecas Escolares
e da Biblioteca Digital do PNL;

4-12
12.3
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ATIVIDADE

PLANO ANUAL DE ATIVIDADES 2020/2021
OBJETIVOS

Sensibilizar os pais para a importância da
leitura no desenvolvimento dos seus
educandos;

PRIORIDADES
PE/OBJETIVOS

CALENDARIZAÇÃO

INTERVENIENTES

AVALIAÇÃO

Alunos do PréEscolar.

Relatório no final
de cada período e
relatório final.

a) b) k) m)
q)

Promover o contacto com escritores e
ilustradores;
Utilização do passaporte da leitura;

PNL

Pré-Escolar

aLer+

“Leitura em vai e vem”:

“Ler+ em Santa
Luzia”

No âmbito deste projeto será
ainda dinamizada a “Leitura em
vai e vem”, cujo objetivo nuclear
é prolongar os momentos de
leitura junto das famílias para
potenciar o desenvolvimento de
hábitos de leitura e sensibilizar as
famílias para o valor e a
importância da leitura no
desenvolvimento das crianças.
“Hora do Conto”: O projeto
“Leitur@s na BE” visa
operacionalizar os objetivos
preconizados pelo Plano Nacional
de Leitura, através da
dinamização da “Hora do Conto”
na BE com realização de
atividades lúdicas para exploração

Promover feiras do livro, concursos, jogos,
prémios e iniciativas de carácter lúdico.
Promover o gosto pelo livro e descobrir o
prazer pela leitura, visando a formação de
futuros leitores.
Valorizar o Património Literário;

1
1.3/1.6
2

Dinamizar espaços próprios para a leitura:
Biblioteca Escolar/Cantinho da leitura;

2 – 10

Iniciar a criança na formação de hábitos de
manuseio e acesso ao livro;

10.1/10.2

Desenvolver a imaginação e a criatividade;
Desenvolver a capacidade de compreensão e
de expressão oral;

Ao longo do
ano letivo.

4
4-12
12.3

Aproximar a Biblioteca Escolar das crianças e
das famílias;
Sensibilizar e envolver as famílias para a
importância do livro e da leitura no
desenvolvimento da criança;

a) b) k) m)
q)
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ATIVIDADE

das histórias no âmbito das
diferentes áreas curriculares.

RBE
Aprender,
partilhar e
comunic@r com
os repórteres SL

É um projeto aglutinador de
estratégias e de envolvimento
coletivo com vista a promover as
diferentes literacias. O mesmo
pretende ainda criar condições de
equilíbrio entre o conhecimento,
a compreensão e a criatividade,
através da utilização educativa
das TIC.
Ao longo ano, em colaboração
com os professores titulares de
turma, prevê-se:
Edição de Newsletters
informativas (1º Ciclo e PréEscolar);
Edição do Jornal Escolar;
Criação de podcasts para a Rádio
Escola;
Dinamização das páginas web:
https://reporteressl.wordpre
ss.com/
https://lermaissl.wordpress.c
om/

PLANO ANUAL DE ATIVIDADES 2020/2021
OBJETIVOS

PRIORIDADES
PE/OBJETIVOS

CALENDARIZAÇÃO

INTERVENIENTES

AVALIAÇÃO

Estimular atividades de leitura em casa,
incentivando o empréstimo domiciliário de
livros.
)Contribuir para uma melhor visibilidade do
trabalho desenvolvido na Educação PréEscolar e na BE.
O projeto tem como objetivo principal:
divulgar trabalhos, atividades e projetos,
desenvolvidos pelos alunos, envolvendo-os
nessa divulgação e contribuir para a
promoção de um trabalho articulado entre a
Biblioteca Escolar e a comunidade educativa,
privilegiando metodologias ativas e o uso da
tecnologia no desenvolvimento das literacias
da leitura, dos média e da informação.
Usar os média e espaços sociais de interação e
comunicação de forma ética e responsável
para produzir, comunicar e participar
civicamente.

1
1.3/1.6

Relatório no final
de cada período e
relatório final.

2-2 – 10
10.1/10.2
4
4-12
12.1/12.2/1
2.3
12.4
4-13
13.2
a) b) k) m)
q) s) t)

https://radioescolablog.word
press.com/
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Clube de
Solidariedade

ATIVIDADE

Comemoração do dia da “Paz”:

PLANO ANUAL DE ATIVIDADES 2020/2021
OBJETIVOS

PRIORIDADES
PE/OBJETIVOS

CALENDARIZAÇÃO

Comemoração do dia do
“Animal”:
Recolha/Entrega de alimento
(ração) para cães e gatos.

Clube de
Solidariedade

Clube de
Solidariedade

Comemoração do dia da
“Erradicação da Pobreza” e
“Igualdade Social”:

AVALIAÇÃO

Elaboração de um
relatório crítico dos
resultados do
projecto e grau de
concretização dos
objectivos.
Elaboração de um
relatório crítico dos
resultados do
projecto e grau de
concretização dos
objectivos.

Sensibilizar a população escolar para uma
sociedade justa, coesa e solidária.

II

21 de
setembro

Alunos
inscritos no
Clube de
Solidariedade

Vivenciar a cidadania por meio da
participação social para compreendê-la com o
exercício de direitos e deveres sociais.

II

4 outubro

Alunos
inscritos no
Clube de
Solidariedade

Exposição de trabalhos

Clube de
Solidariedade

INTERVENIENTES

Promover a solidariedade e o voluntariado
junto dos alunos.

Promover o respeito pelo outro;

II

17 de outubro

Sensibilizar a população escolar para uma
sociedade justa, coesa e solidária.

Comemoração do “Natal”:

Fomentar a educação para a cidadania activa:

Recolha de alimentos para criação
de Cabazes de Natal

Promover a solidariedade e o voluntariado
junto dos alunos;

Elaboração de Cartões de Natal
para entrega aos utentes do
Hospital de Elvas na noite de
Natal

Promover o respeito pelo outro;
Promover valores sociais e éticos;

II

14 a 16 de
dezembro

Associação
“Amigos da
Bicharada”
Professores e
Alunos do 2º e
3º
Município de
Elvas – CLASE
(Comissão
Local de Apoio
Socio
Económico)
Professores e
Alunos de 2º e
3º ciclo
Liga dos
Amigos do
Hospital

Elaboração de um
relatório crítico dos
resultados do
projecto e grau de
concretização dos
objectivos.

Elaboração de um
relatório crítico dos
resultados do
projecto e grau de
concretização dos
objectivos.

Contribuir para a educação dos jovens
relativamente aos seus direitos e deveres;
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Clube de
Solidariedade

Clube de
Solidariedade

ATIVIDADE

Comemoração do dia “Luta
contra a Discriminação Racial:

PLANO ANUAL DE ATIVIDADES 2020/2021
OBJETIVOS

Promover o respeito pelo outro;

Exposição de trabalhos

Sensibilizar a população escolar para uma
sociedade justa, coesa e solidária.

