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     A fim de dar cumprimento ao previsto na alínea f) do ponto 1, art.º 13.º do Decreto-Lei n.º 75/2008 de 22 de abril, com as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei 

n.º 224/2009 de 11 de setembro e republicado nos termos do n.º 1 do art.º 8.º do Decreto-Lei n.º 137/2012, de 2 de julho, apresenta-se o Relatório de Execução do 

Plano Anual de Atividades (PAA) do ano letivo de 2021/2022 do Agrupamento de Escolas Carolina Michaelis (AECM). 

Sendo o PAA do AECM o instrumento que agrupa em si as atividades desenvolvidas ao longo do ano letivo, elaborado em estreita articulação com os valores 

definidos no Projeto Educativo (PE) e no Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória (PASEO), a destacar, Eficiência e boa gestão; Responsabilidade e integri-

dade; Cidadania e participação; Excelência e exigência; Curiosidade, reflexão e inovação e Liberdade, importa agora, findo o 3.º período, fazer uma reflexão global 

sobre a qualidade do mesmo, o seu grau de execução e o envolvimento dos vários agentes educativos na sua prossecução.  

       O PAA do ano letivo de 2021/2022 do AECM configurou a oportunidade de promover atividades integradoras do saber, assumindo-se como uma estratégia promo-

tora do sucesso, rentabilizada pelo carácter mais lúdico e prático subjacente às atividades desenvolvidas e determinantes para a efetiva aquisição e partilha de saberes.  

       Tal como todos os documentos orientadores da vida do AECM, o PAA constituiu-se como um documento aberto e, por isso, algumas atividades inicialmente não 

inscritas, no documento original, foram acrescentadas enriquecendo, desta forma, a dinâmica conseguida. 

       Na sua maioria, o conjunto de atividades/projetos previstos foram implementados, subsistindo, de forma muito residual algumas atividades que não foram cumpri-

das por imperativos alheios à vontade dos seus proponentes e por razões devidamente justificadas.  

     Ao longo do ano letivo, as atividades /projetos realizados abrangeram todos os ciclos de ensino, desde a educação pré-escolar até ao ensino secundário, tendo 

congregado o empenho e o desejável envolvimento dos alunos que manifestaram o seu grau de satisfação realçando os aspetos positivos destas iniciativas.  

    Na concretização do PAA, foram fundamentais o empenho e o profissionalismo de todos nós (Docentes, Alunos, Assistentes Operacionais e Assistentes Técnicos), 

bem como a colaboração prestada pelos parceiros na realização de várias atividades, contribuindo, assim, para um bom relacionamento entre toda a comunidade 

educativa.  
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    As parcerias estabelecidas com a Câmara Municipal do Porto; o Instituto de Ciências Biomédicas Abel Salazar (ICBAS); o i3S - Instituto de Investigação e Inovação em 

Saúde; o Instituto de Patologia e Imunologia Molecular da Universidade do Porto (IPATIMUP); a Escola Superior de Saúde do Politécnico do Porto; a Faculdade de 

Ciências de Nutrição da Universidade do Porto; a Faculdade de Psicologia e Ciências da Educação da Universidade do Porto; Junior Achievement Portugal (JAP); a Escola 

Segura e Desporto Escolar continuaram a proporcionar vários projetos/atividades, concretizados com o sucesso já expectável por todos os envolvidos.   

   O projeto internacional Erasmus+ proporcionou aos alunos participantes experiências inesquecíveis e enriquecedoras e conferiram projeção internacional ao nosso 

Agrupamento.  

    Destacam-se, ainda, as atividades da Big Band; do Banco Alimentar; das Bibliotecas Escolares; do Serviço de Psicologia e Orientação, do Projeto Escola Associada da 

Unesco; do Projeto Eco-escolas e do Projeto Educação para a Saúde, que desenvolveram atividades significativas e implementadas em todos os ciclos de ensino.  

    Procurou-se, nos relatórios periódicos de avaliação do PAA, obter a recolha de informação elucitativa sobre a participação do público-alvo de cada atividade, bem 

como dados concretos sobre a articulação com o currículo das áreas disciplinares envolvidas.  

    Na sequência do cumprimento do PAA e, considerando as atividades realizadas, destacam-se os seguintes pontos fortes:  

 Contributo para o enriquecimento curricular das crianças, alunos e adultos; 

   Empenho, interesse, motivação e participação das crianças/alunos/adultos;  

 Incentivo de percursos de aprendizagem diversificados;  

 Pertinência e adequação dos temas propostos;  

 Empenho dos organizadores;  

 Convívio entre os elementos da comunidade escolar;  

 Estímulo às crianças/alunos para a importância da leitura como forma de promover, junto das crianças e jovens, seus familiares ou amigos, o diálogo, 

a aprendizagem, o desenvolvimento e o conhecimento de si e do mundo que os rodeia, refletindo-se assim no seu sucesso escolar;  

 Globalmente, satisfatória articulação entre o PAA e o PE;  



PLANO ANUAL DE ATIVIDADES 
2021/2022 – 2º PERÍODO 

Pág. 5 de 80 

 

 

 Consolidação dos conhecimentos adquiridos em contexto de sala de aula;  

 Promoção da Cidadania;  

 Cumprimento da calendarização;  

 Contacto dos discentes com atividades culturais e científicas relevantes, através de dinâmicas diferentes (recursos digitais);  

 Bom grau de execução do PAA. 

Sendo o PAA um documento orientador para a promoção de atividades, esta equipa apresenta as seguintes sugestões:  

 Maior aferição do que configura uma atividade do PAA, promotora de aprendizagens em contexto fora da sala de aula; 

 Maior articulação entre as atividades promovidas e os grandes eixos orientadores do PE; 

 Continuidade na promoção do empreendedorismo dos alunos através do seu envolvimento em projetos de escola, nacionais ou internacionais;  

 Articulação entre os diversos Departamentos e estruturas, agrupando atividades, de modo a aumentar o impacto das mesmas, sem prejuízo da atividade 

letiva;  

 Realização de registos fotográficos/vídeo das diversas atividades e partilha, em estreita articulação com cumprimento do Plano de Ação para o Desenvolvi-

mento Digital da escola (PADDE) com vista à sua divulgação junto de toda a comunidade educativa. 
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Departamento de Educação Pré-Escolar 

Data Atividade/Descrição Objetivos alcançados 
Áreas de Competências do 

Perfil dos Alunos 

Público-Alvo 
(previsto/al-

cançado) 

Dinamiza-
dores/Par-

cerias 

Avaliação global (com 
identificação dos instru-

mentos utilizados) 

Articulação c/ currículo 
das áreas disciplinares 
envolvidas/Integração 
na avaliação dos alunos 

21 e 
22/4 

"A Terra é a nossa casa"- 
Vivência do Dia Mundial 
da Terra. Reconhecer uni-
dades básicas de tempo; 
procurar explicações para 
fenómenos do meio físico 
e natural; adotar compor-
tamentos de preservação 
do nosso planeta. 

Promover a Biodiversi-
dade 
Criar consciência comum 
aos problemas da Terra 
Desenvolver o sentido 
de proteção ambiental 

Relacionamento interpessoal 
Linguagens e texto 
Informação e comunicação 
Pensamento crítico e pensa-
mento criativo 
Desenvolvimento pessoal e 
autonomia 
Sensibilidade estética e artís-
tica 

Crianças do JI da 
EB Constituição 
- S1c, S2c e S3c 
(75 crianças) e 
do JI da EB Bom 
Pastor-S1bp e 
S2bp (45 crian-
ças). 

Educadoras de 
Infância. 

A vivência do Dia Mundial da 
Terra surgiu naturalmente em 
diálogo com as crianças que 
foi orientado para a importân-
cia de tratarmos bem do 
nosso planeta. Visualizou-se o 
livro “O dia em que o mar de-
sapareceu” e analisaram-se os 
comportamentos que podem 
alterar signitivamente a sus-
tentabilidade da vida na 
Terra. A partir da obra de Tod 
Parr “O livro da Terra” e "Dá 
um abraço à Terra" foram 
elencados uma série de com-
portamentos/importantes a 
adotar no dia-a-dia para pro-
teger o planeta Terra. Elabo-
raram-se marcadores de livros 
para as crianças levarem para 
casa, com as recomendações 
das mesmas, bem como o pai-
nel coletivo com uma ilustra-
ção do planeta terra abraçado 
por crianças.Feita uma análise 
qualitativa a avaliação global 
é positiva. Através de uma ob-
servação qualitativa das atitu-
des dos alunos conclui-se que 

Trabalho pedagógico trans-
versal entre os diferentes 
domínios e subdomínios das 
Áreas de conteúdo de For-
mação Pessoal e Social, de 
Expressão e Comunicação e 
de Conhecimento do 
Mundo. 
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Departamento de Educação Pré-Escolar 

Data Atividade/Descrição Objetivos alcançados 
Áreas de Competências do 

Perfil dos Alunos 

Público-Alvo 
(previsto/al-

cançado) 

Dinamiza-
dores/Par-

cerias 

Avaliação global (com 
identificação dos instru-

mentos utilizados) 

Articulação c/ currículo 
das áreas disciplinares 
envolvidas/Integração 
na avaliação dos alunos 

a avaliação global é bastante 
satisfatória e com sucesso 

22/4 “O que é a Liberdade”Vi-
vência do dia 25 de 
abril/Narração de histó-
rias: o dia 25 de Abril con-
tado às crianças; Elabora-
ção de cartazes alusivos. 
Explorar a história de Por-
tugal. 

Promover a perpetuação 
do espírito de liberdade 
e cidadania 
Explorar o conceito de li-
berdade 

Relacionamento interpessoal 
Linguagens e texto 
Informação e comunicação 
Pensamento crítico e pensa-
mento criativo 
Desenvolvimento pessoal e 
autonomia 
Bem-estar e saúde 
Sensibilidade estética e artís-
tica 

Crianças do JI da 
EB Constituição 
- S1c, S2c e S3c 
(75 crianças) e 
do JI da EB Bom 
Pastor-S1bp e 
S2bp (45 crian-
ças). 

Educadoras de 
Infância;En-
carregados de 
Educação. 

Devido ao calendário escolar 
e ao pouco tempo para a vi-
vência das atividades previs-
tas, esta atividades teve de 
decorrer quase simultânea-
mente com a anterior. Lan-
çou-se às crianças o desafio 
de perguntar às famílias o que 
é o 25 de Abril e no JI partilha-
ram-se as informações em 
conjunto. Tentou-se definir o 
que é a liberdade, explorou-se 
o livro "O Tesouro" de Antó-
nio Pina, referiu-se o cravo 
como símbolo da revolução, 
com uma muito breve narra-
tiva do que aconteceu neste 
dia. Elaboraram-se cravos, 
com colagem de papéis reuti-
lizados e entoou-se a icónica 
canção sobre a liberdade de 
uma gaivota -“Somos livres”. 
Feita uma análise qualitativa a 
avaliação global é positiva. 
Através de uma observação 
qualitativa das atitudes dos 
alunos conclui-se que a avalia-
ção global satisfatória. 

Trabalho pedagógico trans-
versal entre os diferentes 
domínios e subdomínios das 
Áreas de conteúdo de For-
mação Pessoal e Social, de 
Expressão e Comunicação e 
de Conhecimento do 
Mundo. 
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Departamento de Educação Pré-Escolar 

Data Atividade/Descrição Objetivos alcançados 
Áreas de Competências do 

Perfil dos Alunos 

Público-Alvo 
(previsto/al-

cançado) 

Dinamiza-
dores/Par-

cerias 

Avaliação global (com 
identificação dos instru-

mentos utilizados) 

Articulação c/ currículo 
das áreas disciplinares 
envolvidas/Integração 
na avaliação dos alunos 

13/5 “Quem cabe no meu cora-
ção…”Vivência do Dia 
Mundial da Família/Ativi-
dades alusivas: canções e 
trabalhos de educação ar-
tística em articulação com 
o 1º CEB. 

Valorizar a família como 
grupo de referência 
Sensibilizar as crianças 
para a família como su-
porte importante para as 
suas vidas 
Interiorizar valores de ci-
dadania. 

Relacionamento interpessoal 
Linguagens e texto 
Informação e comunicação 
Desenvolvimento pessoal e 
autonomia 
Bem-estar e saúde 
Sensibilidade estética e artís-
tica 

Crianças do JI da 
EB Constituição 
- S1c, S2c e S3c 
(75 crianças) e 
do JI da EB Bom 
Pastor-S1bp e 
S2bp (45 crian-
ças). 

Educadoras de 
Infância;Famí-
lias das crian-
ças. 

A partir de “O livro da família” 
de Tod Parr abordou-se a te-
mática e as crianças foram es-
timuladas a pensar sobre a 
sua família, nuclear e alar-
gada, refletir sobre as rela-
ções de familiares e graus de 
parentesco, sobre a importân-
cia da família na nossa vida e 
estrutura social e a comunicar 
sentimentos, emoções, vivên-
cias relacionadas com a famí-
lia. Realizaram-se ilustrações 
da família, elaboraram-se as 
Árvores das Famílias" "Teias 
de famílias", e executaram-se 
lembranças para oferecer à 
família (porta-retratos com a 
árvore da família em Avata-
res, ímans com representa-
ções gráficas dos elementos 
das famílias para porta de fri-
gorífico,) e propôs-se um de-
safio a cada família, através 
de um puzzle que tinham que 
colorir/decorar, em forma de 
coração e escrever uma pala-
vra ou frase sugestiva. Foi ex-
plorada a canção “A família é 
um tesouro” para homena-
gear as famílias. Na data em 
que se celebrou o Dia Mundial 

Trabalho pedagógico trans-
versal entre os diferentes 
domínios e subdomínios das 
Áreas de conteúdo de For-
mação Pessoal e Social, de 
Expressão e Comunicação e 
de Conhecimento do 
Mundo. 
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Departamento de Educação Pré-Escolar 

Data Atividade/Descrição Objetivos alcançados 
Áreas de Competências do 

Perfil dos Alunos 

Público-Alvo 
(previsto/al-

cançado) 

Dinamiza-
dores/Par-

cerias 

Avaliação global (com 
identificação dos instru-

mentos utilizados) 

Articulação c/ currículo 
das áreas disciplinares 
envolvidas/Integração 
na avaliação dos alunos 

da Família, na escola, em con-
junto com as restantes salas 
do JI e so 1º ciclo, receberam-
se a famílias com um pequeno 
espetáculo, uma exposição de 
trabalhos e cartazes e "cora-
ções" elaborados par esta ati-
vidade.Feita uma análise qua-
litativa a avaliação global é 
bastante positiva. Através de 
uma observação qualitativa 
das atitudes dos alunos con-
clui-se que a avaliação global 
é excelente. 

6/6 “Salvar o Ambiente ”-Vi-
vência do Dia Mundial do 
Ambiente/Saídas a locais a 
designar; Produção de car-
tazes alusivos. Identifica-
ção dos ecopontos e a sua 
funcionalidade; os 5 Rs. 

Fomentar para a consci-
ência ecológica 
Promover diálogos com 
as crianças procurando 
alertá-las para o modo 
de tratar e cuidar do pla-
neta 
Incentivar para a impor-
tância das energias natu-
rais e alternativas na 
preservação do ambi-
ente 

Relacionamento interpessoal 
Linguagens e texto 
Informação e comunicação 
Pensamento crítico e pensa-
mento criativo 
Desenvolvimento pessoal e 
autonomia 
Bem-estar e saúde 
Sensibilidade estética e artís-
tica 
Consciência e domínio do 
corpo 

Crianças do JI da 
EB Constituição 
- S1c, S2c e S3c 
(75 crianças) e 
do JI da EB Bom 
Pastor-S1bp e 
S2bp (45 crian-
ças). 

Educadoras de 
Infância, Cen-
tro de Educa-
ção Ambiental 
da Quinta do 
Covelo. 