Comemoração da Páscoa

Fomentar a educação para a cidadania activa:

Recolha de alimentos para criação
de um Cabaz de Páscoa

Promover a solidariedade e o voluntariado
junto dos alunos;

PRIORIDADES
PE/OBJETIVOS

CALENDARIZAÇÃO

“Concurso de
flautas
Delta cafés”

Apresentação, por parte dos
alunos, de uma peça obrigatória e
uma facultativa .
Escolha, por parte de um júri, das
melhores interpretações.

Detetar as capacidades dos alunos no campo
ao nível da execução da flauta de bisel.
Dar a conhecer à comunidade escolar o
trabalho desenvolvido pelos alunos.

Elaboração de um
relatório crítico dos
resultados do
projecto e grau de
concretização dos
objectivos.
Elaboração de um
relatório crítico dos
resultados do
projecto e grau de
concretização dos
objectivos.

21 de março

Alunos
inscritos no
Clube de
Solidariedade

II

24 março

Alunos
inscritos no
Clube de
Solidariedade,
Rádio Escola e
Oficina
Musical

I

Final do 3º
Período .

Alunos.

Promover valores sociais e éticos;

Projeto

AVALIAÇÃO

II

Promover o respeito pelo outro;

Contribuir para a educação dos jovens
relativamente aos seus direitos e deveres;
Estimular a criatividade musical ou artística
dos alunos.

INTERVENIENTES

III

Professor de
Ed. Musical.

Participação e
adesão da
comunidade
escolar.

Clube

( Relatório )

“ Oficina
Musical”.
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PLANO ANUAL DE ATIVIDADES 2020/2021

3.3 – Atividades dos diferentes Departamentos Curriculares
3.3.1 – Pré-escolar
AÇÃO

Lançamento do
ano letivo

Lançamento do
ano letivo

PRIORIDADES
PE/OBJETIVOS

ATIVIDADE

OBJETIVOS

Reunião de pais/Encarregados de
Educação:
- Apresentar o pessoal docente e
não docente.
- Apresentar o Calendário Escolar
para o ano letivo 2020/2021.
- Dar a conhecer o RI e o PE do
Agrupamento;
- Dar a conhecer as
OCEPE/Distribuir brochuras.
- Dar a conhecer o PAA/Projetos,
horários, rotinas e dinâmicas de
funcionamento dos JI.
- Dar a conhecer informações e
regras gerais de funcionamento
do JI no âmbito da situação
pandémica.
- Dar a conhecer o serviço das
AAAF.
- Solicitar aos pais
propostas/sugestões/colaboração
Receção e acolhimento às
crianças:
- Dar a conhecer às crianças o
contexto escolar e os membros
que o integram.
- Dar a conhecer os espaços e
materiais dos JI e regular a sua
adequada exploração.
- Registo fotográfico do 1º Dia no
JI.

Promover o envolvimento dos pais/EE na vida
escolar dos seus educandos.
Incentivar a participação das famílias no
processo educativo e estabelecer relações de
efetiva colaboração com a escola-famíliacomunidade.

I 6, 7, 8, 9
III 11
V 15

Receber e acolher as crianças no espaço do JI.
Proporcionar uma adequada integração das
crianças na vida escolar.
Promover o estabelecimento de relações
afetivas entre crianças e adultos.

I 1, 2, 6, 7
II 10
III 11

CALENDARIZAÇÃO

Setembro

INTERVENIENTES

AVALIAÇÃO

Edª de Infª
Pais/EE
Direção
Coordenadore
s
Estabelecimento

Autarquia/JF
Assistentes
Operacionais

Setembro

Crianças
Edª de Infª
Assistentes
Operacionais
Famílias
Animadora
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Planificação de
atividades a
desenvolver

Educação para o
património
cultural

ATIVIDADE

- Estabelecer regras da sala e de
bom comportamento com o
grupo.
- Implementar rotinas.
- Elaboração de registos de apoio
à organização do grupo.
Organização do ambiente
educativo:
Grupo; Espaço; Tempo; Equipa de
trabalho; Estabelecimento de
Educação e Ensino.
Definição de intenções de
trabalho para o ano letivo:
Opções e prioridades curriculares;
Objetivos; Competências e
aprendizagens a promover.
Património histórico e cultural de
Elvas, Portugal e do mundo:
- Festividades do Senhor Jesus da
Piedade/ Cortejo etnográfico
Romeiros de Vila Boim.
- Identificação do património
histórico e cultural de Elvas.
- Comemoração do Dia da
Cidade/Batalha das Linhas de
Elvas/Bandeira da cidade.
- Comemoração do Dia de
Portugal.
- Identificação da bandeira, hino e
símbolos culturais de Portugal e
de outros países.
- Identificação de
países/continentes e oceanos em
mapas e no globo terrestre.

PLANO ANUAL DE ATIVIDADES 2020/2021
OBJETIVOS

PRIORIDADES
PE/OBJETIVOS

CALENDARIZAÇÃO

Construir e gerir o currículo fundamentado
nas Orientações Curriculares para a Educação
Pré-Escolar, tendo em conta os objetivos
gerais enunciados na Lei-Quadro da Educação
da Pré-Escolar e demais orientações
normativas, adaptado ao contexto social, às
características das crianças e das famílias e à
evolução das aprendizagens de cada criança e
do grupo.

I 1, 2, 3, 5, 6,
7, 8, 9
II 10
III 11
IV 12, 13, 14
V 15

Setembro/
Outubro

Promover o conhecimento do património
histórico e cultural de Elvas, Portugal e do
mundo.
Potenciar a integração das crianças no
ambiente que as rodeia.
Conhecer e respeitar a sua identidade, a sua
cultura e outras culturas diferentes.
Promover e valorizar as tradições, usos e
costumes locais.
Promover o conhecimento de tradições
culturais, nacionais e internacionais.
Afirmar a escola como veículo de promoção
cultural.
Despertar na criança a consciência cívica.
Fomentar a educação para a cidadania ativa.
Promover e veicular princípios de partilha,
solidariedade e fraternidade.

I
1, 2, 3, 6, 7,
8
II
10
III
11
IV
12, 13, 14

Setembro

Ao longo do
ano

Ao longo do
ano

INTERVENIENTES

AVALIAÇÃO

Crianças
Edª de Infª
Assistentes
Operacionais
Animadoras
Famílias

Edª de Infª
Crianças JI
Assistentes
Operacionais
Famílias
Comunidade
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AÇÃO

ATIVIDADE

PLANO ANUAL DE ATIVIDADES 2020/2021
OBJETIVOS

PRIORIDADES
PE/OBJETIVOS

CALENDARIZAÇÃO

INTERVENIENTES

AVALIAÇÃO

Promover o desenvolvimento da imaginação e
da criatividade.
Proporcionar momentos lúdico-pedagógicos.
Envolver os pais/EE na vida escolar.
Promover a interdisciplinaridade e a
articulação curricular e colaborativa.
Educação para o
património
cultural

Educação para o
património
cultural

Educação para o
património
cultural

Educação para o
património
cultural

Educação para o
património
cultural

Comemoração do Dia das Bruxas:
- Pesquisa sobre as tradições do
Dia das Bruxas em Portugal e no
mundo.
- Desfile das crianças com
fantasias de Halloween /“Doçura
ou travessura?”.
Comemoração do Dia de S.
Martinho:
- Teatro da Lenda de S. Martinho.
- Pesquisa de provérbios.
- Realização do magusto.
Comemoração do Natal:
- Recolha das tradições de Natal
em Elvas/Grupo das Roncas de
Elvas.
- Identificar símbolos de Natal.
- Elaboração da prenda de Natal
para as famílias das crianças.
Comemoração do Dia de Reis:
- Pesquisa sobre as tradições do
Dia de Reis em Elvas e em
Espanha.
- Cantar as Janeiras.
Comemoração do Carnaval:
- Dinamização da “Semana da
Patarrona”.

Outubro

Novembro

Dezembro

Janeiro

Fevereiro
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Educação para o
património
cultural

Educação para o
património
cultural

Projeto
“Pequenos
Cientistas”

Promoção e
Educação para a
Saúde
(PES)

ATIVIDADE

- Pesquisa sobre as tradições de
Carnaval em Elvas, Portugal e no
mundo.
Comemoração da Páscoa:
- Recolha de tradições sobre a
festividade da Páscoa em Elvas e
na região.
- Identificar símbolos da Páscoa.
- Elaboração da prenda da Páscoa.
Comemoração dos Santos
Populares:
- Pesquisa sobre a festividade dos
Santos Populares em Elvas e em
Portugal.
- Decoração de vasos de
manjericos.
- Realização de marchas dos
Santos Populares.
Realização de experiências no
âmbito dos módulos temáticos:
- Atividades sobre a Água.
- Atividades sobre Forças e
Movimento.
- Atividades sobre a Luz.
- Atividades sobre Objetos e
Materiais.
- Atividades sobre Seres Vivos.
Realização de atividades no
âmbito das áreas prioritárias de
intervenção na promoção de
estilos de vida saudáveis:
- Saúde mental e prevenção da
violência
- Educação alimentar

PLANO ANUAL DE ATIVIDADES 2020/2021
OBJETIVOS

PRIORIDADES
PE/OBJETIVOS

CALENDARIZAÇÃO

INTERVENIENTES

AVALIAÇÃO

Março

Junho

Promover a educação em ciências.
Promover a literacia científica no JI.
Apropriar-se do processo de desenvolvimento
da metodologia científica nas suas diferentes
etapas.
Proporcionar experiências diversificadas de
aprendizagem.
Desenvolver e adquirir vocabulário específico.
Promover a educação para a cidadania.
Promover a educação para a saúde.
Promover atitudes e valores que suportem
comportamentos saudáveis e o
desenvolvimento intelectual, físico, motor,
sensorial e emocional das crianças.
Fomentar o desenvolvimento de estilos de
vida saudáveis.

I 1, 2, 3, 6, 7,
8
II 10
III 11
IV 12, 13, 14

Ao longo do
ano

Edª de Infª
Outros
Professores
Crianças JI
Assistentes
Operacionais

I 1, 2, 3, 7, 8,
9
II 10
III 11
IV 12, 13, 14

Ao longo do
ano

Edª de Infª
Crianças JI
Assistentes
Operacionais
Famílias
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Projeto de
sensibilização à
língua inglesa

Educação para os
valores

ATIVIDADE

- Atividade física
- Comportamentos aditivos e
dependências
- Afetos e educação para a
sexualidade
Realização de atividades sobre as
regras de segurança para
contenção da propagação do
coronavírus COVID-19:
- Higienização das mãos
- Etiqueta respiratória
- Distanciamento social
Dinamização de atividades
lúdico-pedagógicas na aquisição
de vocabulário inglês sobre as
temáticas:
- Greetings – Introduce myself –
The human body – Family and
friends – The house – Food – The
weather/Seasons – Numbers –
Colours – Means of transport –
Animals – Clothes – Mother`s
Day/Father`s Day –
Christmas/Halloween/
Carnival/Easter – England –
Birthday songs.
Comemoração do Dia do Pai:
- Elaboração da prenda do Dia do
Pai.
- Elaboração de registos e
ilustrações sobre o pai.

PLANO ANUAL DE ATIVIDADES 2020/2021
OBJETIVOS

PRIORIDADES
PE/OBJETIVOS

CALENDARIZAÇÃO

Criar condições ambientais para uma Escola
Promotora de Saúde.
Promover a educação para a saúde com a
comunidade/Centro de Saúde de Elvas.

Sensibilizar as crianças para a aprendizagem
da língua inglesa.
Desenvolver uma relação positiva com a
aprendizagem da língua inglesa.
Sensibilizar para a diversidade linguística e
cultural.
Proporcionar experiências de aprendizagem
significativas, diversificadas, integradoras e
socializadoras.
Promover gradualmente a proficiência
comunicativa das crianças em língua inglesa e
a aquisição de vocabulário específico em
língua inglesa de forma integrada com os
conteúdos curriculares.
Promover a educação para os valores.
Promover e valorizar a importância da família
e o papel da figura paterna /materna na
estrutura familiar.
Sensibilizar para os afetos e promover
atitudes de respeito, amor e carinho entre
pais e filhos.
Fomentar a relação escola-família e envolver
os pais/EE na vida escolar.

INTERVENIENTES

AVALIAÇÃO

Centro de
Saúde de
Elvas.

I 1, 2, 3, 7, 8
II 10
IV 13

Ao longo do
ano

I 1, 2, 3, 6, 7,
8
II 10
III 11
IV 12, 13, 14

Março

Crianças
Edª de Infª

Edª de Infª
Crianças
Assistentes
Operacionais
Famílias
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ATIVIDADE

PLANO ANUAL DE ATIVIDADES 2020/2021
OBJETIVOS

PRIORIDADES
PE/OBJETIVOS

CALENDARIZAÇÃO

INTERVENIENTES

AVALIAÇÃO

Conhecer e refletir sobre os Direitos da
Criança.
Promover e valorizar os Direitos da Criança.
Promover a educação para a cidadania.
Proporcionar momentos lúdicos.
Promover a articulação curricular e
colaborativa entra escola-comunidade.
Comemoração do Dia da Mãe:

Maio

- Elaboração da prenda do Dia da
Mãe.
- Elaboração de registos e
ilustrações sobre a mãe.
Educação para os
valores

Comemoração do Dia Mundial da
Família:

Maio

- Elaboração de trabalhos de
expressão plástica sobre a família.
Educação para os
valores

Comemoração do Dia Mundial da
Criança:

Junho

- Pesquisa sobre os Direitos da
Criança.
- Exploração dos Deveres das
Crianças.
- Oferta de lembranças às
crianças.
- Realização de atividades lúdicopedagógicas.
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Educação
ambiental

Educação
Rodoviária

Encerramento do
ano letivo

PLANO ANUAL DE ATIVIDADES 2020/2021
PRIORIDADES
PE/OBJETIVOS

CALENDARIZAÇÃO

ATIVIDADE

OBJETIVOS

INTERVENIENTES

Realização de Atividades
promotoras do desenvolvimento
de uma maior consciência
ecológica: identificação de
medidas preventivas e
comportamentos adequados para
poupar água, combater a poluição
sonora e atmosférica e a
necessidade de se proceder à
redução, reutilização e reciclagem
de resíduos sólidos para preservar
o ambiente.
- Comemoração do Dia Mundial
da Terra
- Comemoração do Dia Mundial
do Ambiente

Promover atitudes de respeito pela natureza e
meio ambiente.
Sensibilizar as crianças para a problemática
ambiental.
Desenvolver a consciência ecológica nas
crianças, promotora da adoção de hábitos e
comportamentos de proteção e preservação
da natureza e do meio ambiente.
Identificar atitudes e comportamentos
adequados para combater a poluição.
Promover a educação para a cidadania.