Através do filme “A maior li-
ção do mundo - parte1" da 
UNICEF refletiu-se sobre o 
nosso papel para a sustentabi-
lidades da Terra, com desco-
berta e exploração das atitu-
des e comportamentos que 
devemos adotar para preser-
var o meio ambiente; constru-
ção empenhada de um cartaz 
“Está nas nossas mãos criar 
um ambiente melhor”Foi tra-
balhada a politica dos 5Rs, va-
lorizando e explicando a utili-
zação correta dos ecopontos. 
Focou-se bastante a preserva-
ção da água (oceanos, rios, la-
gos,). Cada criança fez um 

Trabalho pedagógico trans-
versal entre os diferentes 
domínios e subdomínios das 
Áreas de conteúdo de For-
mação Pessoal e Social, de 
Expressão e Comunicação e 
de Conhecimento do 
Mundo. 
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Departamento de Educação Pré-Escolar 

Data Atividade/Descrição Objetivos alcançados 
Áreas de Competências do 

Perfil dos Alunos 

Público-Alvo 
(previsto/al-

cançado) 

Dinamiza-
dores/Par-

cerias 

Avaliação global (com 
identificação dos instru-

mentos utilizados) 

Articulação c/ currículo 
das áreas disciplinares 
envolvidas/Integração 
na avaliação dos alunos 

mini ecoponto para levar para 
casa, de forma a sensibilizar 
as famílias para a reutilização. 
No âmbito das alterações cli-
máticas, o Centro de Educa-
ção Ambiental da Quinta do 
Covelo, dinamizou duas ativi-
dades em dias diferentes para 
os dois grupos. A primeira 
centrou-se num conto onde o 
personagem principal era um 
lobo diferente, que preser-
vava o ambiente. A segunda 
foi "O trilho dos sentidos", 
sendo que, tanto uma como 
outra, tiveram muito impacto 
sobre as crianças. Foram reali-
zadas no Bosque da EB Bom 
Pastor. 
Feita uma análise qualitativa a 
avaliação global é positiva. 
Através de uma observação 
qualitativa das atitudes dos 
alunos conclui-se que a avalia-
ção global é boa. 

30 e 
31/5 
e 1/6 

“Ser Criança / Dia Mundial 
da Criança!” -Vivência/Ati-
vidades variadas nas diver-
sas áreas de conteúdo em 
articulação com o 1º CEB 

Sensibilizar para os direi-
tos da criança 
Conhecer e refletir sobre 
os mesmos 

Relacionamento interpessoal 
Linguagens e texto 
Informação e comunicação 
Pensamento crítico e pensa-
mento criativo 
Desenvolvimento pessoal e 
autonomia 

Crianças do JI da 
EB Constituição 
- S1c, S2c e S3c 
(75 crianças) e 
do JI da EB Bom 
Pastor-S1bp e 

Educadoras de 
Infância; 
CMPorto 

O Dia Mundial da Criança foi 
comemorado com a realiza-
ção de uma" gincana " de jo-
gos tradicionais e de expres-
são física e motora,em articu-
lação com todas as salas do JI 

Trabalho pedagógico trans-
versal entre os diferentes 
domínios e subdomínios das 
Áreas de conteúdo de For-
mação Pessoal e Social, de 
Expressão e Comunicação e 
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Departamento de Educação Pré-Escolar 

Data Atividade/Descrição Objetivos alcançados 
Áreas de Competências do 

Perfil dos Alunos 

Público-Alvo 
(previsto/al-

cançado) 

Dinamiza-
dores/Par-

cerias 

Avaliação global (com 
identificação dos instru-

mentos utilizados) 

Articulação c/ currículo 
das áreas disciplinares 
envolvidas/Integração 
na avaliação dos alunos 

Promover o convívio en-
tre crianças e comuni-
dade educativa local e 
alargada 
Fomentar atitudes de to-
lerância, compreensão, 
respeito pela diferença e 
pelo outro 

Bem-estar e saúde 
Sensibilidade estética e artís-
tica 
Saber técnico e tecnologias 

S2bp (45 crian-
ças). 

da EB Constituição. Entre-
tanto, nos dias anteriores, 
numa perspetiva histórica, fa-
lou-se das razões que levaram 
à instituição deste dia e abor-
daram-se os direitos das cri-
anças. Realizaram-se diversos 
trabalhos alusivos nas diferen-
tes áreas de conteúdo e cada 
criança elaborou um brin-
quedo, com reutilização de 
material reciclado, para levar 
para casa.O Dia Mundial da 
Criança no JI da EB Bom Pas-
tor foi comemorado no re-
creio da escola, com uma 
oferta da CMP de um espetá-
culo musical dinamizado por 
uma animador profissional 
que constituiu uma experên-
cia única na área da expressão 
dramática e musical, intera-
gindo dinamicamente com as 
crianças, com canções mági-
cas, utilizando "bolas de "sa-
bão".Feita uma análise quali-
tativa a avaliação global é po-
sitiva. Através de uma obser-
vação qualitativa das atitudes 
dos alunos conclui-se que a 
avaliação global é excelente. 

de Conhecimento do 
Mundo. 
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Departamento de Educação Pré-Escolar 

Data Atividade/Descrição Objetivos alcançados 
Áreas de Competências do 

Perfil dos Alunos 

Público-Alvo 
(previsto/al-

cançado) 

Dinamiza-
dores/Par-

cerias 

Avaliação global (com 
identificação dos instru-

mentos utilizados) 

Articulação c/ currículo 
das áreas disciplinares 
envolvidas/Integração 
na avaliação dos alunos 

21 a 
23/6 

 "O Porto canta o S. João" 
Santos Populares - Mar-
chas Populares; Cascatas; 
Quadras Populares; ativi-
dades de educação artís-
tica em articulação com o 
1º CEB. 

Preservar as tradições 
populares (gastronomia 
característica e simbolo-
gia dos santos popula-
res). O solstício de Ve-
rão. 

Relacionamento interpessoal 
Linguagens e texto 
Informação e comunicação 
Pensamento crítico e pensa-
mento criativo 
Desenvolvimento pessoal e 
autonomia 
Bem-estar e saúde 
Sensibilidade estética e artís-
tica 
Consciência e domínio do 
corpo 

Crianças do JI da 
EB Constituição 
- S1c, S2c e S3c 
(75 crianças) e 
do JI da EB Bom 
Pastor-S1bp e 
S2bp (45 crian-
ças). 

Educadoras de 
Infância.  

Foram desenvolvidas ativida-
des diversificadas em todas as 
áreas, partilharam-se vivên-
cias e elaboraram-se motivos 
alusivos ao S. João: os majeri-
cos, as sardinhas, os balões, 
as bandeirinhas, com a cola-
boração das famílias partici-
pou-se com bastante empe-
nhamento no concurso “Qua-
dras de S. João” proposto pela 
BE.Feita uma análise qualita-
tiva a avaliação global é posi-
tiva. Através de uma observa-
ção qualitativa das atitudes 
dos alunos conclui-se que a 
avaliação global é excelente. 

Trabalho pedagógico trans-
versal entre os diferentes 
domínios e subdomínios das 
Áreas de conteúdo de For-
mação Pessoal e Social, de 
Expressão e Comunicação e 
de Conhecimento do 
Mundo. 

27 a 
30/6 

"Boas Férias". Participação 
nas Festas de Encerra-
mento das Atividades de 
Final de Ano Letivo/Ativi-
dades várias nas diversas 
áreas de conteúdo em ar-
ticulação com o 1º CEB. 

Promover a articulação e 
continuidade entre Edu-
cação Pré-Escolar e 1º 
CEB 
Promover a continui-
dade educativa no Agru-
pamento 

Relacionamento interpessoal 
Linguagens e texto 
Informação e comunicação 
Raciocínio e resolução de pro-
blemas 
Pensamento crítico e pensa-
mento criativo 
Desenvolvimento pessoal e 
autonomia 
Bem-estar e saúde 
Sensibilidade estética e artís-
tica 
Saber técnico e tecnologias 
Consciência e domínio do 
corpo 

Crianças do JI da 
EB Constituição 
- S1c, S2c e S3c 
(75 crianças) e 
do JI da EB Bom 
Pastor-S1bp e 
S2bp (45 crian-
ças). 

Educadoras de 
Infância e 
toda a comu-
nidade educa-
tiva. 

Foi preparado o final do ano 
letivo, com mito carinho e 
empenho; dialogou-se sobre 
as férias e as atividades que 
as crianças mais apreciam 
neste período, tendo sobres-
saído a praia com um dos la-
zeres prediletos. Construi-se e 
preparou-se a Festa de Final 
de Ano Letivo em articulação 
com o JI e 1º ciclo das EB, e 
com grande alegria recebe-
mos as famílias para um mais 
um momento de partilha e 

Trabalho pedagógico trans-
versal entre os diferentes 
domínios e subdomínios das 
Áreas de conteúdo de For-
mação Pessoal e Social, de 
Expressão e Comunicação e 
de Conhecimento do 
Mundo. 
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Departamento de Educação Pré-Escolar 

Data Atividade/Descrição Objetivos alcançados 
Áreas de Competências do 

Perfil dos Alunos 

Público-Alvo 
(previsto/al-

cançado) 

Dinamiza-
dores/Par-

cerias 

Avaliação global (com 
identificação dos instru-

mentos utilizados) 

Articulação c/ currículo 
das áreas disciplinares 
envolvidas/Integração 
na avaliação dos alunos 

convívio da comunidade edu-
cativa. A registar e a salientar 
a atidades lúdicas propostsa 
pela Associação de pais "Oi-
tenta", na EB Constituição. 
Deram-se as boas vindas ao 
Verão, conversou-se sobre as 
férias, as atividades que se 
podem realizar nestes tem-
pos. Construiu-se a área voca-
bular de uma maneira interes-
sante, valorizando as aprendi-
zagens que foram fazendo. No 
JI da EB Bom Pastor, as crian-
ças fizeram experiências ao ar 
livre no Bosque, continuaram 
a tratar das plantas e a cons-
truir peças artesanais em 3D 
com materiais reutilizaveis. 
Ao mesmo tempo, a festa do 
final do ano,exigiu a reunião 
de esforços nos preparativos: 
elaboração de letras, decora-
ções, paineis de pintura, ade-
reços. Cada sala preparou 
uma apresentação, sendo que 
as duas se uniram para cantar 
a canção das criaças que iriam 
par o 1.º ciclo e uma outra 
dos que iam continuar no pré-
escolar. O " Hino da Escola 
Bom Pastor" foi ensaiado e 
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Departamento de Educação Pré-Escolar 

Data Atividade/Descrição Objetivos alcançados 
Áreas de Competências do 

Perfil dos Alunos 

Público-Alvo 
(previsto/al-

cançado) 

Dinamiza-
dores/Par-

cerias 

Avaliação global (com 
identificação dos instru-

mentos utilizados) 

Articulação c/ currículo 
das áreas disciplinares 
envolvidas/Integração 
na avaliação dos alunos 

aprendido rapidamente por 
todos. O ponto alto, foi, sem 
dúvida avaliado por todos 
como tendo sido a apresenta-
ção do Hino Bom Pastor. 
Feita uma análise qualitativa a 
avaliação global é positiva. 
Através de uma observação 
qualitativa das atitudes dos 
alunos conclui-se que a avalia-
ção global é excelente. 

2/5 Visita de interesse lúdico-
pedagógico ao Zoo de 
Santo Inácio- Vila Nova de 
Gaia 

Contactar com diferen-
tes realidades sociais e 
culturais 
Conviver e partilhar 
Proporcionar o convívio 
entre a comunidade 
educativa e a comuni-
dade local 

Relacionamento interpessoal 
Linguagens e texto 
Informação e comunicação 
Raciocínio e resolução de pro-
blemas 
Pensamento crítico e pensa-
mento criativo 
Desenvolvimento pessoal e 
autonomia 
Bem-estar e saúde 
Sensibilidade estética e artís-
tica 
Saber técnico e tecnologias 
Consciência e domínio do 
corpo 

Crianças do JI da 
EB Constituição 
- S1c, S2c e S3c 
(75 crianças) 

Educadoras de 
Infância; Zoo 
de Santo Iná-
cio; CM Porto 

Num ambiente de convívio e 
descontração as crianças ob-
servaram os diferentes ani-
mais do zoo, muitos já conhe-
cidos e outros que nunca ha-
viam visto. Puderam descobrir 
características dos seus ambi-
entes de origem, trocar opini-
ões sobre os animais, expres-
sar sentimentos e emoções. 
Foi um dia diferente, vivido 
intensamente e favorecedor 
de múltiplas aprendiza-
gens.Feita uma análise quali-
tativa a avaliação global é po-
sitiva. Através de uma obser-
vação qualitativa das atitudes 
dos alunos conclui-se que a 
avaliação global é excelente. 

Trabalho pedagógico trans-
versal entre os diferentes 
domínios e subdomínios das 
Áreas de conteúdo de For-
mação Pessoal e Social, de 
Expressão e Comunicação e 
de Conhecimento do 
Mundo. 
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Departamento de Educação Pré-Escolar 

Data Atividade/Descrição Objetivos alcançados 
Áreas de Competências do 

Perfil dos Alunos 

Público-Alvo 
(previsto/al-

cançado) 

Dinamiza-
dores/Par-

cerias 

Avaliação global (com 
identificação dos instru-

mentos utilizados) 

Articulação c/ currículo 
das áreas disciplinares 
envolvidas/Integração 
na avaliação dos alunos 

9/5 Visita de interesse lúdico-
pedagógico à Quinta da 
Eira, Bustelo- Penafiel. 

Contactar com a vida e 
habitats de vários ani-
mais de quinta 
Promover o interesse lú-
dico e pedagógico 
Contactar com diferen-
tes realidades sociais e 
culturais 
Conviver e partilhar 
Proporcionar o convívio 
entre a comunidade 
educativa e a comuni-
dade local 

Relacionamento interpessoal 
Linguagens e texto 
Informação e comunicação 
Pensamento crítico e pensa-
mento criativo 
Desenvolvimento pessoal e 
autonomia 
Bem-estar e saúde 
Sensibilidade estética e artís-
tica 
Saber técnico e tecnologias 
Consciência e domínio do 
corpo 

Crianças do JI da 
EB Bom Pastor-
S1bp e S2bp (45 
crianças) 

Educadoras de 
Infân-
cia;Quinta da 
Eira- Bustelo, 
Penafiel; CM 
Porto 

As cfrianças dos dois grupos 
de JI da EB Bom Pastor pude-
ram experimentar diferentes 
ateliers, usufruindo dos espa-
ços com a natureza (plantas, 
animais e vida do campo) à 
disposição: “UM DIA NA 
QUINTA”. Experimentaram 
também um passeio de "tra-
tor"", visitaram a horta e 
construíram um espantalho. 
Ainda tiveram a oportunidade 
de conficionar chocolate no 
atelier do chocolate e fazer vi-
sita à aldeia dos animais. Vive-
ram múltiplas expriências en-
riquecdras, contactando com 
diferentes realidades sociais e 
culturais; para além do conví-
vio e da partilha. 
Feita uma análise qualitativa a 
avaliação global é positiva. 
Através de uma observação 
qualitativa das atitudes dos 
alunos conclui-se que a avalia-
ção global é excelente. 

Trabalho pedagógico trans-
versal entre os diferentes 
domínios e subdomínios das 
Áreas de conteúdo de For-
mação Pessoal e Social, de 
Expressão e Comunicação e 
de Conhecimento do 
Mundo. 

Ao 
longo 
do 3º 
perí-
odo 

Porto de Apoio à Família-
Atividades de Animação e 
de Apoio à Família (AAAF) 
de carácter lúdico- peda-
gógico 

Desempenhar uma fun-
ção sócio-educativa pro-
porcionando às famílias 
apoio, estabilidade e se-
gurança 

Relacionamento interpessoal 
Linguagens e texto 
Informação e comunicação 
Pensamento crítico e pensa-
mento criativo 
Desenvolvimento pessoal e 

Crianças do JI da 
EB Constituição 
- S1c, S2c e S3c 
(75 crianças) e 
do JI da EB Bom 
Pastor-S1bp e 

Assistentes 
Técnicas e 
Operacionais; 
CMPorto. 