I 1, 2, 3, 7, 8
II 10
III 11
IV 13

Janeiro
Ao longo do
ano

Edª de Infª
Crianças
Assistentes
Operacionais
Famílias
Comunidade

Realização de atividades sobre
regras e normas de prevenção
rodoviária:
- Exploração do “Referencial de
Educação Rodoviária para a
Educação Pré-Escolar e o Ensino
Básico”.
- Exploração de contos
pedagógicos “Eu faço como diz o
Falco”.
- Dinamização de circuitos
rodoviários.
- Realização de atividades lúdicopedagógicas com as crianças.

Promover o conhecimento de regras e normas
de prevenção rodoviária.
Desenvolver a adoção de comportamentos e
atitudes seguras no trânsito, enquanto peões,
passageiros e futuros condutores.
Promover o sucesso educativo de qualidade.
Promover a educação para a cidadania

I 1, 2, 3, 7, 8,
9
II 10
III11
IV 13

Março

Edª de Infª

Proporcionar momentos lúdicos.

I 1, 2, 6, 7
II 10

AVALIAÇÃO

Crianças
Assistentes
Operacionais
Famílias

Junho

Edª de Infª
Crianças
Assistentes
Operacionais
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Articulação
Curricular
Interciclos:
- Com o 1ºCEB

Articulação
Curricular
Interciclos:
- Com o 1ºCEB

Articulação
Curricular
Interciclos:
- Com o 1ºCEB

PLANO ANUAL DE ATIVIDADES 2020/2021

ATIVIDADE

OBJETIVOS

Reunião entre as Edª de Infª e os
Prof. do 1ºAno do 1ºCEB no
início do ano letivo para:
- Proceder à transição dos
Processos Individuais das Crianças
e à transmissão de informação
sobre o processo de avaliação de
desenvolvimento das crianças que
vão ingressar o 1ºCEB.
- Planear a reflexão sobre o
desenvolvimento do currículo na
Educação Pré-Escolar e no 1ºCEB.
- Planear a dinamização de
atividades/projetos de articulação
a desenvolver ao longo do ano, de
forma adaptada à situação
pandémica.
Realização de atividades
conjuntas com os grupos/turmas:
- Desenvolvimento do Projeto de
Articulação entre a Edªº PréEscolar e o 1º CEB, com
dinamização de atividades,
adaptadas à situação pandémica.

Promover a integração das crianças no 1ºCEB,
a continuidade educativa e o
acompanhamento do seu percurso escolar.
Promover o conhecimento mútuo entre a
Educação Pré-escolar e o 1ºCEB.
Promover a interdisciplinaridade e a
articulação curricular.
Promover o sucesso escolar em todos os
níveis de ensino.
Promover a educação para a cidadania.
Promover a relação escola-comunidade.

Reunião entre as Edª de Infª e os
Prof. do 1ºAno do 1ºCEB no final
de cada período letivo para:

PRIORIDADES
PE/OBJETIVOS

I 1, 2, 3, 6, 7,
8
II 10
IV 12, 13 14

CALENDARIZAÇÃO

Setembro

INTERVENIENTES

AVALIAÇÃO

Edª de Infª
Prof 1ºAno1ºCEB
Crianças JI
Alunos 1ºCEB

Assistentes
Operacionais

I 1, 2, 3, 6, 7,
8
II 10
IV 12, 13 14

Ao longo do
ano

I 1, 2, 3, 6, 7,
8
II 10
IV 12, 13 14

No final do
1ºP, 2ºP, 3ºP
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ATIVIDADE

PLANO ANUAL DE ATIVIDADES 2020/2021
OBJETIVOS

PRIORIDADES
PE/OBJETIVOS

CALENDARIZAÇÃO

INTERVENIENTES

AVALIAÇÃO

- Acompanhar o percurso
pedagógico das crianças na
transição da Educação Pré-Escolar
para o 1ºCEB.
- Avaliar a articulação
desenvolvida entre a Educação
Pré-Escolar e o 1ºCEB.

Atividades de
Animação e de
Apoio à Família
(AAAF)

F537f- Analisar e debater o
desenvolvimento do currículo na
Educação Pré-Escolar e no 1ºCEB.
- Planificação das atividades de
animação e de apoio à família,
tendo em conta as necessidades
das famílias, da responsabilidade
dos órgãos competentes do
Agrupamento em articulação com
os municípios, envolvendo as Edª
de Infª.
- Dinamização das AAAF
assegurada pelas Animadoras,
colocadas pelo município.
- Supervisão pedagógica e
acompanhamento da execução
das AAAF, tendo em vista garantir
a qualidade das atividades,
desenvolvida pelas Edª de Infª, no
âmbito da componente não letiva
de estabelecimento.
- Organização de espaços e
materiais das AAAF e
rentabilização de recursos

Dar resposta às necessidades das famílias que
demonstrem a necessidade das AAAF antes e
ou após o período diário de atividades
educativas, bem como durante o período de
almoço.
Proporcionar às crianças atividades distintas
do currículo da componente letiva, sendo
caracterizadas pela natureza lúdica das
experiências e pelo seu carácter não
obrigatório.
Proporcionar à criança um tempo de fruição
aliando segurança e bem-estar, livre escolha e
brincar espontaneamente.

I9
III 11
V 15

Ao longo do
ano

Edª de Infª
Animadoras
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Participação em
Ações de
Formação

ATIVIDADE

existentes, sem prejuízo da
componente letiva.
Participação em Ações de
Formação

PLANO ANUAL DE ATIVIDADES 2020/2021
OBJETIVOS

Promover a participação do pessoal docente
em ações de formação contínua.
Melhorar a qualidade do serviço prestado.