As atividades foram continua-
ram a ser devidamente, orga-
nizadas proporcionando às 
crianças um ambiente seguro 
e estimulante. Constaram de 
atividades lúdicas e de lazer 

Trabalho pedagógico trans-
versal entre os diferentes 
domínios e subdomínios das 
Áreas de conteúdo de For-
mação Pessoal e Social, de 
Expressão e Comunicação e 
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Departamento de Educação Pré-Escolar 

Data Atividade/Descrição Objetivos alcançados 
Áreas de Competências do 

Perfil dos Alunos 

Público-Alvo 
(previsto/al-

cançado) 

Dinamiza-
dores/Par-

cerias 

Avaliação global (com 
identificação dos instru-

mentos utilizados) 

Articulação c/ currículo 
das áreas disciplinares 
envolvidas/Integração 
na avaliação dos alunos 

Proporcionar à criança 
um tempo de fruição ali-
ando segurança e bem-
estar, livre escolha e 
brincar espontanea-
mente 

autonomia 
Sensibilidade estética e artís-
tica 
Consciência e domínio do 
corpo 

S2bp (45 crian-
ças). 

estruturadas e não estrutura-
das no espaço exterior que 
permitiam às crianças ter mo-
mentos de diversão e brinca-
deira, contribuindo assim, 
para o seu bem-estar e para o 
seu desenvolvimento saudá-
vel. Ao longo do período 
acompanhou-se o decorrer 
das atividades observando os 
comportamentos das crianças 
e o seu grau de satisfação por 
estas. Estas atividades foram 
avaliadas de modo contínuo 
pela observação das ativida-
des e troca de informações 
com as assistentes que as 
acompanham. 

de Conhecimento do 
Mundo. 

Ao 
longo 
do 3º 
perí-
odo 

Projeto “Crescer com a 
Música” -Enriquecimento 
curricular no domínio da 
música em tempo pós le-
tivo-Atividade de Expres-
são musical (Aguarda con-
firmação da CMP) /; Outra 
(s) atividade (s) a definir 
(Aguarda confirmação da 
CMP) 

Promover o enriqueci-
mento curricular no do-
mínio da música em 
tempo pós letivo. 

Relacionamento interpessoal 
Raciocínio e resolução de pro-
blemas 
Pensamento crítico e pensa-
mento criativo 
Desenvolvimento pessoal e 
autonomia 
Bem-estar e saúde 
Sensibilidade estética e artís-
tica 
Consciência e domínio do 
corpo 

Crianças do JI da 
EB Constituição 
- S1c, S2c e S3c 
(75 crianças) e 
do JI da EB Bom 
Pastor-S1bp e 
S2bp (45 crian-
ças). 

Professores 
/Técnicos de 
Expressão Mu-
sical 

Neste período as atividades 
focaram-se essencialmente 
em canções, acompanhadas 
por movimentos, cânones, jo-
gos de sons que enfatizaram o 
caracter lúdico das atividades 
e motivou o interesse das cri-
anças. 

Trabalho pedagógico trans-
versal entre os diferentes 
domínios e subdomínios das 
Áreas de conteúdo de For-
mação Pessoal e Social, de 
Expressão e Comunicação e 
de Conhecimento do 
Mundo. 
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Departamento de Educação Pré-Escolar 

Data Atividade/Descrição Objetivos alcançados 
Áreas de Competências do 

Perfil dos Alunos 

Público-Alvo 
(previsto/al-

cançado) 

Dinamiza-
dores/Par-

cerias 

Avaliação global (com 
identificação dos instru-

mentos utilizados) 

Articulação c/ currículo 
das áreas disciplinares 
envolvidas/Integração 
na avaliação dos alunos 

Ao 
longo 
do 3º 
perí-
odo 

 Projeto " Judo - Formar 
Campeões para a Vida"- 
Atividade de Judo - Enri-
quecimento curricular no 
domínio da educação fí-
sica  

Fomentar a prática de 
Judo como desporto de 
carácter formativo, num 
equilíbrio entre o exercí-
cio da mente e do corpo. 

Relacionamento interpessoal 
Raciocínio e resolução de pro-
blemas 
Pensamento crítico e pensa-
mento criativo 
Desenvolvimento pessoal e 
autonomia 
Bem-estar e saúde 
Sensibilidade estética e artís-
tica 
Consciência e domínio do 
corpo 

Crianças do JI da 
EB Constituição 
- S1c, S2c e S3c 
(75 crianças) e 
do JI da EB Bom 
Pastor-S1bp e 
S2bp (45 crian-
ças). 

Professores de 
Judo; Escola 
de Judo Nuno, 
Delgado- 
Porto. 

Foi uma atividade bem estru-
turada e estimulante que con-
tinuou a motivar as crianças 
que participaram com inte-
resse progressivo e prazer, 
constituindo uma mais-valia 
muito positiva para diversifi-
car a atividade lúdica e infor-
mal das crianças, proporcio-
nando dinâmicas diferentes 
com uma quebra efetiva em 
relação às atividades letivas.  

Trabalho pedagógico trans-
versal entre os diferentes 
domínios e subdomínios das 
Áreas de conteúdo de For-
mação Pessoal e Social, de 
Expressão e Comunicação e 
de Conhecimento do 
Mundo. 

Ao 
longo 
do 3º 
perí-
odo 

Atividade de Expressão Fi-
sica e Motora - Enriqueci-
mento curricular no domí-
nio da educação física  

Desenvolver aprendiza-
gens no âmbito das ori-
entações curriculares de 
desenvolvimento motor 
Promover o desenvolvi-
mento global da criança 
Dar oportunidade de ad-
quirir destrezas motoras, 
hábitos e atitudes que 
tornarão as crianças se-
res ativos, capazes e par-
ticipativos numa socie-
dade cada vez mais exi-
gente 
Desenvolver a coordena-
ção motora, noção de 
espaço,equilíbrio, habili-
dades motoras de deslo-
camento, ritmo e aten-
ção 

Relacionamento interpessoal 
Linguagens e texto 
Informação e comunicação 
Raciocínio e resolução de pro-
blemas 
Pensamento crítico e pensa-
mento criativo 
Desenvolvimento pessoal e 
autonomia 
Bem-estar e saúde 
Sensibilidade estética e artís-
tica 
Saber técnico e tecnologias 
Consciência e domínio do 
corpo 

Crianças do JI da 
EB Constituição 
- S1c, S2c e S3c 
(75 crianças) e 
do JI da EB Bom 
Pastor-S1bp e 
S2bp (45 crian-
ças). 

Professores de 
Educação Fí-
sica; Educado-
ras de Infân-
cia. 

As atividades de Expressão Fí-
sica e Motora em regime de 
coadjuvação com os professo-
res de educação física, conti-
nuaram a motivar as crianças 
e foram muito apreciadas por 
todos. Estas atividades visa-
ram o desenvolvimento global 
das capacidades motoras das 
crianças, alargando o seu 
campo experiências de modo 
a desenvolver o seu esquema 
corporal. Realizaram-se ativi-
dades de velocidade, resistên-
cia, coordenação, equilíbrio e 
flexibilidade, através de exer-
cícios de cooperação em situ-
ação de jogo, de movimentos 
que implicassem deslocamen-

Trabalho pedagógico trans-
versal entre os diferentes 
domínios e subdomínios das 
Áreas de conteúdo de For-
mação Pessoal e Social, de 
Expressão e Comunicação e 
de Conhecimento do 
Mundo. 
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Departamento de Educação Pré-Escolar 

Data Atividade/Descrição Objetivos alcançados 
Áreas de Competências do 

Perfil dos Alunos 

Público-Alvo 
(previsto/al-

cançado) 

Dinamiza-
dores/Par-

cerias 

Avaliação global (com 
identificação dos instru-

mentos utilizados) 

Articulação c/ currículo 
das áreas disciplinares 
envolvidas/Integração 
na avaliação dos alunos 

tos, equilíbrios perícia e mani-
pulação. Na avaliação global 
os docentes que coadjuvaram 
nas atividades consideraram 
que os gruposreagiu muito 
bem às atividades propostas, 
foi interessado e empenhado 
em todas as tarefas seguindo 
sempre as regras e orienta-
ções dadas, tendo a colabora-
ção da educadora e das assis-
tentes técnica e operacional 
sido importante nesse sen-
tido. Verificou-se evolução em 
todas as crianças não só a ní-
vel das suas capacidades mo-
toras, mas também a nível da 
compreensão das regras ine-
rentes a cada atividade e a ní-
vel da relação social e coope-
ração com os colegas do 
grupo. 

Ao 
longo 
do 3º 
perí-
odo 

Programa Porto de Crian-
ças/Coadjuvação em 
tempo letivo; conjugando 
educação formal e não 
formal - Atividade Oficina 
de Teatro 

Introduzir os alunos no 
Teatro, através de pro-
cessos e recursos de es-
crita criativa, encenação, 
cenografia, som, luz e in-
terpretação de histórias, 
com especial ênfase pe-
las técnicas da panto-
mima e da mímica 

Relacionamento interpessoal 
Informação e comunicação 
Pensamento crítico e pensa-
mento criativo 
Desenvolvimento pessoal e 
autonomia 
Bem-estar e saúde 
Consciência e domínio do 
corpo 

Crianças do JI da 
EB Constituição 
S1c (25 crian-
ças) 

Educadora de 
Infância; Asso-
ciação Abana 
Mas Não Cai; 
CMPorto 

"O projeto “Ares de Liber-
dade” continuou a ter como 
base a técnica de teatro da 
Pantomima, a arte da mímica 
e do movimento corporal. Foi 
dado especial ênfase aos 
exercícios de expressão cor-
poral e de mímica, como meio 
de 

Trabalho pedagógico trans-
versal entre os diferentes 
domínios e subdomínios das 
Áreas de conteúdo de For-
mação Pessoal e Social, de 
Expressão e Comunicação e 
de Conhecimento do 
Mundo. 
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Departamento de Educação Pré-Escolar 

Data Atividade/Descrição Objetivos alcançados 
Áreas de Competências do 

Perfil dos Alunos 

Público-Alvo 
(previsto/al-

cançado) 

Dinamiza-
dores/Par-

cerias 

Avaliação global (com 
identificação dos instru-

mentos utilizados) 

Articulação c/ currículo 
das áreas disciplinares 
envolvidas/Integração 
na avaliação dos alunos 

Desenvolver a coordena-
ção motora e a relação 
com corpo, voz, espaço e 
objetos, expressão cor-
poral, comunicação, cria-
ção coletiva e improvisa-
ção 
Desenvolver a compre-
ensão e expressão oral, 
leitura e expressão es-
crita 
Explorar o 25 de abril, 
enquanto época mar-
cante da história da de-
mocracia em Portugal, 
com repercussões no 
modelo de sociedade 
atual 
Promover o envolvi-
mento dos docentes nas 
diferentes fases do pro-
jeto, bem como estimu-
lar a participação ativa 
das famílias na constru-
ção da criação coletiva 
final 

estimular o trabalho interpre-
tativo, estimulando as poten-
cialidades expressivas das cri-
anças. 
Inspirado no livro do autor 
Manuel António Pina, intitu-
lado “ O Tesouro”, o projeto 
explorou o imaginário para 
além da palavra; As atividades 
propostas foram enriquecidas 
com técnicas da Dança, da 
Música e das Artes Plásticas. 
Todas as linguagens artísticas 
foram consideradas na prepa-
ração, ensaios e apresentação 
a todas as crianças do JI da 
peça de teatro final (panto-
mina) "O Tesouro" que decor-
reu com muito empenho e in-
teresse. 

Ao 
longo 
do 3º 
perí-
odo 

Programa Porto de Crian-
ças/Coadjuvação em 
tempo letivo; conjugando 
educação formal e não 
formal - Atividade Ciências 
Experimentais 

Promover uma aborda-
gem pedagógica mais 
acessível e motivadora 
na aprendizagem dos 
conteúdos relacionados 
com Ciência e Tecnologia 

Relacionamento interpessoal 
Linguagens e texto 
Informação e comunicação 
Raciocínio e resolução de pro-
blemas 

Crianças do JI da 
EB Constituição 
S3c (25 crian-
ças) 

Educadora de 
infância; YSci-
ence- projeto 
na área da 
educação da 
ciência que 

Foram trabalhados os temas: 
Como fazer Slime? Vamos fa-
zer um vulcão; Equilíbrios; 
Brinquedos científicos. Foram 
atividades estruturadas e in-

Trabalho pedagógico trans-
versal entre os diferentes 
domínios e subdomínios das 
Áreas de conteúdo de For-
mação Pessoal e Social, de 
Expressão e Comunicação e 
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Departamento de Educação Pré-Escolar 

Data Atividade/Descrição Objetivos alcançados 
Áreas de Competências do 

Perfil dos Alunos 

Público-Alvo 
(previsto/al-

cançado) 

Dinamiza-
dores/Par-

cerias 

Avaliação global (com 
identificação dos instru-

mentos utilizados) 

Articulação c/ currículo 
das áreas disciplinares 
envolvidas/Integração 
na avaliação dos alunos 

Contribuir para o inte-
resse dos jovens nas ati-
vidades de investigação 
e nas áreas da ciência e 
tecnologia 
Identificar a importância 
do conhecimento cientí-
fico e produção de tec-
nologia no quotidiano 
Desenvolver competên-
cias importantes para o 
desenvolvimento cogni-
tivo como questionar, 
procurar soluções e raci-
ocinar 

Pensamento crítico e pensa-
mento criativo 
Desenvolvimento pessoal e 
autonomia 
Bem-estar e saúde 
Saber técnico e tecnologias 

tem como filo-
sofia promo-
ver o método 
científico atra-
vés do con-
tacto direto 
entre cientis-
tas e crianças 
dos 4-12 anos, 
disseminando 
o método ci-
entífico na so-
ciedade, le-
vando a ciên-
cia às crianças 
através de 
quem a faz – 
os cientistas; 
CM Porto 

teressantes, nas quais as cri-
anças se envolveram com en-
tusiasmo e que permitiram 
despertar interesses e curiosi-
dade, rever conteúdos, pro-
mover e consolidar aprendiza-
gens, motivando para ampliar 
o conhecimento do mundo, 
pelas crianças. Na reflexão fi-
nal efetuada com a dinamiza-
dora do projeto referiu-se que 
este projeto decorreu muito 
bem, com interesse e partici-
pação ativa de todos os inter-
venientes, constituindo uma 
mais-valia para o grupo. 

de Conhecimento do 
Mundo. 

Ao 
longo 
do 3º 
perí-
odo 

Projeto de Educação Am-
biental do Centro de Edu-
cação Ambiental da 
Quinta do Covelo/Oferta 
do  Centro de Educação 
Ambiental da Quinta do 
Covelo 

Fomentar a Educação 
Ambiental 

Relacionamento interpessoal 
Linguagens e texto 
Informação e comunicação 
Raciocínio e resolução de pro-
blemas 
Pensamento crítico e pensa-
mento criativo 

Crianças do JI da 
EB Bom Pastor-
S1bp e S2bp (45 
crianças). 

Educadoras de 
Infância; Cen-
tro de Educa-
ção ambiental 
da Qinta do 
Covelo 

No âmbito das alterações cli-
máticas, o Centro Ambiental 
da Quinta do Covelo, dinami-
zou duas atividades em dias 
diferentes para os dois gru-
pos. A primeira centrou-se 
num conto onde o persona-
gem principal era um lobo di-
ferente, que preservava o am-
biente. A segunda foi "O trilho 
dos sentidos", sendo que, 
tanto uma como outra, tive-
ram muito impacto sobre as 

Trabalho pedagógico trans-
versal entre os diferentes 
domínios e subdomínios das 
Áreas de conteúdo de For-
mação Pessoal e Social, de 
Expressão e Comunicação e 
de Conhecimento do 
Mundo. 
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Departamento de Educação Pré-Escolar 

Data Atividade/Descrição Objetivos alcançados 
Áreas de Competências do 

Perfil dos Alunos 

Público-Alvo 
(previsto/al-

cançado) 

Dinamiza-
dores/Par-

cerias 

Avaliação global (com 
identificação dos instru-

mentos utilizados) 

Articulação c/ currículo 
das áreas disciplinares 
envolvidas/Integração 
na avaliação dos alunos 

crianças. Foram realizadas no 
Bosque da escola.Feita uma 
análise qualitativa a avaliação 
global é positiva. Através de 
uma observação qualitativa 
das atitudes dos alunos con-
clui-se que a avaliação global 
é muito boa 

Ao 
longo 
do 3º 
perí-
odo 

Programa Porto de Crian-
ças/Coadjuvação em 
tempo letivo; conjugando 
educação formal e não 
formal - Atividade Escul-
tura 

Conhecer o mundo do 
barro, enquanto ferra-
menta para desenvolver 
diversas aptidões e for-
talecer as competências 
Desenvolver e participar 
na "construção" das suas 
peças 
Desenvolver e incentivar 
a liberdade para mol-
dar/pintar o que se ima-
gina 
Transformat o conceito 
abstrato da liberdade em 
figurativo 
Promover a a participa-
ção ativa no processo de 
criação 

Relacionamento interpessoal 
Linguagens e texto 
Informação e comunicação 
Pensamento crítico e pensa-
mento criativo 
Desenvolvimento pessoal e 
autonomia 
Bem-estar e saúde 
Sensibilidade estética e artís-
tica 

Crianças da sala 
2bp JI da EB 
Bom Pastor (20 
crianças). 