PRIORIDADES
PE/OBJETIVOS

I4
V 15

CALENDARIZAÇÃO

Ao longo do
ano

INTERVENIENTES

AVALIAÇÃO

Edª de Infª
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PLANO ANUAL DE ATIVIDADES 2020/2021

3.3.2 – 1º Ciclo
AÇÃO

Lançamento e
organização do
ano letivo

Lançamento e
organização do
ano letivo

ATIVIDADE

OBJETIVOS

ENSINO PRESENCIAL
- Reunião via digital de pais e
encarregados de educação
(exceto
● 1º ano);
- Organização dos espaços e áreas
de trabalho;
- Estabelecimento de regras e
normas de convivência e
funcionamento nas salas de
atividades e restantes espaços
escolares;
- Organização do grupo através
do estabelecimento de rotinas
diárias e das regras da sala;
- Estabelecer parcerias online com
outras escolas e instituições
diversas;
- Reuniões de Departamento do
1º CEB;
-Desenvolvimento de
projetos/atividades de articulação
entre turmas do mesmo ano no
âmbito do Projeto Curricular de
Turma/Grupo;
ENSINO NÃO PRESENCIAL
- Reunião via digital de pais e
encarregados de educação;
- Estabelecimento de regras e
normas de convivência e

- Integrar as famílias na dinâmica do 1º CEB;
- Integrar/Adaptar as crianças na comunidade
escolar;
- Conhecer o espaço escolar (ensino
presencial);
- Desenvolver relações afetivas entre
criança/criança, professor/crianças e
auxiliar/crianças;
- Organizar o ambiente educativo através da
definição de espaços/rotinas de trabalho;
-Educar para a Cidadania;
- Promover a integração das crianças, a
continuidade educativa e o acompanhamento
do seu percurso escolar;
- Promover o conhecimento mútuo entre
ciclos de ensino.

PRIORIDADES
PE/OBJETIVOS

Prioridades
I,
II,
IV

CALENDARIZAÇÃO

setembro e
outubro
Ao longo do
ano letivo

INTERVENIENTES

AVALIAÇÃO

Pais e
Encarregados
de educação
Autarquia

Objetivos:
1,
4,
8,
14,
15

Alunos
Docentes
Assistentes
Operacionais
Comunidade
escolar
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S. Mateus

ATIVIDADE

funcionamento nas aulas
síncronas;
- Organização do grupo através
do estabelecimento de rotinas
diárias e das regras de trabalho
em E@D;
- Estabelecer parcerias online com
outras escolas e instituições
diversas;
- Reuniões de Departamento do
1º CEB via digital;
- Desenvolvimento de
projetos/atividades de articulação
entre turmas do mesmo ano no
âmbito do Projeto Curricular de
Turma/Grupo.
ENSINO PRESENCIAL/NÃO
PRESENCIAL
- Atividades de pesquisa sobre as
origens da comemoração do S.
Mateus;
- Realização de trabalhos diversos
alusivos ao tema.

Dia da
Alimentação

PLANO ANUAL DE ATIVIDADES 2020/2021
OBJETIVOS

- Preservar e valorizar as tradições culturais
associadas ao conhecimento do passado do
meio local ;
- Conhecer as tradições locais.
- Desenvolver uma prática pedagógica ativa
possibilitando ao aluno uma maior
intervenção.
- Promover atividades complementares.

PRIORIDADES
PE/OBJETIVOS

Prioridades
I, II, III, IV

CALENDARIZAÇÃO

INTERVENIENTES

AVALIAÇÃO

1º período

Alunos
Professores
Pessoal
não
docente
Comunidade

Participação
Balanço final

outubro

Alunos

Participação

Professores

Balanço final

Objetivos:
1, 2, 3, 5, 6,
7, 8, 9, 10,
11, 13, 14,
15

ENSINO PRESENCIAL/NÃO
PRESENCIAL

- Promover nos alunos hábitos de uma
alimentação saudável;

Prioridades
I, II, III, IV

- Hábitos de alimentação
saudável:

- Alertar para os perigos de excesso e
carência alimentares;

Objetivos:
1, 2, 3, 5, 6,
7, 8, 9, 10,

Pessoal não
docente
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ATIVIDADE



Ação de sensibilização
com técnicos da área
alimentar (online);

PLANO ANUAL DE ATIVIDADES 2020/2021
OBJETIVOS

- Promover hábitos de cooperação e
intervenção na comunidade;

PRIORIDADES
PE/OBJETIVOS

CALENDARIZAÇÃO

11, 13, 14,
15

INTERVENIENTES

AVALIAÇÃO

Comunidade

- conhecer alimentos de origem local;



S. Martinho

Visionamento/exploraçã
o de diversos
textos/histórias sobre a
alimentação com recurso
a materiais digitais
ENSINO PRESENCIAL/NÃO
PRESENCIAL
- Exploração das tradições e
histórias alusivas ao tema.

Natal

ENSINO PRESENCIAL/NÃO
PRESENCIAL
- Elaboração/construção de
enfeites de natal com materiais
recolhidos na natureza;
- Exposição virtual de trabalhos;
-Mensagens de Boas Festas
digitais.

Feriado
Municipal
14 de janeiro

- Pesquisa sobre o 14 de janeiro –
Elvas;

- Comemorar o dia da Alimentação.

- Afirmar a escola como veículo de promoção
cultural em todas as áreas;
- Valorizar produtos locais e associá-los a
atividades festivas – castanhas;
- Preservar tradições.

- Viver a quadra festiva do Natal, promovendo
valores como a amizade, a solidariedade, a
fraternidade, a paz…
- Promover a prática dos 5 R`s: reduzir,
reutilizar, reciclar, respeitar e responsabilizar.
- Valorizar costumes e tradições;
- Promover as relações -Escola/Família;
- Afirmar a escola como veículo de promoção
cultural em todas as áreas;
- Partilhar saberes e experiências;
- Interpretação vocal e instrumental de
canções natalícias e outras melodias.
- Desenvolver uma prática pedagógica
interdisciplinar, promotora de aprendizagens
globalizadoras e articuladas relacionadas com
a história local;

Prioridades
I, II, III, IV
Objetivos:
1, 2, 3, 5, 6,
7, 8, 9, 10,
11, 13, 14,
15
Prioridades:
I, II, III, IV
Objetivos:
1, 2, 3, 5, 6,
7, 8, 9, 10,
11, 13, 14,
15

novembro

Alunos
Professores
Pessoal não
docente
Comunidade

Participação
Balanço final

novembro e
dezembro

Alunos
Professores
Pessoal não
docente
Academia de
Música
Grupo de
roncas
Comunidade

Participação
Balanço final

Prioridades:
I, II, III, IV
Objetivos:

janeiro

Alunos
Professores
Pessoal não
docente

Participação
Balanço final
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ATIVIDADE

- Recriação em pequeno grupo
destes acontecimentos históricos.

Carnaval

ENSINO PRESENCIAL/NÃO
PRESENCIAL
- Desfile virtual de Carnaval:

Dia da Árvore

ENSINO PRESENCIAL/NÃO
PRESENCIAL
- Plantação/sementeira de
diferentes tipos de plantas e
sementes;
- Decoração de alguns espaços
escolares ou em casa com
trabalhos dos alunos.
ENSINO PRESENCIAL/NÃO
PRESENCIAL
- Partilha de tradições de Páscoa
- Exposição virtual de trabalhos
- Visionamento/exploração de
diversos textos/histórias sobre a
Páscoa com recurso a materiais
digitais.
- Pesquisa sobre o 25 de janeiro;
- Recriação em pequeno grupo
deste acontecimento histórico.

Páscoa

Dia da Liberdade
25 de abril

PLANO ANUAL DE ATIVIDADES 2020/2021
OBJETIVOS

- Incentivar os alunos para pesquisarem,
interpretarem e discutirem sobre factos
pertinentes para a comunidade local;
- Contribuir para a valorização pelos alunos
dos acontecimentos históricos locais.
- Promover a interdisciplinaridade;
- Afirmar a escola como veículo de promoção
cultural em todas as áreas;
- Desenvolver a criatividade.