Educadora de 
Infância; Geli-
mar Da Silva 
Trillo (canteiro 
d'ima-
gens);CMPort
o. 

Esta atividade permitiu que as 
crianças continuassem a tra-
balhar a imaginação e a criati-
vidade na moldagem do 
barro, desenvolvendo o co-
nhecimento do nosso patri-
mónio azulejar, com bastante 
interesse e participação de-
monstrados pelas crianças 
que se empenharam bas-
tante, desenvolvendo adequa-
damenta a sia imaginação e 
criatividade. Finalizou com 
uma visita de estudo progra-
mada a um local chamado 
"Banco de materiais", e as cri-
anças puderam observar in 
loco as fachadas (azulejos) na 
área circundante. Foi objetiva-
mente uma atividade muito 
bem-sucedida, com uma avali-
ação positiva. 

Trabalho pedagógico trans-
versal entre os diferentes 
domínios e subdomínios das 
Áreas de conteúdo de For-
mação Pessoal e Social, de 
Expressão e Comunicação e 
de Conhecimento do 
Mundo. 
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Departamento de Educação Pré-Escolar 

Data Atividade/Descrição Objetivos alcançados 
Áreas de Competências do 

Perfil dos Alunos 

Público-Alvo 
(previsto/al-

cançado) 

Dinamiza-
dores/Par-

cerias 

Avaliação global (com 
identificação dos instru-

mentos utilizados) 

Articulação c/ currículo 
das áreas disciplinares 
envolvidas/Integração 
na avaliação dos alunos 

Ao 
longo 
do 3º 
perí-
odo 

Exploração pedagógica de 
um Kit multimédia- 
"Cresce e Aparece". 

Promover a descoberta 
do mundo das profissões 
-"Cresce e Aparece"  

Relacionamento interpessoal 
Linguagens e texto 
Informação e comunicação 
Raciocínio e resolução de pro-
blemas 
Pensamento crítico e pensa-
mento criativo 
Desenvolvimento pessoal e 
autonomia 
Sensibilidade estética e artís-
tica 

Crianças do JI da 
EB Constituição 
- S1c, S2c e S3c 
(75 crianças) e 
do JI da EB Bom 
Pastor-S1bp e 
S2bp (45 crian-
ças). 

Educadoras de 
Infância. 

Uma vez mais se verificou in-
teresse e motivação das crian-
ças na exploração do Kit mutl-
timédia, para além da intera-
ção entre pares e ligação com 
os projetos curriculares de 
grupo. Rgiste-se que este pro-
jeto já não faz parte do Pro-
grama Porto de Futuro,pro-
vido pela CM Porto. 

Trabalho pedagógico trans-
versal entre os diferentes 
domínios e subdomínios das 
Áreas de conteúdo de For-
mação Pessoal e Social, de 
Expressão e Comunicação e 
de Conhecimento do 
Mundo. 

Ao 
longo 
do 3º 
perí-
odo 

Projeto PES: Saúde oral; 
Educação -Prevenção ro-
doviária/ outras atividades 
de Oferta do projeto PES e 
outros  

Promover a saúde oral 
das crianças e adoles-
centes que frequentam 
os jardins-de-infância e 
as escolas da freguesia 
de Paranhos. 

Relacionamento interpessoal 
Linguagens e texto 
Informação e comunicação 
Pensamento crítico e pensa-
mento criativo 
Desenvolvimento pessoal e 
autonomia 
Bem-estar e saúde 
Sensibilidade estética e artís-
tica 

Crianças do JI da 
EB Constituição 
- S1c, S2c e S3c 
(75 crianças) e 
do JI da EB Bom 
Pastor-S1bp e 
S2bp (45 crian-
ças). 

Educadoras de 
Infância e Pro-
jeto PES- 
AECM; PSP do 
Porto 

Deu-se continuidade ao traba-
lho reforçando a necessidade 
de hábitos saudáveis a nível 
de alimentação, higiene, rela-
ção com o corpo e com os ou-
tros.nos dois JI. A PSP fez uma 
ação de sensibilização com 
uma abordagem à prevenção 
rodoviária, através da apre-
sentação de dois filmes que 
motivaram bastante as crian-
ças e as sensibilizaram para os 
riscos de andar na rua e nos 
cuidados a ter com as pessoas 
desconhecidas. 
Feita uma análise qualitativa a 
avaliação global é positiva. 
Através de uma observação 
qualitativa das atitudes dos 
alunos conclui-se que a avalia-
ção global é satisfatória. 

Trabalho pedagógico trans-
versal entre os diferentes 
domínios e subdomínios das 
Áreas de conteúdo de For-
mação Pessoal e Social, de 
Expressão e Comunicação e 
de Conhecimento do 
Mundo. 
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Departamento de Educação Pré-Escolar 

Data Atividade/Descrição Objetivos alcançados 
Áreas de Competências do 

Perfil dos Alunos 

Público-Alvo 
(previsto/al-

cançado) 

Dinamiza-
dores/Par-

cerias 

Avaliação global (com 
identificação dos instru-

mentos utilizados) 

Articulação c/ currículo 
das áreas disciplinares 
envolvidas/Integração 
na avaliação dos alunos 

Ao 
longo 
do 3º 
perí-
odo 

Projeto Paranhos Sorri-
dente 

Promover  a saúde oral 
das crianças e adoles-
centes que frequentam 
os Jardins de Infância e 
as escolas da freguesia 
de Paranhos. 

Relacionamento interpessoal 
Linguagens e texto 
Informação e comunicação 
Raciocínio e resolução de pro-
blemas 
Pensamento crítico e pensa-
mento criativo 
Desenvolvimento pessoal e 
autonomia 
Sensibilidade estética e artís-
tica 

Crianças do JI da 
EB Bom Pastor-
S1bp e S2bp (45 
crianças). 

Educadoras de 
Infância; Fa-
culdade de 
Medicina Den-
tária da UP; 
Junta de fre-
guesia de Pa-
ranhos. 

Foi realizada uma sessão de 
higiene e saúde oral, com sen-
sibilização para boas práticas, 
com oferta de um kit indivi-
dual para as crianças, promo-
vida pela Faculdade de medi-
cina da UP.Feita uma análise 
qualitativa a avaliação global 
é positiva. Através de uma ob-
servação qualitativa das atitu-
des dos alunos conclui-se que 
a avaliação global é boa. 

Trabalho pedagógico trans-
versal entre os diferentes 
domínios e subdomínios das 
Áreas de conteúdo de For-
mação Pessoal e Social, de 
Expressão e Comunicação e 
de Conhecimento do 
Mundo. 

Ao 
longo 
do 3º 
perí-
odo 

Projeto Eco -escolas/Ativi-
dades de Incentivo à ob-
tenção de comportamen-
tos ecológicos nas crian-
ças; Separação do lixo em 
cada sala de JI;Criatividade 
e imaginação na reutiliza-
ção de material reciclável. 

Sensibilizar e encorajar 
comportamentos ecoló-
gicos na escola, no âm-
bito da Educação Ambi-
ental para a Sustentabili-
dade 

Relacionamento interpessoal 
Linguagens e texto 
Informação e comunicação 
Pensamento crítico e pensa-
mento criativo 
Desenvolvimento pessoal e 
autonomia 
Bem-estar e saúde 
Sensibilidade estética e artís-
tica 

Crianças do JI da 
EB Bom Pastor-
S1bp e S2bp (45 
crianças). 

Educadoras de 
Infância e Pro-
jeto Eco-esco-
las AECM 

O trabalho neste projeto cen-
trou-se na sustentabilidade de 
planeta e na consciencializa-
ção das crianças da importân-
cia de cuidar do meio ambi-
ente, tendo os seus pontos 
fortes na vivência do Dia 
Mundial da Terra e do Dia 
Mundial do Ambiente. Conti-
nuou-se a desenvolver hábi-
tos de separação dos lixos, 
com recurso ao eco ponto da 
sala de atividades, de reutili-
zação de materiais na execu-
ção de diferentes trabalhos. 

Trabalho pedagógico trans-
versal entre os diferentes 
domínios e subdomínios das 
Áreas de conteúdo de For-
mação Pessoal e Social, de 
Expressão e Comunicação e 
de Conhecimento do 
Mundo. 
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Departamento de Educação Pré-Escolar 

Data Atividade/Descrição Objetivos alcançados 
Áreas de Competências do 

Perfil dos Alunos 

Público-Alvo 
(previsto/al-

cançado) 

Dinamiza-
dores/Par-

cerias 

Avaliação global (com 
identificação dos instru-

mentos utilizados) 

Articulação c/ currículo 
das áreas disciplinares 
envolvidas/Integração 
na avaliação dos alunos 

Ao 
longo 
do 3º 
perí-
odo 

Projeto Histórias da AJU-
DARIS 2022/Construção de 
histórias para o livro Histó-
rias da AJUDARIS 2022, su-
bordinadas ao tema 
"Água" 

Promover  o incentivo à 
leitura, apelando à ima-
ginação das crianças, 
através do exercício da 
leitura e da escrita pro-
movido em ambiente de 
solidariedade 

Relacionamento interpessoal 
Linguagens e texto 
Informação e comunicação 
Raciocínio e resolução de pro-
blemas 
Pensamento crítico e pensa-
mento criativo 
Desenvolvimento pessoal e 
autonomia 
Sensibilidade estética e artís-
tica 

Crianças do JI da 
EB Constituição 
- S1c (25 crian-
ças) e do JI da 
EB Bom Pastor- 
S2bp (20 crian-
ças). 

EducadoraEs-
ter Nunes e 
Educadora 
Lurdes Mes-
quita da Silva; 
Histórias Aju-
daris 2022 

Foram construídas uma poe-
sia- "A Água" e uma história 
"A gota gotona" com muito 
empenho, interesse e motiva-
ção por parte das crianças en-
volvidas. 

Trabalho pedagógico trans-
versal entre os diferentes 
domínios e subdomínios das 
Áreas de conteúdo de For-
mação Pessoal e Social, de 
Expressão e Comunicação e 
de Conhecimento do 
Mundo. 

Ao 
longo 
do 3º 
perí-
odo 

Projeto CiiL Divulgar e motivar para a 
adoção de boas práticas 
de avaliação e de inter-
venção na promoção da 
aprendizagem da leitura 
Desenvolver e partilhar 
instrumentos de avalia-
ção e de intervenção, di-
rigidos às crianças com 
dificuldades na aprendi-
zagem da leitura. 

Relacionamento interpessoal 
Linguagens e texto 
Informação e comunicação 
Raciocínio e resolução de pro-
blema 
Pensamento crítico e pensa-
mento criativo 
 

Crianças com 5 
anos dos JI da 
EB Constituição 
e do JI da EB 
Bom Pastor (43 
crianças). 

Educadora de 
Infância Maria 
Remédios 
Costa; Insti-
tuto Politéc-
nico do Porto; 
CMPorto, Mi-
nistério da 
Educação. 

Continuou a intervenção com 
as 43 crianças a frequentar o 
último ano da educação pré-
escolar e realizou-se a avalia-
ção final em que se avaliaram 
as seguintes competências: 
consciência fonológica epilin-
guística da rima, consciência 
fonológica metalinguística do 
fonema e segmentação foné-
mica.Foram divulgados os re-
sultados em reunião prõpria, 
no dia 27 de junho. 
 Ao longo deste período a in-
tervenção teve como enfoque 
o desenvolvimento da consci-
ência fonémica, mais concre-
tamente, na identificação do 
fonema inicial, na segmenta-
ção, fusão e manipulação fo-
némica. 

Trabalho pedagógico trans-
versal entre os diferentes 
domínios e subdomínios das 
Áreas de conteúdo de For-
mação Pessoal e Social, de 
Expressão e Comunicação e 
de Conhecimento do 
Mundo. 
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Departamento de Educação Pré-Escolar 

Data Atividade/Descrição Objetivos alcançados 
Áreas de Competências do 

Perfil dos Alunos 

Público-Alvo 
(previsto/al-

cançado) 

Dinamiza-
dores/Par-

cerias 

Avaliação global (com 
identificação dos instru-

mentos utilizados) 

Articulação c/ currículo 
das áreas disciplinares 
envolvidas/Integração 
na avaliação dos alunos 

Com base nesta avaliação, 
considerou-se que a maioria 
das crianças alcançou resulta-
dos positivos. No entanto, é 
necessário ter atenção a algu-
mas crianças que ainda reve-
lam algumas lacunas ao nível 
da consciência fonológica. É 
de realçar que todas as crian-
ças participaram e colabora-
ram com entusiasmo nas ses-
sões do projeto e na interação 
com a mascote " Falaroco". 
Em contexto de salas de ativi-
dades foi complementado o 
trabalho realizado e as crian-
ças puderam partilhar com os 
colegas as aprendizagens que 
faziam, despertando o inte-
resse e motivando para a re-
flexão sobre a sonoridade das 
palavras e da fala.Salienta-se, 
contudo, que na sala 3c do JI 
da EB Constituição e sala 1bp 
do JI da EB Bom Pastor algu-
mas crianças demonstraram 
dificuldade na discriminação 
dos fonemas principalmente 
nas palavras de duas sílabas. 
As educadoras titulares destes 
grupos sugeriram que o traba-
lho fosse realizado a partir das 
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Departamento de Educação Pré-Escolar 

Data Atividade/Descrição Objetivos alcançados 
Áreas de Competências do 

Perfil dos Alunos 

Público-Alvo 
(previsto/al-

cançado) 

Dinamiza-
dores/Par-

cerias 

Avaliação global (com 
identificação dos instru-

mentos utilizados) 

Articulação c/ currículo 
das áreas disciplinares 
envolvidas/Integração 
na avaliação dos alunos 

sílabas, dado acharem que 
rno trabalho de preparação 
para a leitura é de iniciar sem-
pre o trabalho com fonemas a 
partir de sílabas, suscitando 
nas crianças um esforço cons-
ciente da análise das sílabas 
em fonemas. 

Ao 
longo 
do 3º 
perí-
odo 

Projeto Orelhudo - Audi-
ção de excertos de obras 
musicais, diariamente, 
numa perspetiva de litera-
cia musical 

Promover a educação e a 
literacia musicais 

Relacionamento interpessoal 
Linguagens e texto 
Informação e comunicação 
Pensamento crítico e pensa-
mento criativo 
Desenvolvimento pessoal e 
autonomia 
Bem-estar e saúde 
Sensibilidade estética e artís-
tica 

Crianças das sa-
las 1c e 3c do JI 
da EB Constitui-
ção (50 crian-
ças) 

Educadoras 
das Sala 1c e 
3c do JI da EB 
Constitui-
ção;Serviço 
Educativo da 
Casa da Mú-
sica. 

Diariamente, continuou a ou-
vir-se o excerto disponibili-
zado pela casa da música ex-
plorando-se a explicação for-
necida. Conversou-se sobre a 
música ouvida, identificava-se 
o género musical, localizava-
se no globo o país de origem 
da música. Muitas vezes, as 
crianças foram também esti-
muladas a refletir e explicar o 
que aquela música as fazia 
sentir. 

Trabalho pedagógico trans-
versal entre os diferentes 
domínios e subdomínios das 
Áreas de conteúdo de For-
mação Pessoal e Social, de 
Expressão e Comunicação e 
de Conhecimento do 
Mundo. 

Ao 
longo 
do 3º 
perí-
odo 

Plano Nacional de Cinema 
Sessões de cinema (cur-
tas/longas metragens) 

Proporcionar a aproxi-
mação às artes cinema-
tográficas 
Conhecer novas formas 
de expressão/comunica-
ção 
Promover a literacia fíl-
mica junto da comuni-
dade educativa, num 
contexto de Educação 

Relacionamento interpessoal 
Linguagens e texto 
Informação e comunicação 
Pensamento crítico e pensa-
mento criativo 
Desenvolvimento pessoal e 
autonomia 
Sensibilidade estética e artís-
tica 

Crianças do JI da 
EB Constituição 
- S1c, S2c e S3c 
(75 crianças) e 
do JI da EB Bom 
Pastor-S1bp e 
S2bp (45 crian-
ças). 

Educadoras de 
Infância.  