PRIORIDADES
PE/OBJETIVOS

CALENDARIZAÇÃO

1, 2, 5, 7, 8,
9, 10, 11, 13,
14

INTERVENIENTES

AVALIAÇÃO

Comunidade

Prioridade:
I, II, III, IV
Objetivos:
1, 2, 3, 5, 6,
7, 8, 9, 10,
11, 13, 14,
15
Prioridades:
I, II, III, IV
Objetivos:
1, 2, 3, 5, 6,
7, 8, 9, 10,
11, 13, 14,
15

fevereiro

Alunos
Professores
Pessoal não
docente
Comunidade

Participação
Balanço final

março

Alunos
Professores
Pessoal não
docente
Comunidade

Participação
Balanço final

- Reconhecer o valor dos materiais recicláveis
na vida do Homem;
- Reconhecer a necessidade de aproveitar os
materiais recicláveis;
- Promover a prática dos 5 R`s: reduzir,
reutilizar, reciclar, respeitar e responsabilizar.
- Valorizar costumes e tradições.

Prioridades:
I, II, III, IV
Objetivos:
1, 2, 3, 5, 6,
7, 8, 9, 10,
11, 13, 14,
15

Final do 2º
período

Alunos
Professores
Pessoal não
docente
Comunidade

Participação
Balanço final

- Desenvolver uma prática pedagógica
interdisciplinar, promotora de aprendizagens
globalizadoras e articuladas relacionadas com
a história do país;

Prioridades:
I, II, III, IV
Objetivos:

abril

Alunos
Professores
Pessoal não
docente

Participação
Balanço final

- Reconhecer o valor das árvores na vida do
Homem;
- Reconhecer a necessidade de preservar a
Natureza;
- Promover a prática dos 5 R`s: reduzir,
reutilizar, reciclar, respeitar e responsabilizar;
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ATIVIDADE

Dia Mundial da
Criança

A definir… consoante a evolução
da situação COVID 19

Dia do Ambiente

ENSINO PRESENCIAL/NÃO
PRESENCIAL
- Animação virtual ou presencial
de dança e atividades rítmicas.
- Visita de Estudo virtual a museu
ou espaço relacionado com o
tema.
- Exposição de trabalhos;
- Momentos surpresa com a
colaboração dos pais

Encerramento do
Ano letivo

PLANO ANUAL DE ATIVIDADES 2020/2021
OBJETIVOS

PRIORIDADES
PE/OBJETIVOS

- Incentivar os alunos para pesquisarem,
interpretarem e discutirem sobre factos
pertinentes para a sociedade;
- Contribuir para a valorização pelos alunos
dos acontecimentos históricos do país.
- Desenvolver a consciência cívica e moral;
- Consciencializar as crianças para os seus
direitos e deveres;
- Proporcionar momentos de convívio,
confraternização e alegria entre as crianças
(grupo/turma).
- Construir e tomar consciência da identidade
pessoal e da condição de Cidadão com
direitos e deveres associados;
- Estimular a participação de todos na
construção de um ambiente melhor.

1, 2, 5, 7, 8,
9, 10, 11, 13,
14

- Desenvolver a socialização;
- Sensibilizar a comunidade para a
participação nas atividades da escola com a
comunidade envolvente;
- Promover a interdisciplinaridade;
- Envolver os alunos e a comunidade.

CALENDARIZAÇÃO

INTERVENIENTES

AVALIAÇÃO

Comunidade

Prioridades
I, II, IV
Objetivos:
1, 2, 5, 7, 8,
9, 10, 13, 14

junho

Alunos
Professores

Participação
Balanço final

Prioridades
I, II, III, IV
Objetivos:
1, 2, 3, 5, 6,
7, 8, 9, 10,
11, 13, 14,
15

junho

Alunos
Professores
Pessoal não
docente
Comunidade

Participação
Balanço final

Prioridades
I, II, III, IV
Objetivos:
1, 2, 3, 5, 6,
7, 8, 9, 10,
11, 13, 14,
15

Final do 3º
período

Alunos
Professores
Pessoal não
docente
Comunidade

Participação
Balanço final
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PLANO ANUAL DE ATIVIDADES 2020/2021

3.3.3 – Departamento de Línguas
AÇÃO

Repórteres
Juniores
(Ler + em Santa
Luzia)

Concurso
Nacional de
Leitura
(caso se realize
em formato
online)
(Ler + em Santa
Luzia)
Concurso
Palavras com
sabor a… Cinema
e Literatura!

ATIVIDADE

OBJETIVOS

PRIORIDADES
PE/OBJETIVOS

CALENDARIZAÇÃO

INTERVENIENTES

AVALIAÇÃO

Divulgação dos trabalhos dos
alunos, com a colaboração da
BE, no âmbito dos projetos:
“Aprender, partilhar e
comunic@r com os repórteres
SL”
https://reporteressl.wordpress
.com/
Rádio Santa Luzia – RSL
https://radioescolablog.wordp
ress.com/
Aqueduto, um jornal com
história
http://aen2elvas.com/infoaqu
eduto/
Ler+ em Santa Luzia
https://lermaissl.wordpress.co
m/
Leitura de obras literárias e
realização de provas sobre as
mesmas.

- Desenvolver os domínios da Oralidade,
Leitura, Educação Literária e Escrita.
- Divulgar as atividades desenvolvidas e os
trabalhos produzidos pelos alunos na escola.

I
2
3
4

Ao longo do
ano letivo

Alunos e
professores do
Departamento
- 2.º e 3.º
ciclos e Biblioteca
Escolar

Relatório

- Estimular o treino da leitura.
- Desenvolver competências de expressão oral
e escrita.

I
1
2

Ao longo do
ano letivo

Alunos e
professores de
Português –
3.º ciclos
e Biblioteca
Escolar

Relatório

Conceção e desenvolvimento de
pequenas curtas-metragens
inspiradas em livros lidos,
previamente indicados, e em
filmes vistos pelos candidatos.

- Divulgar o melhor conhecimento da
literatura portuguesa, de língua oficial
portuguesa, inglesa e espanhola e da
cinematografia portuguesa;
- Premiar a criatividade dos estudantes;

I
1
2

Ao longo do
ano letivo

Alunos (dos 8
aos 15 anos) e
professores do
1.º, 2.º e 3.º
Ciclos do
Agrupamento

Relatório
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Dia da biblioteca
escolar
(Ler + em Santa
Luzia)

Halloween

Natal /
Christmas /
Navidad

ATIVIDADE

Apresentação da professora
bibliotecária, numa visita às várias
turmas, informação sobre o modo
de funcionamento dos serviços e
apresentação dos recursos
disponíveis.
- Decoração da sala de aula
- Produção de textos e trabalhos
de várias tipologias.

- Singing Carols.
- Leitura de textos.
- Elaboração e divulgação de
mensagens alusivas à quadra.

Concurso Ser
Leitor é cool!
(caso se realize
em formato
online)

- Exposição de trabalhos (sala de
aula).
Leitura expressiva de excertos de
obras literárias.

PLANO ANUAL DE ATIVIDADES 2020/2021
OBJETIVOS

- Desenvolver e aprofundar o interesse dos
estudantes pelos temas da literatura e do
cinema;
- Envolver os participantes na divulgação e
promoção da leitura e da visualização
cinemática.
- Facilitar a integração dos alunos na Escola
sede.
- Apoiar a utilização autónoma da BE.
- Proporcionar formação aos utilizadores da
BE.
- Melhorar a aprendizagem dos alunos.
- Motivar os alunos para a disciplina.
- Estimular a criatividade.
- Conhecer e compreender a data a celebrar.
- Desenvolver nos alunos o gosto pelas
tradições do país que estão a conhecer.
- Fomentar o uso de vocabulário específico.
- Promover um ambiente de respeito mútuo e
pela sociedade em geral sob signos como os
da solidariedade, compreensão, tolerância e
fraternidade.
- Melhorar a aprendizagem.
- Motivar os alunos para a disciplina.

- Alargar e aprofundar os hábitos de leitura.
- Estimular o treino da leitura.
- Contribuir para o desenvolvimento do gosto
pela leitura.
- Desenvolver a expressão e compreensão
escrita e oral.

PRIORIDADES
PE/OBJETIVOS

CALENDARIZAÇÃO

INTERVENIENTES

AVALIAÇÃO

Departamento
de Línguas

I e II
1
2
9

I
1
4

1.º Período

Alunos e
professores de
Português do
5.º ano
e Biblioteca
Escolar

Relatório

31 de
outubro

Alunos e
professores de
Inglês e de EV

Relatório

Biblioteca
escolar
I
1
4

16 a 17 de
dezembro

I
1
2

2.º Período

Relatório
Alunos e
professores do
Departamento
e de EV

Alunos e
professores de
Português - 2.º
ciclo
e Biblioteca
escolar

Relatório
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(Ler + em Santa
Luzia)
Teatro digital

ATIVIDADE

Peça de teatro visionada online:
“Ulisses - O regresso a Ítaca”.

St. Valentines
day

Exposição de trabalhos/textos.

Semana da
Leitura

Leituras à la carte
«Ler e Aprender + sobre o meu
país»:
- Lendas e contos tradicionais;
Poesia (gravação das leituras a
disponibilizar posteriormente
para audição nas diversas turmas
através de recursos digitais da
Biblioteca Escolar ou outros a
selecionar pelos docentes).
Peça de teatro visionada online:

Teatro digital

“O Príncipe Nabo”.

PLANO ANUAL DE ATIVIDADES 2020/2021
OBJETIVOS

- Conhecer / experimentar outros percursos
literários.
- Desenvolver o gosto pelo texto dramático.
- Estimular o gosto pelo espetáculo teatral.
- Promover a escrita de textos através da
elaboração de cartões alusivos ao “Dia dos
Namorados”.
- Fomentar o uso de vocabulário específico
sobre a temática do Amor.
- Desenvolver nos alunos o gosto pelas
tradições do país que estão a conhecer.
- Melhorar a aprendizagem dos alunos.
- Motivar os alunos para a disciplina.
- Conhecer / experimentar outros percursos
literários.
- Contribuir para o desenvolvimento do gosto
pela leitura.

- Conhecer / experimentar outros percursos
literários.
- Desenvolver o gosto pelo texto dramático.
- Estimular o gosto pelo espetáculo teatral.

PRIORIDADES
PE/OBJETIVOS

CALENDARIZAÇÃO

INTERVENIENTES

AVALIAÇÃO

I e II
1
4
5
9
I e II
1
4

2.º Período

Alunos e
professores de
Português de
6.º ano

Relatório

14 de
fevereiro

Alunos e
professores de
Inglês
e de EV

Relatório

I
1
2

Semana da
Leitura

Alunos e
professores de
Português de
2.º e 3.º Ciclos
e Biblioteca
Escolar

Relatório

I e II
1
4
5
9

3º Período

Alunos e
professores de
Português de
5.º ano

Relatório
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PLANO ANUAL DE ATIVIDADES 2020/2021

3.3.4– Departamento de Matemática e Ciências Experimentais
AÇÃO

Visita de Estudo
Virtual

“Pré-Olimpíadas
e Olimpíadas de
Matemática”

ATIVIDADE

OBJETIVOS

Visita de estudo virtual à
exposição “Geology Gems and
Minerals” do Museu Nacional de
História Natural de Londres

Estimular nos jovens o gosto pela Geologia.

Resolução de problemas.

Desenvolver a capacidade de resolver
problemas.

Contribuir para a literacia científica dos
alunos.

Desenvolver a capacidade de pensar de forma
flexível, eficaz, crítica e criativa.

PRIORIDADES
PE/OBJETIVOS

1 (1.2; 1.3 e
1.6)

I
II

CALENDARIZAÇÃO

1º Período
Semana de 7
a 11 de
dezembro
1.º e 2.º
períodos

1
10

Incentivar e desenvolver o gosto pela
Matemática. Detetar vocações precoces para
a Matemática.
“Canguru
Matemático sem
Fronteiras”

Resolução de problemas

Estimular o gosto dos jovens pela
Matemática.
Explorar o aspeto lúdico da Matemática.
Formar alunos participativos, críticos e
confiantes.

INTERVENIENTES

- Professora de
Ciências
Naturais

Reuniões de
Grupo

Tratamento de todos os assuntos
relativos à dinâmica do grupo
disciplinar.

Planificar as atividades a desenvolver.

Professores de
Matemática
dos 2.º e 3.º
ciclos e alunos
que
pretendam
participar.

Registo de níveis de
participação.

Resultados obtidos.

Relatório.
I
II

2.º período.

1
10
14

Professores de
Matemática e
alunos que
pretendam
participar.

Registo de níveis
de participação.

Resultados
obtidos.

Relatório.
I
II
IV

Selecionar tarefas.
Refletir sobre a prática pedagógica.

Relatório

- Alunos do 7.º
ano

Desenvolver a capacidade de resolver
problemas.
Aumentar a autoconfiança dos alunos.
Fazer a gestão do programa.

AVALIAÇÃO

1
4
8
14
15

Ao longo do
ano
(sempre que
se considere
necessário).

Professores

Relatório.

de
Matemática.
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Reuniões por
ano de
escolaridade

ATIVIDADE

Tratamento de todos os assuntos
relativos a cada ano de
escolaridade.

PLANO ANUAL DE ATIVIDADES 2020/2021
OBJETIVOS

Elaborar planificações.
Selecionar atividades e materiais a utilizar.
Discutir estratégias e metodologias a adotar.
Elaborar fichas de avaliação.

Reuniões
interciclos

Tratamento de todos os assuntos
relativos ao trabalho a
desenvolver a nível dos diferentes
ciclos.

Trocar informações sobre a aprendizagem
dos alunos.
Fazer a articulação vertical do currículo.
Refletir sobre os resultados da avaliação
interna e externa.

Treino para a
Prova Final do
9.ºano

Sessões onde se tiram dúvidas e
se realizam todas as atividades de
preparação para a prova final.