Neste período continuou-se a 
sensibilizar as crianças para o 
cinema de animação com 
base em música, com a visua-
lização de alguns filmes da 
Disney: Pedro e o lobo; 
Aprendiz de feiticeiro (fanta-
sia); Silly Symphonies - Music 
Land; Silly Symphonies - O 
moinho velho, entre outros. 

Trabalho pedagógico trans-
versal entre os diferentes 
domínios e subdomínios das 
Áreas de conteúdo de For-
mação Pessoal e Social, de 
Expressão e Comunicação e 
de Conhecimento do 
Mundo. 
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Departamento de Educação Pré-Escolar 

Data Atividade/Descrição Objetivos alcançados 
Áreas de Competências do 

Perfil dos Alunos 

Público-Alvo 
(previsto/al-

cançado) 

Dinamiza-
dores/Par-

cerias 

Avaliação global (com 
identificação dos instru-

mentos utilizados) 

Articulação c/ currículo 
das áreas disciplinares 
envolvidas/Integração 
na avaliação dos alunos 

Cultural e Educação para 
a Cidadania 
Promover o Cinema en-
quanto linguagem artís-
tica 
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Departamento do 1º Ciclo 

Data Atividade/Descrição Objetivos alcançados 
Áreas de Competências do 

Perfil dos Alunos 

Público-Alvo 
(previsto/al-

cançado) 

Dinamiza-
dores/Par-

cerias 

Avaliação global (com 
identificação dos instru-

mentos utilizados) 

Articulação c/ currículo 
das áreas disciplinares 
envolvidas/Integração 
na avaliação dos alunos 

22/4 
(25 
de 
abril) 

25 de Abril de 1974, Dia da 
Liberdade;  
Leitura ou escrita de poe-
mas e textos; visiona-
mento/exploração de Po-
werPoint; pesquisas na In-
ternet; realização de tra-
balhos e atividades de ex-
pressão plástica e/ou mu-
sical; exposição de traba-
lhos; debate de temas alu-
sivos à data.  

Sensibilizar para a neces-
sidade de proteger o Pa-
trimónio Cultural Nacio-
nal 
Contextualizar a data na 
História de Portugal 
Alertar para a importân-
cia/comemoração da 
data como feriado nacio-
nal 

Promover o sucesso acadé-
mico 
Promover a formação integral 
dos alunos 

Alunos do 4.º 
ano (66 alunos) 

Professores 
do 4.º ano 

Objetivos alcançados.  
Participação ativa e positiva 
dos alunos 

Português / Estudo do Meio 
/ Expressões Artísticas 

30/3 
e 7, 
20 e 
22/4 

Projeto casa de São Ro-
que- Desconstruir o con-
ceito de casa  
Visita mediada à Casa de 
São Roque - Centro de 
Arte; Sessões de mentoria 
conceptual e artística na 
escola; Exposição - Organi-
zação e curadoria da expo-
sição dos trabalhos artísti-
cos, resultado dos projetos 
dos alunos. 

Desenvolver o pensa-
mento criativo 
Contribuir para a educa-
ção visual 
Estimular a resolução de 
problemas desevolvendo 
a expressão artística 
Contribuir para a refle-
xão acerca do indivíduo 
e da comunidade 

Promover o sucesso acadé-
mico 
Promover a formação integral 
dos alunos 

Alunos do 4.º 
ano (24 alunos) 

Equipa da 
Casa de São 
Roque 

Objetivos alcançados.  
Participação ativa e positiva 
dos alunos 

Português / Estudo do Meio 
/ Expressões Artísticas 
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Departamento do 1º Ciclo 

Data Atividade/Descrição Objetivos alcançados 
Áreas de Competências do 

Perfil dos Alunos 

Público-Alvo 
(previsto/al-

cançado) 

Dinamiza-
dores/Par-

cerias 

Avaliação global (com 
identificação dos instru-

mentos utilizados) 

Articulação c/ currículo 
das áreas disciplinares 
envolvidas/Integração 
na avaliação dos alunos 

1/6 

Atividário: livro temático, 
organizado alfabetica-
mente, que propõe ativi-
dades práticas, para fazer 
na escola ou em casa. 
Cada tema é explorado 
através de referêncais ar-
tísticas, históricas, científi-
cas ou filosóficas. 

Fomentar a aprendiza-
gem, desenvolver a 
parte lúdica, aproxi-
mando pais e filhos, avós 
e netos, alunos e profes-
sores, através da leitura 
e da concretização das 
atividades propostas. 

Linguagens e textos 
Desenvolvimento pessoal e 
autonomia 
Informação e comunicação 
Sensibilidade estética e artís-
tica 

Alunos do 1.º e 
do 2.º anos (40 
alunos) 

Câmara Muni-
cipal do Porto 

Objetivos alcançados.  
Participação ativa e positiva 
dos alunos 

Português / Expressões Ar-
tísticas 

10 
ses-
sões 

Projeto Ciências Experi-
mentais: realização, em 
grupo, diferentes experi-
ências 

Promover o ensino expe-
rimental das ciências 
Contribuir para a forma-
ção geral e científica dos 
alunos 
Desenvolver capacidades 
de observação, análise e 
trabalho de grupo 
Potencializar a função da 
descoberta, da explica-
ção e das pré-conceções 
Promover a exploração 
de situações didáticas 
para o ensino das Ciên-
cias 

Linguagens e textos 
Desenvolvimento pessoal e 
autonomia 
Informação e comunicação 
Promover a formação integral 
do aluno 
Sensibilidade estética e artís-
tica 

Alunos do 4º 
ano (24 alunos) 

Câmara Muni-
cipal do Porto; 
laboratório: 
Yscience 

Objetivos alcançados.  
Participação ativa e positiva 
dos alunos 

Português /Estudo do Meio/ 
Cidadania/ Expressões Artís-
ticas 
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Departamento do 1º Ciclo 

Data Atividade/Descrição Objetivos alcançados 
Áreas de Competências do 

Perfil dos Alunos 

Público-Alvo 
(previsto/al-

cançado) 

Dinamiza-
dores/Par-

cerias 

Avaliação global (com 
identificação dos instru-

mentos utilizados) 

Articulação c/ currículo 
das áreas disciplinares 
envolvidas/Integração 
na avaliação dos alunos 

10 
Ses-
sões 

Filosofia para Crianças Educar para os valores 
éticos universais 
Estimular as crianças a 
pensar bem e a ter um 
pensamento bem estru-
turado 
Desenvolver a autono-
mia reflexiva, a consciên-
cia humanista, ética e cí-
vica 
Aprender procedimentos 
que os ajudem a pensar, 
cada vez mais, de ma-
neira crítica, reflexiva, 
criativa e autónoma 

Linguagens e textos 
Desenvolvimento pessoal e 
autonomia 
Informação e comunicação 
Promover a formação integral 
do aluno 
Sensibilidade estética e artís-
tica 

Alunos do 4º 
ano (24 alunos) 

Câmara Muni-
cipal do Porto 

Objetivos alcançados.  
Participação ativa e positiva 
dos alunos 

Português / Cidadania 

15 
Ses-
sões 

Oficina do som Fomentar a educação ar-
tística, a cultura cientí-
fica e tecnológica, bem 
como a cultura de cida-
dania 
Promover uma atitude 
positiva sobre a aprendi-
zagem e a escola 

Promover o sucesso acadé-
mico 
Promover a formação integral 
dos alunos 

Alunos do 1.º 
ano 

Câmara Muni-
cipal do Porto; 
laboratório: 
Yscience 

Objetivos alcançados.  
Participação ativa e positiva 
dos alunos 

Educação Artística / Cidada-
nia 
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Departamento do 1º Ciclo 

Data Atividade/Descrição Objetivos alcançados 
Áreas de Competências do 

Perfil dos Alunos 

Público-Alvo 
(previsto/al-

cançado) 

Dinamiza-
dores/Par-

cerias 

Avaliação global (com 
identificação dos instru-

mentos utilizados) 

Articulação c/ currículo 
das áreas disciplinares 
envolvidas/Integração 
na avaliação dos alunos 

26/5 

Visita de final de ano le-
tivo – Dia Mundial da Cri-
ança 

Consciencializar as crian-
ças da importância de 
“ser criança” Promover 
um convívio saudável  
Dar a conhecer os Direi-
tos das Crianças 
Reconhecer o papel da 
criança e da sua partici-
pação no desenvolvi-
mento social 

Informação e comunicação 
Desenvolvimento pessoal e 
autonomia 
Relacionamento interpessoal 
Bem-Estar, Saúde e Ambiente 

Alunos do 1.ºCi-
clo da EB Cons-
tituição e EB 
Bom Pastor 

Professores 
do 1.º ciclo da 
EB Constitui-
ção e assisten-
tes operacio-
nais 

A atividade decorreu com en-
tusiasmo e alegria, a avaliação 
foi muito positiva. Os objeti-
vos foram alcançados. 

Educação Artística / Cidada-
nia 

23/5 
a 6/6 

Concurso "Cascatas de 
S.João" 

Sensibilizar os alunos 
para a importância das 
manifestações artísticas 
Contribuir para a forma-
ção de públicos para o 
trabalho artístico 
Fomentar a educação ar-
tísitca 

Relacionamento Interpessoal 
Desenvolvimento Pessoal e 
autonomia 
Pensamento crítico e pensa-
mento criativo 
Sensibilidade Estética e Artís-
tica 

Alunos do Pré-
escolar, 1.ºCi-
clo, Educadoras 
e Professores, 
Assistentes ope-
racionais e téc-
nicos AEC. 

Alunos do Pré-
escolar, 1.ºCi-
clo, Educado-
ras e Professo-
res, Assisten-
tes operacio-
nais e técnicos 
AEC. 

A iniciativa foi muito bem aco-
lhida pelos alunos. A adesão 
foi muito positiva e vivida 
com entusismo. Os objetivos 
foram alcançados. 

Estudo do Meio/Portu-
guês/Oferta Complemen-
tar/Educação Artística 
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Departamento do 1º Ciclo 

Data Atividade/Descrição Objetivos alcançados 
Áreas de Competências do 

Perfil dos Alunos 

Público-Alvo 
(previsto/al-

cançado) 

Dinamiza-
dores/Par-

cerias 

Avaliação global (com 
identificação dos instru-

mentos utilizados) 

Articulação c/ currículo 
das áreas disciplinares 
envolvidas/Integração 
na avaliação dos alunos 

22 e 
27/6 

"Prevenção rodoviária" - 
Dia sobre rodas 

Promover a formação in-
tegral do aluno en-
quanto pessoa e cidadão 
de modo a formar jovens 
livres e responsáveis 
Refletir sobre factos so-
ciais que se colocam aos 
cidadãos e dos quais de-
pende a qualidade de 
vida individual e da soci-
edade 
Desenvolver a educação 
para a saúde fomen-
tando hábitos de vida 
saudável nos domínios 
da saúde e bem-estar 

Informação e comunicação 
Desenvolvimento pessoal e 
autonomia 
Relacionamento interpessoa; 
Consciência e domínio do 
corpo 

Alunos dos 3.ºs 
anos e 4.º ano 
da EB Constitui-
ção e Técnicos 
das AEC. 

Câmara Muni-
cipal do Porto, 
Professores 
AEC. 

Os objetivos foram alcança-
dos: os alunos estiveram aten-
tos e participaram com entu-
siasmo. 

Estudo do Meio/Educação 
Física/Oferta Complementar 

15 a 
21/6 

Quadras S. João Desenvolver o sentido 
estético e artístico 
Valorizar a criatividade e 
o imaginário infantil 
Partilha da atividade en-
volvendo a comunidade 
educativa 

Desenvolvimento Pessoal e 
autonomia 
Sensibilidade Estética e Artís-
tica 
Pensamento Crítico 

Alunos do 1.º ci-
clo da EB Cons-
tituição (102 
alunos) 

Professores 
do 1.º ciclo da 
EB Constitui-
ção 

A atividade decorreu com en-
tusiasmo e alegria, a avaliação 
foi muito positiva. Os objeti-
vos foram alcançados. 

Português / Cidadania/ Ex-
pressões Artísticas 

Ao 
longo 

do 
ano 

letivo 

Um Bosque pelo Clima - 
Educação Ambiental 

Compreender a atual 
crise ambiental 
Transformar a nossa 
forma de viver 
Interagir com a Natureza 
Proteger o ambiente 
Promover a prosperi-
dade e bem-estar de to-
dos 

Informação e Comunicação 
Raciocínio e Resolução de 
Problemas 
Pensamento Crítico e Pensa-
mento Criativo 
Relacionamento Interpessoal 
Desenvolvimento Pessoal e 
Autonomia 
Bem-Estar, Saúde e Ambiente 

Alunos e comu-
nidade educa-

tiva 

Professores 
do 1.º ciclo, 

Professores da 
educação es-
pecial, Profes-
sores do apoio 
educativo, As-

sociação de 
Pais (Pedro 

Atividade “Um bosque pelo 
clima” – Saiu reforçada a rela-
ção com a comunidade; foi 
construído um charco (com a 
participação empenhada do 
professor Luís Xavier e dos 
alunos do 10.º ano); foi insta-
lada uma sala de aula ao ar li-
vre (no Bosque) tendo este 

Transversal a todas as disci-
plinas  
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Departamento do 1º Ciclo 

Data Atividade/Descrição Objetivos alcançados 
Áreas de Competências do 

Perfil dos Alunos 

Público-Alvo 
(previsto/al-

cançado) 

Dinamiza-
dores/Par-

cerias 

Avaliação global (com 
identificação dos instru-

mentos utilizados) 

Articulação c/ currículo 
das áreas disciplinares 
envolvidas/Integração 
na avaliação dos alunos 

Macedo -  
ambientalista) 
e  Outros (JF 
de Paranhos, 
CM Porto, CII-

MAR, CRE - 
Univ. Cató-

lica); Prof. Luís 
Xavier (EBS 
Carolina Mi-
chaëlis); alu-
nos 10CT1. 

espaço sido utilizado para a 
realização de 38 atividades 
pelos docentes das AEC e de 
92 atividades pelas PTT e edu-
cadoras da EB Bom Pastor 
(aulas de várias disciplinas, 
observação da natureza - 
charco/ animais/ plantas, lim-
peza do charco, momentos de 
relaxamento e lanches). O es-
paço também foi frequentado 
por turmas dos 8.º, 10.º, 11.º 
e 12.º anos e respetivos pro-
fessores. O Bosque, o charco 
e a sala ao ar livre, aumenta-
ram a visibilidade da EB Bom 
Pastor e do Agrupamento e 
constituem motivo de curiosi-
dade e de interesse, por parte 
dos representantes de insti-
tuições, docentes de outras 
escolas, pais e EE de alunos da 
escola e de potenciais futuros 
alunos. A JF de Paranhos, re-
forçou a visibilidade desta ati-
vidade, ao publicar uma notí-
cia no jornal “Vida de Para-
nhos” (3.º trimestre de 2021).                

3.º 
perí-
odo 

Jap - Júnior Achievement, 
Porto 

Esta atividade não se re-
alizou na turma 1Bbp 
uma vez que o voluntá-
rio não se apresentou. 
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Departamento do 1º Ciclo 

Data Atividade/Descrição Objetivos alcançados 
Áreas de Competências do 

Perfil dos Alunos 

Público-Alvo 
(previsto/al-

cançado) 

Dinamiza-
dores/Par-

cerias 

Avaliação global (com 
identificação dos instru-

mentos utilizados) 

Articulação c/ currículo 
das áreas disciplinares 
envolvidas/Integração 
na avaliação dos alunos 

10/6 Dia de Portugal, de Ca-
mões e das Comunidades 
Portuguesas; A selecionar 
em função do ano de esco-
laridade: observação da 
Bandeira Nacional e explo-
ração do seu significado; 
pintura da Bandeira Nacio-
nal; exploração do poema 
A Portuguesa; entoação 
do Hino Nacional; observa-
ção de imagens represen-
tando Luís Vaz de Camões; 
observação da primeira 
edição (1572) de Os Lusía-
das (online); identificação, 
no mapa, dos países da 
CPLP; identificação de paí-
ses de maior emigração 
portuguesa e das razões 
que levam à emigração; 
construção de um globo 
com a localização dos paí-
ses acima referidos. 

Sensibilizar para a neces-
sidade de proteger o Pa-
trimónio Cultural Nacio-
nal 
Contextualizar a data na 
História de Portugal 
Alertar para a importân-
cia/comemoração da 
data como feriado nacio-
nal 
Promover o sucesso aca-
démico  
Promover a formação in-
tegral dos alunos 

Linguagens e Textos 
Informação e Comunicação 
Desenvolvimento Pessoal e 
Autonomia 

Alunos do 1.º ci-
clo da EB Cons-
tituição (102 
alunos) 

Professores 
do 1.º ciclo, 
Professores da 
educação es-
pecial, Profes-
sores do apoio 
educativo, 
Professora de 
Inglês e Ou-
tros. 

Os objetivos foram alcança-
dos: os alunos estiveram aten-
tos e participaram com entu-
siasmo. 

Transversal a todas as disci-
plinas. 

15/5 Dia da família Fomentar atitudes e va-
lores que respeitem o 
ser humano em todas as 
suas dimensões 
Consciencializar para o 
valor da família 

Relacionamento Interpessoal 
Desenvolvimento Pessoal e 
autonomia 
Sensibilidade Estética e Artís-
tica 

Alunos e comu-
nidade educa-
tiva 

Professores 
do 1º Ciclo; 
Professores da 
Educação Es-
pecial; Profes-
sores do 
Apoio Educa-

A atividade decorreu com en-
tusiasmo e alegria, a avaliação 
foi muito positiva. Os objeti-
vos foram alcançados. 

Português / Estudo do Meio 
/ Cidadania / Expressões Ar-
tísticas 
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Departamento do 1º Ciclo 

Data Atividade/Descrição Objetivos alcançados 
Áreas de Competências do 

Perfil dos Alunos 

Público-Alvo 
(previsto/al-

cançado) 

Dinamiza-
dores/Par-

cerias 

Avaliação global (com 
identificação dos instru-

mentos utilizados) 

Articulação c/ currículo 
das áreas disciplinares 
envolvidas/Integração 
na avaliação dos alunos 

tivo; Profes-
sora de Inglês; 
Técnicos das 
AEC; Outros. 

31/5 
a 4/6 

Dia do Ambiente (5 de ju-
nho)  
Semana do Ambiente 

Aprofundar a consciên-
cia ambiental 
Relembrar gestos sim-
ples que, no dia-a-dia, 
contribuem para a de-
fesa do ambiente 
Conhecer/relembrar a 
Política dos 3Rs 

Informação e Comunicação 
Raciocínio e Resolução de 
Problemas 
Pensamento Crítico e Pensa-
mento Criativo 
Relacionamento Interpessoal 
Desenvolvimento Pessoal e 
Autonomia 
Bem-Estar, Saúde e Ambiente 

Alunos e comu-
nidade educa-
tiva 

Professores 
do 1º Ciclo, da 
Educação Es-
pecial e do 
Apoio Educa-
tivo; Profes-
sora de Inglês; 
Técnicos das 
AEC; Outros. 

Os objetivos foram alcança-
dos: os alunos estiveram aten-
tos e participaram com entu-
siasmo. 

Transversal a todas as disci-
plinas. 

De 
feve-
reiro 
a ju-
nho 
(15 
ses-
sões) 

Porto de Crianças - Dança  
No projeto “A liberdade da 
dança como forma de ex-
pressão artística” pre-
tende-se desenvolver a 
concentração, a coordena-
ção motora e a consciên-
cia corporal da cada cri-
ança. Estimulando a capa-
cidade expressiva e cria-
tiva, os alunos vivenciam 
livremente diferentes for-
mas de expressão das suas 
emoções através da 
dança. Este projeto, desig-
nadamente através de 
uma criação coreográfica 
final, pretende incentivar 

Combinar diferentes 
ações do corpo, desper-
tando oentusiasmo e in-
teresse pela dança 
Desenvolver as capacida-
des de expressão, comu-
nicação ecriatividade 
Relacionar o movimento 
do corpo com a liber-
dade de expressão de 
emoções 
Desenvolver a consciên-
cia corporal, a confiança 
e a autoestima 

Relacionamento Interpessoal 
Desenvolvimento Pessoal e 
autonomia 
Sensibilidade Estética e Artís-
tica 
Bem-Estar, Saúde e Ambiente 

3Bc - 20 alunos Professora Ti-
tular de 

Turma; Câ-
mara Munici-
pal do Porto e 

Centro de 
Dança do 

Porto 

Este projeto permitiu que 
cada aluno adquirisse uma 
crescente consciência corpo-
ral e um progressivo domínio 
do corpo como instrumento 
de expressão e comunicação. 
A Dança Criativa possibilitou 
ainda o desenvolvimento da 
criatividade, através da inte-
ração entre professores e alu-
nos, fomentando a capaci-
dade crítica e confiança de 
cada interveniente. Os objeti-
vos foram alcançados. 

Educação Artística / Cidada-
nia 
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Departamento do 1º Ciclo 

Data Atividade/Descrição Objetivos alcançados 
Áreas de Competências do 

Perfil dos Alunos 

Público-Alvo 
(previsto/al-

cançado) 

Dinamiza-
dores/Par-

cerias 

Avaliação global (com 
identificação dos instru-

mentos utilizados) 

Articulação c/ currículo 
das áreas disciplinares 
envolvidas/Integração 
na avaliação dos alunos 

e valorizar o desempenho 
artístico, como forma de 
expressão emocional, e 
desenvolver o sentido es-
tético, através da dança e 
da música. 
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Departamento de Ciências Experimentais 

Data Atividade/Descrição Objetivos alcançados 
Áreas de Competências do 

Perfil dos Alunos 

Público-Alvo 
(previsto/al-

cançado) 

Dinamiza-
dores/Par-

cerias 

Avaliação global (com 
identificação dos instru-

mentos utilizados) 

Articulação c/ currículo 
das áreas disciplinares 
envolvidas/Integração 
na avaliação dos alunos 

3.º 
Perí-
odo 

Atividade não realizada - 
substituída pelas 5 ativi-
dades explicitadas abaixo, 
por se considerarem mais 
abrangentes dos conteú-
dos curriculares da disci-
plina de Biologia. 
Atividade outdoor ao La-
boratório Aberto (LA): "O 
rastreio dos transgénicos" 

Não foram atingidos os 
objetivos traçados. 
Identificar a presença da 
modificação genética em 
alguns alimentos, recor-
rendo a técnicas de bio-
logia molecular 
Compreender a dife-
rença entre alimentos 
transgénicos e alimentos 
geneticamente modifi-
cado. 
Reconhecer os contribu-
tos da evolução tecnoló-
gica para o bem-estar e 
saúde das populações e 
as suas implicações am-
bientais. 
Desenvolver atitudes de 
cooperação e partilha 
pelos alunos. 

Pensamento crítico e pensa-
mento criativo. 
Relacionamento interpessoal. 
Saber científico, técnico e tec-
nológico. Bem-estar, saúde e 
ambiente.  
Raciocínio e resolução de pro-
blemas. 

Alunos do 12.º 
ano  

Professores da 
Secção Especi-
alizada Biolo-
gia/Geologia e 
Laboratório 
Aberto  

Produção de alimentos e sus-
tentabilidade. 

Produção de alimentos e 
sustentabilidade. 

2.º e 
3.º 
Perío-
dos 

Participar no desafio "Bio-
diversidade: Preservar e 
Regenerar" (ABAE - Eco-
Escolas) 

Consciencializar a comu-
nidade escolar sobre a 
conservação da Biodiver-
sidade local 
Reconhecer o impacte 
da atividade humana 
Incentivar à adoção de 
comportamentos que 

Competência na área de saber 
científico, técnico e tecnoló-
gico. 
Competência na área do bem-
estar, saúde e ambiente. 
Competências na área de raci-
ocínio e resolução de proble-
mas. 

Alunos das tur-
mas do 12.º ano 
a frequentarem 
a disciplina de 
Biologia em co-
laboração com a 
EB Bom Pastor 

Professora de 
Biologia e pro-
fessores Luís 
Xavier e Paulo 
Jorge Cortez.  

Foram realizados quatro ví-
deos de divulgação do projeto 
"Um Bosque pelo Clima" dos 
quais um foi selecionado e 
submetido a concurso na pla-
taforma ABAE/Eco-Escolas.   

A Biologia e os desafios da 
atualidade. 
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Data Atividade/Descrição Objetivos alcançados 
Áreas de Competências do 

Perfil dos Alunos 

Público-Alvo 
(previsto/al-

cançado) 

Dinamiza-
dores/Par-

cerias 

Avaliação global (com 
identificação dos instru-

mentos utilizados) 

Articulação c/ currículo 
das áreas disciplinares 
envolvidas/Integração 
na avaliação dos alunos 

contribuam para a sus-
tentabilidade do Planeta 
através da mudança de 
comportamentos 
Sensibilizar, informar e 
alertar sobre o impacto 
da degradação da biodi-
versidade 
Estimular o espírito crí-
tico e a reflexão 

Competências na área de in-
formação e comunicação. 

2.º e 
3.º 
Perío-
dos 

Participar no desafio "A Bi-
odiversidade da minha es-
cola" (ABAE - Eco-Escolas) 

Contribuir para a ligação 
à natureza pela comuni-
dade educativa e promo-
ver a sua cidadania ativa 
e pensamento crítico 
Conhecer e dar a conhe-
cer a diversidade de aves 
que “visitam” os espaços 
exteriores regularmente 
frequentados 
Desenvolver um projeto 
de aprendizagem ativa 
em trabalho de campo 

Competência na área de saber 
científico, técnico e tecnoló-
gico. 
Competência na área do bem-
estar, saúde e ambiente. 
Competências na área de raci-
ocínio e resolução de proble-
mas. 
Competências na área de in-
formação e comunicação. 

Alunos das tur-
mas do 12.º ano 
a frequentarem 
a disciplina de 
Biologia.  

Professora de 
Biologia e pro-
fessores Luís 
Xavier e Paulo 
Jorge Cortez 
em colabora-
ção com a EB 
Bom Pastor 

Foi realizado um trabalho que 
foi submetido a concurso na 
plataforma ABAE/Eco-Escolas.   

A Biologia e os desafios da 
atualidade. 

2.º e 
3.º 
Perío-
dos 

Participar no desafio "Eco-
trilhos Eco-Escolas" 
(ABAE - Eco-Escolas) 

Incentivar o trabalho de 
campo e as vivências no 
espaço exterior indo ao 
encontro dos temas do 
ano Eco-Escolas: biodi-
versidade (preservar e 
regenerar) e espaços ex-
teriores 
Investigar, interpretar e 

Competência na área de saber 
científico, técnico e tecnoló-
gico. 
Competência na área do bem-
estar, saúde e ambiente. 
Competências na área de raci-
ocínio e resolução de proble-
mas. 

Alunos das tur-
mas do 12.º ano 
a frequentarem 
a disciplina de 
Biologia  

Professora de 
Biologia e 
Centro de 
Educação para 
a Sustentabili-
dade da 
Quinta do Co-
velo.  

Foram realizados seis Eco Tri-
lhos com recurso à ferra-
menta wikiloc, folhetos e me-
mórias descritivas dos quais 
um foi selecionado e subme-
tido a concurso na plataforma 
ABAE/Eco-Escolas.   

A Biologia e os desafios da 
atualidade. 
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Data Atividade/Descrição Objetivos alcançados 
Áreas de Competências do 

Perfil dos Alunos 

Público-Alvo 
(previsto/al-

cançado) 

Dinamiza-
dores/Par-

cerias 

Avaliação global (com 
identificação dos instru-

mentos utilizados) 

Articulação c/ currículo 
das áreas disciplinares 
envolvidas/Integração 
na avaliação dos alunos 

conhecer território da 
freguesia em que se in-
sere a escola e o seu pa-
trimónio ambiental, so-
cial e cultural 
Compreender a impor-
tância dos espaços ver-
des no ordenamento do 
território, na qualidade 
de vida da população e 
na mitigação da poluição 
Desenvolver competên-
cias de investigação, tra-
balho colaborativo, pen-
samento crítico e cria-
tivo, fotografia, ilustra-
ção, orientação e repor-
tagem 
Explorar novas ferra-
mentas de trabalho; 
Incentivar as parcerias 
com as juntas de fregue-
sia 
Divulgar o projeto, utili-
zando as redes sociais e 
aplicações móveis de 
forma pedagógica 

Competências na área de in-
formação e comunicação. 

2.º e 
3.º 
Perío-
dos 

Participar no desafio "Bri-
gada da Cantina". 
(ABAE - Eco-Escolas) 

Incentivar ao consumo 
da totalidade da refei-
ção, de forma a minimi-
zar o desperdício alimen-
tar. 

Competência na área de saber 
científico, técnico e tecnoló-
gico. 
Competência na área do bem-
estar, saúde e ambiente. 

Alunos das tur-
mas do 12.º ano 
a frequentarem 
a disciplina de 
Biologia  

Professora de 
Biologia 

Foi realizado um trabalho que 
foi submetido a concurso na 
plataforma ABAE/Eco-Escolas. 

A Biologia e os desafios da 
atualidade. 
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Data Atividade/Descrição Objetivos alcançados 
Áreas de Competências do 

Perfil dos Alunos 

Público-Alvo 
(previsto/al-

cançado) 

Dinamiza-
dores/Par-

cerias 

Avaliação global (com 
identificação dos instru-

mentos utilizados) 

Articulação c/ currículo 
das áreas disciplinares 
envolvidas/Integração 
na avaliação dos alunos 

Verificar que alimentos 
são feitos as sopas; 
quantas cores de alimen-
tos existem em cada 
prato e/ou menu. 
Verificar a higiene das 
mãos da comunidade 
educativa antes do início 
da refeição. 
Verificar os níveis de ru-
ído à hora do almoço, 
promovendo a sensibili-
zação para a sua diminu-
ição. 

Competências na área de raci-
ocínio e resolução de proble-
mas. 
Competências na área de in-
formação e comunicação. 

2.º e 
3.º 
Perío-
dos 

Participar no desafio "Os 
10 Princípios da Dieta Me-
diterrânica"  
(ABAE - Eco-Escolas) 

Incentivar a prática de 
uma dieta saudável e 
sustentável 
Dar a conhecer o padrão 
alimentar da Dieta Medi-
terrânica 
Divulgar os 10 Princípios 
da Dieta Mediterránica 
através de técnicas de 
expressão plástica 

Competência na área de saber 
científico, técnico e tecnoló-
gico. 
Competência na área do bem-
estar, saúde e ambiente. 
Competências na área de raci-
ocínio e resolução de proble-
mas. 
Competências na área de in-
formação e comunicação. 

Alunos das tur-
mas do 12.º ano 
a frequentarem 
a disciplina de 
Biologia  

Professora de 
Biologia 

Foi realizado um trabalho que 
foi submetido a concurso na 
plataforma ABAE/Eco-Escolas. 

A Biologia e os desafios da 
atualidade. 

19/5 

Laboratório Aberto: "Pro-
tege o teu maior órgão".  
Substitui a atividade O 
ABC das Hemácias, pre-
vista para o 2º período, 
não realizada por altera-
ção do calendário escolar. 

Verificar que alguns há-
bitos de higiene e cuida-
dos com a pele são fun-
damentais para a manu-
tenção da saúde 

Pensamento crítico e pensa-
mento criativo 
Relacionamento interpessoal 
Saber científico, técnico e tec-
nológico 

Alunos das tur-
mas do 9.º Ac e 
Bc / 46 alunos 

Celeste Al-
meida 

Foi realizada uma questão de 
aula relativa aos temas abor-
dados na atividade. 

Função excretora 
O desempenho dos alunos 
foi considerado nas dimen-
sões: "Conhecimentos/Ca-
pacidades" e "Atitudes". 
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Data Atividade/Descrição Objetivos alcançados 
Áreas de Competências do 

Perfil dos Alunos 

Público-Alvo 
(previsto/al-

cançado) 

Dinamiza-
dores/Par-

cerias 

Avaliação global (com 
identificação dos instru-

mentos utilizados) 

Articulação c/ currículo 
das áreas disciplinares 
envolvidas/Integração 
na avaliação dos alunos 

Desenvolver competên-
cias de trabalho experi-
mental, colaborativo e 
espírito crítico 
Responsabilizar os alu-
nos pela realização de 
atividades fora da sala 
de aula 
Contatar com um labora-
tório divulgação cientí-
fica 

3.º 
Perí-
odo 

Visita de estudo: Passeio 
Geológico da Foz      

Mobilizar e consolidar 
conhecimentos adquiri-
dos em contexto de sala 
de aula relacionados 
com diferentes tipos de 
ambientes litológicos. 
Reconhecer os efeitos da 
intervenção do Homem 
na paisagem. 
Sensibilizar os alunos 
para a importância do 
trabalho de grupo e da 
discussão. 
Responsabilizar os alu-
nos pela realização de 
atividades fora da sala 
de aula. OBJETIVO NÃO 
ATINGIDO. 