Melhorar o aproveitamento e o sucesso
educativo dos alunos.
Reforçar os conteúdos onde os alunos
revelam mais dificuldades.

PRIORIDADES
PE/OBJETIVOS

I
II
IV
1
10
14
15
I
II
IV
1
10
14
15
I
1
10
15

CALENDARIZAÇÃO

Ao longo do
ano
(sempre que
se considere
necessário).

INTERVENIENTES

Professores de
cada ano de
escolaridade

AVALIAÇÃO

Relatório.

que lecionam
Matemática.

No início e no
final do ano
letivo e
sempre que
se considere
necessário.

Coordenadora
auxiliar de
Matemática,
coordenadora
do 1.º Ciclo e
professores
convocados.

Relatório.

Professores
de
Matemática
do 9.ºano.

Professores de
Matemática
do 9.ºano.

Resultados obtidos
nas provas.

Motivar os alunos para a disciplina.
Melhorar a autoestima dos alunos.
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PLANO ANUAL DE ATIVIDADES 2020/2021

3.4– SPO – Serviço de Psicologia e Orientação
AÇÃO

Apoio à
Educação
Inclusiva

Apoio
Psicopedagógico

ATIVIDADE

OBJETIVOS

Colaborar com a Equipa
Multidisciplinar de Apoio à
Educação Inclusiva na
identificação da necessidade de
mobilização de medidas de
suporte à aprendizagem e à
inclusão e na escolha das mais
pertinentes.

Identificar as necessidades dos alunos, os seus
pontos fortes e fracos, os recursos e as
barreiras à aprendizagem.

Apoiar a operacionalização e
monitorização das medidas
selecionadas.

Monitorizar os apoios prestados e o seu
impacto nas aprendizagens e bem-estar dos
alunos.

Colaborar na elaboração de
documentos descritivos das ações
a desenvolver.

Colaborar na descrição do trabalho a
desenvolver junto dos alunos.

Colaborar com a equipa
educativa, com os pais e
encarregados de educação e com
outros técnicos que intervenham
com o/a aluno/a, na
compreensão das medidas e na
sua operacionalização.
Avaliação especializada das
funções cognitivas, emocionais e
comportamentais das crianças e
jovens sinalizados/as.
Acompanhamento
psicopedagógico individual ou em
pequeno grupo a alunos/as com
necessidade do mesmo por

Mobilizar dos recursos necessários para
apoiar os alunos na melhoria da sua
aprendizagem, no aumento do seu bem-estar
e no apoio à inclusão.

PRIORIDADES
PE/OBJETIVOS

CALENDARIZAÇÃO

INTERVENIENTES

AVALIAÇÃO

I
III
1
4
5
6
10
11
12
15

Ao longo do
ano letivo

Psicóloga
Alunos/as
Encarregados
de educação
Professores
Professores de
Educação
Especial
Técnicos
especializados

Evolução do
percurso educativo
dos/as alunos/as

I
II
III
1
2
4
5
6
9

Ao longo do
ano letivo

Psicóloga
Alunos/as
Encarregados
de educação
Professores
Professores de
Educação
Especial

Evolução do
percurso educativo
dos/as alunos/as.

Melhorar competências necessárias à
aprendizagem, à inclusão e/ou ao bem-estar
dos/as alunos/as

Identificação de fatores que facilitam e que
dificultam o progresso e o desenvolvimento
das aprendizagens.
Facilitar a compreensão do funcionamento de
cada aluno/a, apoiando na definição de
medidas adequadas e na monitorização da
sua aplicação.

Análise das
menções
descritivas dos
alunos nas reuniões
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ATIVIDADE

questões pedagógicas,
emocionais ou comportamentais.
Acompanhamento do processo
educativo dos alunos, apoio a
docentes na definição de
estratégias de motivação, de
aprendizagem e de avaliação
adequadas ao/à aluno/a e na
compreensão das problemáticas
apresentadas pelos/as
mesmos/as.
Colaboração com os encarregados
de educação para o apoio aos
educandos e explicitação das
necessidades e das estratégias de
ensino/ avaliação mais adequadas
e das ações propostas pela equipa
multidisciplinar.

Orientação
escolar e
profissional

Articulação com serviços externos
que intervenham ou possam vir a
intervir com alunos
acompanhados pelo Serviço de
Psicologia Escolar.
Informação geral sobre a oferta
educativa e percursos para
continuação dos estudos no
ensino secundário.
Recolha de informação sobre os
alunos, aprofundando áreas de
interesse e aptidões.
Aplicação de prova de avaliação
de aptidões cognitivas e prova de

PLANO ANUAL DE ATIVIDADES 2020/2021
OBJETIVOS

Estimulação das áreas do funcionamento
cognitivo identificadas como
subdesenvolvidas.
Apoio emocional ou na modificação do
comportamento, de acordo com as
necessidades do/a aluno/a procurando
melhorar o seu bem-estar, a sua inclusão e a
sua saúde mental.

PRIORIDADES
PE/OBJETIVOS

CALENDARIZAÇÃO

10
11
12
14
15

INTERVENIENTES

AVALIAÇÃO

Técnicos
especializados
externos

de conselho
docente/ de ano.

Psicóloga do
SPO
Diretores de
turma do 9º
ano e do CEF
Alunos/as de
9º ano ou em
ano terminal
de Curso de
Educação e

Contabilização do
número de
participantes
Relatório final do
processo de
orientação

Facilitar o diálogo com pais e encarregados de
educação, a compreensão do processo
educativo e das medidas educativas
propostas.

Facultar aos/às alunos/as de 9º ano a
possibilidade de se conhecerem melhor,
explorarem as suas aptidões e interesses
profissionais, de forma a realizarem escolhas
conscientes e adequadas para
prosseguimento de estudos no 10º ano
Averiguação de interesses profissionais.
Avaliação de aptidões cognitivas, distinguindo
as mais e menos desenvolvidas.

I
III
1
6
10

dezembro de
2020 a junho
2021
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PLANO ANUAL DE ATIVIDADES 2020/2021

ATIVIDADE

OBJETIVOS

averiguação de interesses
profissionais.
Apresentação em grupos/turma
da oferta educativa e organização
do sistema de ensino português.
Apresentação da oferta de Cursos
Profissionais na região do alto
Alentejo.

Informar acerca da estrutura e organização do
Sistema de Ensino Português.
Informar sobre a oferta educativa para
conclusão do ensino secundário, disponível na
região envolvente ao agrupamento escolar.

PRIORIDADES
PE/OBJETIVOS

CALENDARIZAÇÃO

INTERVENIENTES

AVALIAÇÃO

Formação
(CEF) e
respetivos
encarregados
de educação

Orientar de forma individualizada para uma
escolha em termos de progressão de estudos
adequada ao perfil vocacional do/a aluno/a.

Elaboração de um relatório
individual para cada aluno/a que
frequente as atividades, e que
manifeste interesse, com
indicação das escolhas mais
adequadas para prosseguimento
de estudos.
Sessões individuais ou em
pequeno grupo sempre que
solicitadas quer por alunos/as
quer por pais/enc. educação.
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