Pensamento crítico e pensa-
mento criativo. 
Relacionamento interpessoal. 
Saber científico, técnico e tec-
nológico. 

Alunos do 11.º 
ano 

Amélia Car-
doso e Celeste 
Almeida 

A visita não se realizou uma 
vez que o estado do tempo 
não permitiu a saída de 
campo. 
Na sala de aula foram realiza-
das atividades práticas relaci-
onadas com o tema da visita. 

 

23/4 
Olimpíadas da Física (esca-
lão A e B) 

Contribuir para o desen-
volvimento educativo, 

Pensamento crítico e pensa-
mento criativo 
Relacionamento interpessoal. 

Alunos do 9.º 
ano - 3 alunos 
da turma 9.ºBc 

Elsa Alves e 
Manuela Silva 

Os alunos não foram premia-
dos mas foram responsáveis e 
empenharam-se na realização 

As provas realizadas (esca-
lão A e B) contemplam os 
conteúdos programáticos 
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Data Atividade/Descrição Objetivos alcançados 
Áreas de Competências do 

Perfil dos Alunos 

Público-Alvo 
(previsto/al-

cançado) 

Dinamiza-
dores/Par-

cerias 

Avaliação global (com 
identificação dos instru-

mentos utilizados) 

Articulação c/ currículo 
das áreas disciplinares 
envolvidas/Integração 
na avaliação dos alunos 

Durante a manhã, os alu-
nos do 9.º e do 11.º ano, 
realizaram as provas teó-
rica e prática na Faculdade 
de Ciências da Universi-
dade do Porto (FCUP). Se-
guiu-se o almoço-convívio 
entre professores e alunos 
na cantina da Faculdade 
de letras da Universidade 
do Porto (FLUP). Na parte 
de tarde os alunos e pro-
fessores assistiram a pa-
lestras e à cerimónia de 
entrega de prémios aos 
vencedores. 

pessoal e social dos jo-
vens 
Dinamizar o estudo e en-
sino da física nas escolas 
de ensino básico e se-
cundário 
Despertar o interesse e 
gosto pela Física. 
Aproximar as escolas bá-
sicas e secundárias às 
instituições de ensino su-
perior 
Ajudar a consolidar as 
aprendizagens e a elevar 
os níveis de conheci-
mento num contexto si-
milar ao das avaliações 
internacionais através da 
promoção da literacia ci-
entífica 
Divulgar a Física e a Quí-
mica como ciências e ca-
tivar vocações para car-
reiras científico-tecnoló-
gicas 
Conhecer espaços públi-
cos de interesse cientí-
fico e cultural 

Saber científico, técnico e tec-
nológico 

Alunos do 11.º 
ano - 2 alunos 
da turma 11CT2  

das provas.  
A avaliação da atividade foi 
muito positiva.   

dos 9.º e 11.º anos, respeti-
vamente.  

30/4 

Olimpíadas da Química 
(Júnior e Mais) 
Não houve alunos inscritos 

Contribuir para o desen-
volvimento educativo, 
pessoal e social dos jo-
vens. 

Pensamento crítico e pensa-
mento criativo. 
Relacionamento interpessoal. 

1 aluna da 
turma 10CT1 
2 alunas da 
turma 11CT2 

Elsa Alves Os alunos não foram premia-
dos mas foram responsáveis e 
empenharam-se na realização 
das provas.  

A prova da etapa regional 
das Olimpíadas de Química 
+ contempla os conteúdos 
programáticos dos 10.º e 
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Data Atividade/Descrição Objetivos alcançados 
Áreas de Competências do 

Perfil dos Alunos 

Público-Alvo 
(previsto/al-

cançado) 

Dinamiza-
dores/Par-

cerias 

Avaliação global (com 
identificação dos instru-

mentos utilizados) 

Articulação c/ currículo 
das áreas disciplinares 
envolvidas/Integração 
na avaliação dos alunos 

para as Olimpíadas de Quí-
mica Júnior. 
Durante a manhã, as alu-
nas do 10.º e do 11.º ano, 
realizaram a prova das 
Olimpíadas de Química +, 
na Faculdade de Ciências 
da Universidade do Porto 
(FCUP).  Na parte de tarde 
foram divulgados, via 
email, os alunos vencedo-
res.  

 Dinamizar o estudo e 
ensino da física nas esco-
las de ensino básico e se-
cundário. 
Despertar o interesse e 
gosto pela Física. 
Aproximar as escolas bá-
sicas e secundárias às 
instituições de ensino su-
perior. 
Ajudar a consolidar as 
aprendizagens e a elevar 
os níveis de conheci-
mento num contexto si-
milar ao das avaliações 
internacionais através da 
promoção da literacia ci-
entífica.  
Divulgar a Física e a Quí-
mica como ciências e ca-
tivar vocações para car-
reiras científico-tecnoló-
gicas. 
Conhecer espaços públi-
cos de interesse cientí-
fico e cultural. 

Saber científico, técnico e tec-
nológico. 

A avaliação da atividade foi 
muito positiva.   

11.º anos da disciplina de Fí-
sica e Química A.  

Ao 
longo 
do 
ano 

Projeto ALTERA - Parceria 
com a ESS - P. Porto 
Alterações climáticas: AL-
TERAções na biodiversi-
dade 
2.º P 

Despertar o interesse e 
gosto pela investigação 
em Ciência. 
Trabalhar a temática das 
alterações do clima, no-

Pensamento crítico e pensa-
mento criativo. 
Relacionamento interpessoal. 
Saber científico, técnico e tec-
nológico. Bem-estar, saúde e 

10.º CT2, 11.º 
CT1, 11.º CT2 e 
11.º CT3 

Amélia Car-
doso, Celeste 
Almeida, Du-
arte Januário, 
Elsa Alves, 
Fernanda 

O projeto foi desenvolvido no 
âmbito da Educação para a Ci-
dadania e Desenvolvimento, 
tendo o tema sido conside-
rado um DAC. 
A avaliação concretizou-se 

Biologia e Geologia 
10.º ano 
Biodiversidade: A Biosfera - 
Extinção e conservação de 
espécies. 
11.º ano  
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Data Atividade/Descrição Objetivos alcançados 
Áreas de Competências do 

Perfil dos Alunos 

Público-Alvo 
(previsto/al-

cançado) 

Dinamiza-
dores/Par-

cerias 

Avaliação global (com 
identificação dos instru-

mentos utilizados) 

Articulação c/ currículo 
das áreas disciplinares 
envolvidas/Integração 
na avaliação dos alunos 

Pesquisa bibliográfica so-
bre o tema e apresentação 
oral, na turma, dos traba-
lhos realizados. 
3.º P 
Atividade experimental, 
registo e análise dos resul-
tados obtidos. 

meadamente da tempe-
ratura, e os seus efeitos 
na saúde humana e nos 
seres vivos. 
Desenvolver competên-
cias de pesquisa, seleção 
e tratamento de infor-
mação a nível estatístico 
e informático. 
Desenvolver competên-
cias de trabalho experi-
mental, colaborativo e 
espírito crítico. 
Contribuir para o desen-
volvimento educativo, 
pessoal e social dos jo-
vens.  
Contribuir para a forma-
ção de futuros cidadãos 
esclarecidos e responsá-
veis. 
Aproximar a escola a 
uma instituição do en-
sino superior. 

ambiente. Raciocínio e resolu-
ção de problemas. 

Costa e Teresa 
Almeida 
 
Parceria 
Professora 
Doutora Pie-
dade Barros - 
Escola Supe-
rior de Saúde 
(Politécnico 
do Porto) 

com a realização e apresenta-
ção oral do trabalho de pes-
quisa. 
A atividade experimental foi 
realizada com sucesso, tendo 
os alunos tratado os resulta-
dos obtidos, em sala de aula, 
através da construção de ta-
belas e gráficos que permiti-
ram a sua análise e o estabe-
lecimento de conclusões. 
Os alunos ao longo do ano re-
velaram muito entusiasmo, 
empenho e espirito colabora-
tivo. 

A reprodução nos seres vi-
vos – os ciclos de vida. 
A influência do ser humano 
nos ciclos de vida. 
 
Física e Química 
Temperatura, materiais con-
dutores e calor. 
 
Inglês – tradução e produ-
ção do abstract do trabalho 
de pesquisa. 
 
O desempenho dos alunos 
foi considerado nas dimen-
sões: "Conhecimentos/Ca-
pacidades" e "Atitudes" 

Ao 
longo 
do 
ano 
letivo 

Palestras/workshops de 
forma presencial ou re-
mota  
(síncrona e/ou assíncrona) 
dinamizados por investiga-
dores convidados. 
A atividade não se reali-
zou por impossibilidade 
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Data Atividade/Descrição Objetivos alcançados 
Áreas de Competências do 

Perfil dos Alunos 

Público-Alvo 
(previsto/al-

cançado) 

Dinamiza-
dores/Par-

cerias 

Avaliação global (com 
identificação dos instru-

mentos utilizados) 

Articulação c/ currículo 
das áreas disciplinares 
envolvidas/Integração 
na avaliação dos alunos 

de conciliação de temas, 
datas e preços aceitáveis 
para os fins em vista 

2.º e 
3.º 
Perío-
dos 

Dias abertos no Ensino Su-
perior 
 (Atividade substituída 
pela proposta feita aos 
alunos de visita à 19ª Mos-
tra da U. Porto (21/24 de 
abril – Pavilhão Multiusos 
de Gondomar) 

Suscitar o despertar de 
“vocações” profissionais 
Aproximar as escolas bá-
sicas e secundárias às 
instituições de ensino su-
perior 
Contribuir para o desen-
volvimento educativo, 
pessoal e social dos alu-
nos  
Conhecer espaços públi-
cos de interesse cientí-
fico e cultural 

Linguagens e textos. 
Informação e comunicação. 
Relacionamento interpessoal. 
Desenvolvimento pessoal e 
autonomia. 
Saber científico, técnico e tec-
nológico 

Alunos do 12.º 
ano  
Vários alunos vi-
sitaram esta 
Mostra de 
forma autó-
noma. 

Professores 
do Departa-
mento a 
lecionar o 12.º 
ano ou outros 
a lecionar 12.º 
ano. 

Os alunos participantes consi-
deraram importante a visita a 
esta Mostra, tendo alguns re-
ferido que alteraram sua op-
ção de curso no Ensino Supe-
rior. 

Identificar áreas de inte-
resse e de necessidade de 
aquisição de novas compe-
tências 

2.º e 
3.º 
Perío-
dos 

Diabetes e uso responsá-
vel do medicamento 

Contribuir para o conhe-
cimento da diabetes e 
formas de tratamento 
Promoção da saúde dos 
jovens, educar e estimu-
lar para a adoção de esti-
los de vida saudáveis, 
alertar para a ocorrência 
de possíveis patologias 
Alertar para a importân-
cia do uso responsável 
do medicamento 

Informação e comunicação 
Relacionamento interpessoal 
Desenvolvimento pessoal e 
autonomia 
Saber científica, técnico e tec-
nológico 

Alunos do 9.º 
ano da Escola 
Básica Irene Lis-
boa 

Associação 
Cura + (Gera-
ção saudável) 

Alunos participantes conside-
raram as apresentações muito 
interessantes. As voluntá-
rias/dinamizadores demons-
traram bom domínio dos con-
teúdos e segurança em ter-
mos relacionais.Alunos mos-
traram interesse, empe-
nhando-se na resolução do 
questionário. 

Conteúdos das Aprendiza-
gens Essenciais de Ciências 
Naturais - 9.º ano 
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Departamento de Ciências Sociais e Humanas 

Data Atividade/Descrição Objetivos alcançados 
Áreas de Competências do 

Perfil dos Alunos 

Público-Alvo 
(previsto/al-

cançado) 

Dinamiza-
dores/Par-

cerias 

Avaliação global (com 
identificação dos instru-

mentos utilizados) 

Articulação c/ currículo 
das áreas disciplinares 
envolvidas/Integração 
na avaliação dos alunos 

7/6 

Visita de estudo do 2.º ci-
clo ao parque de diversões 
(Magikland). 

Promover as relações in-
terpessoais 
Aprender a aceitar e a 
respeitar a diversidade 

Desenvolvimento pessoal e 
autonomia 
Relacionamento interpessoal 

Cerca de 220 
alunos 

Professores de 
EMRC 

Os alunos participaram com 
grande entusiasmo, cum-
prindo tudo o que lhes foi so-
licitado  

Relacionamento com os te-
mas da Amizade, Respeito, 
Tolerância e com a disciplina 
de Cidadania.  
Avaliação feita de acordo 
com os critérios das dimen-
sões do Saber Estar e Saber 
Fazer  

9/6 

Visita de estudo (3.º ciclo) 
- santuário da Penha, tele-
férico e parque de diver-
sões de Amarante. 

Promover as relações in-
terpessoais 
Aprender a aceitar e a 
respeitar a diversidade 

Desenvolvimento pessoal e 
autonomia 
Relacionamento interpessoal 

Cerca de 200 
alunos 

Professores de 
EMRC 

Os alunos participaram com 
grande entusiasmo, cum-
prindo tudo o que lhes foi so-
licitado  

Relacionamento com os te-
mas da Amizade e do Res-
peito e com a disciplina de 
Cidadania.  
Avaliação feita de acordo 
com os critérios das dimen-
sões do Saber Estar e Saber 
Fazer  
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Data Atividade/Descrição Objetivos alcançados 
Áreas de Competências do 

Perfil dos Alunos 

Público-Alvo 
(previsto/al-

cançado) 

Dinamiza-
dores/Par-

cerias 

Avaliação global (com 
identificação dos instru-

mentos utilizados) 

Articulação c/ currículo 
das áreas disciplinares 
envolvidas/Integração 
na avaliação dos alunos 

4/5 

Visita de Estudo à Galeria 
da Biodiversidade -Centro 
de Ciência Viva 

Contribuir para o enri-
quecimento cultural dos 
alunos. 
Despertar nos alunos o 
interesse pelo conheci-
mento e envolvimento 
na exploração da natu-
reza 
Compreender a necessi-
dade de preservar o pa-
trimónio natural e pro-
mover o desenvolvi-
mento sustentável. 
Sensibilizar os alunos 
para a importância da bi-
odiversidade 
Estreitar a ligação da Es-
cola com o meio 
Diversificar estratégias 
pedagógicas 
Desenvolver/promover o 
espírito crítico de inves-
tigação 
Tomar conhecimento do 
património histórico e 
cultural local e regional 
(gosto pelo património 
cultural português) 

A3; B3 47 alunos Professoras 
Teresa Cubal e 
Carla Gonçal-
ves 

Os alunos participaram com 
grande entusiasmo, cum-
prindo tudo o que lhes foi so-
licitado  

Articulação entre s currícu-
los das disciplinas de Geo-
grafia e História, essencial-
mente na vertente do tema 
"Riscos, ambiente e socie-
dade", particularmente na 
importância da sustentabili-
dade. 
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Data Atividade/Descrição Objetivos alcançados 
Áreas de Competências do 

Perfil dos Alunos 

Público-Alvo 
(previsto/al-

cançado) 

Dinamiza-
dores/Par-

cerias 

Avaliação global (com 
identificação dos instru-

mentos utilizados) 

Articulação c/ currículo 
das áreas disciplinares 
envolvidas/Integração 
na avaliação dos alunos 

9/5 

Comemoração do Dia de 
Europa 

Reforçar os conceitos bá-
sicos associados à forma-
ção e constituição da 
União Europeia 
Desenvolver o sentido 
estético e a criatividade 

A3; B3 Alunos do 7.º 
ano 

Grupo de Geo-
grafia 

Grande participação dos alu-
nos nas atividades propostas, 
com elaboração de trabalhos 
bastante criativos. 

Articulação com o currículo, 
essencialmente na vertente 
programática "Um olhar so-
bre... a Europa e a União Eu-
ropeia". 

19, 
20 e 
26/4 
e 4/5 

Ações da Proteção Civíl: 
Projeto IR - Informar s/Ris-
cos 2022 

Reconhecer os impactes 
das catástrofes naturais 
na vida das populações e 
no território 
Mencionar medidas de 
proteção e de prevenção 
em caso de risco e de ca-
tástrofe natural 

A3; B3 Alunos do 9.º  e 
10.º anos 

Grupo de Geo-
grafia 

Grande participação dos alu-
nos nas atividades propostas. 

Articulação com o currí-
culo,de 9.º ano, "Riscos, am-
biente e Sociedade" e no 
10.º ano, "Recursos natu-
rais: usos, limites e potenci-
alidades". 

3/5 

Visita de estudo - Centro 
Histórico do Porto/ Parce-
ria com o Museu da Mise-
ricórdia do Porto. Percurso 
contempla uma visita gui-
ada na R. das Flores e Mu-
seu da Misericórdia. 

Perceber o dinamismo e 
a ocupação funcional da 
baixa do Porto; 
Equacionar os principais 
problemas urbanos 
Perceber a importância 
da revitalização do te-
cido urbano 
Discutir medidas de re-
cuperação da qualidade 
de vida urbana propos-
tas e/ou adoptadas pelos 
órgãos de decisão 

A3; B3 Alunos do 11.º 
SE1 (20 alunos) 

Professora Te-
resa Guedes.  

Grande participação e envol-
vimento dos alunos nas ativi-
dades propostas. 

Articulação com o currí-
culo,de 11.º ano, "Áreas ur-
banas: dinâmicas internas". 
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Departamento de Ciências Sociais e Humanas 

Data Atividade/Descrição Objetivos alcançados 
Áreas de Competências do 

Perfil dos Alunos 

Público-Alvo 
(previsto/al-

cançado) 

Dinamiza-
dores/Par-

cerias 

Avaliação global (com 
identificação dos instru-

mentos utilizados) 

Articulação c/ currículo 
das áreas disciplinares 
envolvidas/Integração 
na avaliação dos alunos 

5/5 

Visita de estudo ao Centro 
de Ciência Viva de Vila do 
Conde: Exposição Intera-
tiva - A água no corpo hu-
mano: sangue"; e a oficina 
– “Mar Com(Vida), 

Relacionar a pressão so-
bre o litoral com a ne-
cessidade do desenvolvi-
mento sustentado das 
atividades de lazer e de 
exploração da natureza, 
apresentando casos con-
cretos reportados em 
fontes diversas. 
Aplicar o trabalho de 
campo e outras metodo-
logias geográficas (como 
o estudo de caso), em 
trabalho de equipa 

A3; B3 Alunos do 10.º 
ano de Geogra-
fia A (60 alunos) 

Professora Te-
resa Guedes e 
Flávia Viviana 
Barreiras 

Grande participação e envol-
vimento dos alunos nas ativi-
dades propostas. 

Articulação com o currículo, 
essencialmente na vertente 
dos conteúdos programáti-
cos: "Gestão dos Recursos 
Hídricos", "Recursos Marí-
timo: As potencialidades do 
litoral português e o setor 
das pescas em Portugal. 
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Departamento de Ciências Sociais e Humanas 

Data Atividade/Descrição Objetivos alcançados 
Áreas de Competências do 

Perfil dos Alunos 

Público-Alvo 
(previsto/al-

cançado) 

Dinamiza-
dores/Par-

cerias 

Avaliação global (com 
identificação dos instru-

mentos utilizados) 

Articulação c/ currículo 
das áreas disciplinares 
envolvidas/Integração 
na avaliação dos alunos 

6/6 

Visita de estudo ao "Alto 
Douro Vinhateiro", Museu 
do Douro na cidade de 
Peso da Régua. 

Compreender a estrutu-
ração do território nacio-
nal em diferentes escalas 
de análise 
Relacionar a existência 
de conflitos no uso do 
espaço e na gestão de 
recursos com situações 
de desigual desenvolvi-
mento, a nível local e/ou 
regional 
Intervir no sentido de 
atenuar as assimetrias 
territoriais, valorizando a 
preservação das diferen-
ças regionais 
Percepcionar o Alto 
Douro Vinhateiro e a sua 
identidade geográfica 
única 
Reconhecer a importân-
cia das vias férreas para 
o desenvolvimento regi-
onal e para o comércio 
do vinho do Porto 

A3; B3 Alunos do 11.º 
ano de Geogra-
fia A (50 alunos) 

Professora Te-
resa Guedes 

Grande participação e envol-
vimento dos alunos nas ativi-
dades propostas. 

Articulação com o currí-
culo,de 11.º ano, "Os espa-
ços rurais em mudança: As 
novas oportunidades para 
as áreas ruras" , "A diversi-
dade dos modos de trans-
porte e a desigualdade das 
redes" e "Os transportes e 
as comunicações e a quali-
dade de vida da população". 

3º 

Visita ao Museu Nacional 
Soares dos Reis 

Perceber a pintura do 
século XIX à luz do Ro-
mantismo e do Realismo 
Valorizar a fruição do 
Património Histórico 

Promover o sucesso acadé-
mico 
Promover a formação integral 
dos alunos 

Alunos 11º LH2 José Valente Atividade não se realizou, 
uma vez que o Museu Nacio-
nal Soares dos Reis, não  
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Departamento de Ciências Sociais e Humanas 

Data Atividade/Descrição Objetivos alcançados 
Áreas de Competências do 

Perfil dos Alunos 

Público-Alvo 
(previsto/al-

cançado) 

Dinamiza-
dores/Par-

cerias 

Avaliação global (com 
identificação dos instru-

mentos utilizados) 

Articulação c/ currículo 
das áreas disciplinares 
envolvidas/Integração 
na avaliação dos alunos 

22/4 

Comemoração do Dia da 
Terra - elaboração de car-
tazes sobre cidades sus-
tentáveis 

Sensibilizar os alunos 
para a necessidade de 
promover medidas com 
o objetivo de melhorar a 
qualidade de vida e o 
bem-estar das popula-
ções urbanas 
Desenvolver o sentido 
estético e a criativdade 

A3; B3 Alunos do 8.º 
ano 

Teresa Cubal Grande participação dos alu-
nos nas atividades propostas, 
com elaboração de trabalhos 
bastante criativos. 

Articulação com o currículo, 
essencialmente na vertente 
do conteúdo programático 
"Crescimento urbano: im-
pactes e soluções". 

3º 
perí-
odo 

"A descoberta do Litoral" 
/ Porto – Leça da Palmeira: 
visita ao Porto de Leixões 
Leça da Palmeira – 
Aveiro – Ílhavo: 
Visita ao Museu Marítimo 
de Ílhavo 
visita Navio-Museu Santo 
André 

Equacionar a valorização 
das áreas rurais tendo 
em conta o desenvolvi-
mento sustentável des-
sas 
áreas 
Relacionar a localização 
dos portos com a direc-
ção dos ventos, das cor-
rentes marítimas e a 
configuração da linha de 
costa 
Equacionar medidas pas-
síveis de potencializar o 
uso do espaço marítimo 
e das áreas litorais 
Debater a importância 
do ordenamento das or-
las costeiras 

A3; B3 Alunos do 10.º 
ano de Geogra-
fia A 

Professora Te-
resa Guedes 

 A atividade não se realizou, 
por impossibilidade de marca-
ção/agendamento com as en-
tidades envolvidas. 

Articulação com o currículo, 
essencialmente na vertente 
do conteúdo programático 
"Recursos Marítimo: As po-
tencialidades do litoral por-
tuguês e o setor das pescas 
em Portugal. 
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Departamento de Expressões 

Data Atividade/Descrição Objetivos alcançados 
Áreas de Competências do 

Perfil dos Alunos 

Público-Alvo 
(previsto/al-

cançado) 

Dinamiza-
dores/Par-

cerias 

Avaliação global (com 
identificação dos instru-

mentos utilizados) 

Articulação c/ currículo 
das áreas disciplinares 
envolvidas/Integração 
na avaliação dos alunos 

3.º 
Perí-
odo 
(Abril
) 

Torneio de Gira-Vólei 
(ESCOLA) 

Promover hábitos de 
vida saudáveis como a 
prática das atividades fí-
sicas 
Divulgar o Voleibol   
Incentivar os alunos para 
a participação nas ativi-
dades físicas do nosso 
agrupamento 

B3 
 

 

Relacionamento 
interpessoal 
Bem-estar sa-
úde e ambiente 
80 alunos 

Alunos ens. 
Básico da Esc. 
Irene Lisboa 

Avaliação global muito posi-
tiva (grau de interesse ele-
vado, em todos os alunos par-
ticipantes). Como instru-
mento de avaliação da ativi-
dade foi utilizada a observa-
ção dos professores e a lista 
de classificações dos alunos 

Promover hábitos de vida 
saudáveis com a prática de 
atividades físicas são conte-
údos que fazem parte inte-
grante dos curriculo da dis-
ciplina. Os alunos desenvol-
veram competencias inscri-
tas no perfil dos alunos que 
lhes possibilitarão melhores 
desempenhos no futuro. 

9/5 

Dia do Coração 
(ESCOLA) 

Promover hábitos de 
vida saudáveis como a 
prática das atividades fí-
sicas e alimentação ade-
quada 

B3 
B4 

Relacionamento 
interpessoal 
120 alunos 
Relação inter-
pessoal 

Alunos ens. 
Básico e se-
cundário do 
AE 

A avaliação global foi muito 
positiva, houve um grau de in-
teresse elevado, em todos os 
alunos aprticipantes. Como 
instrumento de avaliação da 
atividade foi utilizada a obser-
vação dos professores e a lista 
de classificações dos alunos 

Promover hábitos de vida 
saudáveis com a prática de 
atividades físicas são conte-
údos que fazem parte inte-
grante dos curriculo da dis-
ciplina. Os alunos desenvol-
veram competencias inscri-
tas no perfil dos alunos que 
lhes possibilitarão melhores 
desempenhos no futuro. 

3.º 
Perí-
odo 
(ju-
nho) 

Torneio de Andebol 
e Futebol 
(ESCOLA) 

Promover hábitos de 
vida saudáveis como a 
prática das atividades fí-
sicas 
Divulgar o Andebol e o 
Futebol 
Incentivar os alunos para 
a participação nas ativi-
dades físicas 

B3 Relacionamento 
interpessoal 
26 alunos ande-
bol  
50 alunos fute-
bol 

Alunos ens. 
Básico  da Esc. 
Básica Irene 
Lisboa 

A avaliação global foi muito 
positiva, houve um grau de in-
teresse elevado, em todos os 
alunos aprticipantes. Como 
instrumento de avaliação da 
atividade foi utilizada a obser-
vação dos professores e a lista 
de classificações dos alunos 

Promover hábitos de vida 
saudáveis com a prática de 
atividades físicas são conte-
údos que fazem parte inte-
grante dos curriculo da dis-
ciplina. Os alunos desenvol-
veram competencias inscri-
tas no perfil dos alunos que 
lhes possibilitarão melhores 
desempenhos no futuro. 
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Departamento de Expressões 

Data Atividade/Descrição Objetivos alcançados 
Áreas de Competências do 

Perfil dos Alunos 

Público-Alvo 
(previsto/al-

cançado) 

Dinamiza-
dores/Par-

cerias 

Avaliação global (com 
identificação dos instru-

mentos utilizados) 

Articulação c/ currículo 
das áreas disciplinares 
envolvidas/Integração 
na avaliação dos alunos 

Ao 
longo 
do 
ano 

Oficina de Voleibol - Caro-
lina Michaëlis 

Aprofundar conhecimen-
tos e competências na 
modalidade 
Criação de sinergias com 
alunos de outras turmas 
Ocupação de tempos li-
vres de forma saudável 

Relacionamento interpessoal 
Bem-estar, saúde e ambiente 
Desenvolvimento pessoal e 
autonomia 

Aberto a todos 
os alunos da es-
cola 
 Carolina Mi-
chaëlis 

Prof. Clemen-
tina 

Apesar do número de partici-
pantes não ser elevado os alu-
nos foram muito assíduos e 
mantiveram-se sempre entu-
siasmados. 
Registou-se aquisição de com-
petências que vão para lá das 
aprendizagens essenciais. 

Promover hábitos de vida 
saudáveis com a prática de 
atividades físicas - conteú-
dos trabalhados na disci-
plina de Educação Física.  

Ao 
longo 
do 
ano 

Desporto escolar – Ténis 
de mesa 

Promover a modalidade 
de Ténis de Mesa 
Proporcionar a prática 
desta modalidade aos 
alunos 
Desenvolver as compe-
tências técnicas da mo-
dalidade 
Possibilitar a vivência 
das situções de competi-
ção 

Relacionamento interpessoal 
Bem-estar,saúde e ambiente 
Desenvolvimento pessoal e 
autonomia 

Alunos de de to-
dos os anos de 
escolaridade 
das escolas 
Irene Lisboa e 
Carolina Micha-
elis. 24 alunos 

Professor João 
Iglésias 

Avaliação muito positiva de-
corrente da adesão e entusi-
asmo de todos os alunos par-
ticipantes 

Promover hábitos de vida 
saudáveis com a prática de 
atividades físicas - conteúdo 
abordado na disciplina de 
Educação Física.  

Ao 
longo 
do 
ano 

Desporto escolar – Bad-
minton 

Promover a modalidade 
de Badminton 
Proporcionar a prática 
desta modalidade aos 
alunos 
Desenvolver as compe-
tências técnicas da mo-
dalidade 
Possibilitar a vivência 
das situções de competi-
ção 

Relacionamento interpessoal 
Relacionamento interpessoal 
Bem-estar,saúde e ambiente 
Desenvolvimento pessoal e 
autonomia 

Alunos de todos 
os anos de esco-
laridade (esco-
las Irene Lisboa 
e Carolina Mi-
chaelis). 22 alu-
nos 

Professor 
Paulo Sousa 

Avaliação muito positiva de-
corrente da adesão e entusi-
asmo de todos os alunos par-
ticipantes 

Promover hábitos de vida 
saudáveis com a prática de 
atividades físicas - conteú-
dos trabalhados na disci-
plina de Educação Física.  

Relacionamento interpessoal 
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Departamento de Expressões 

Data Atividade/Descrição Objetivos alcançados 
Áreas de Competências do 

Perfil dos Alunos 

Público-Alvo 
(previsto/al-

cançado) 

Dinamiza-
dores/Par-

cerias 

Avaliação global (com 
identificação dos instru-

mentos utilizados) 

Articulação c/ currículo 
das áreas disciplinares 
envolvidas/Integração 
na avaliação dos alunos 

Ao 
longo 
do 
ano 

Desporto escolar – Bas-
quetebol 

Promover a modalidade 
de Basquetebol 
Proporcionar a prática 
desta modalidade aos 
alunos 
Desenvolver as compe-
tências técnicas da mo-
dalidade 
Possibilitar a vivência 
das situções de competi-
ção 

Bem-estar,saúde e ambiente 
Desenvolvimento pessoal e 
autonomia 

Alunos de todos 
os anos de esco-
laridade das es-
colas Irene Lis-
boa e Carolina 
Michaelis. 56 
alunos 

Professora 
Maria Manuel 
Friães 

Avaliação muito positiva de-
corrente da adesão e entusi-
asmo de todos os alunos par-
ticipantes 

Promover hábitos de vida 
saudáveis com a prática de 
atividades físicas - conteú-
dos trabalhados na disci-
plina de Educação Física.  

Ao 
longo 
do 
ano 

Desporto escolar – Ande-
bol 

Promover a modalidade 
de Andebol 
Proporcionar a prática 
desta modalidade aos 
alunos 
Desenvolver as compe-
tências técnicas da mo-
dalidade 
Possibilitar a vivência 
das situções de competi-
ção 

Relacionamento interpessoal 
Bem-estar,saúde e ambiente 
Desenvolvimento pessoal e 
autonomia 

Alunos do esca-
lão Infantis 
B,Masculinos, 
das escolas 
Irene Lisboa e 
Carolina Micha-
elis. 35 alunos 

Professor Lau-
rindo Lopes 

Avaliação muito positiva de-
corrente da adesão e entusi-
asmo de todos os alunos par-
ticipantes 

Promover hábitos de vida 
saudáveis com a prática de 
atividades físicas - conteú-
dos trabalhados na disci-
plina de Educação Física.  

Ao 
longo 
do 
ano 

Desporto escolar – BTT Promover a modalidade 
de BTT. Proporcionar a 
prática desta modali-
dade aos alunos. Desen-
volver as competências 
técnicas da modali-
dade.Possibilitar a vivên-
cia das situções de com-
petição 

Relacionamento interpessoal 
Bem-estar,saúde e ambiente 
Desenvolvimento pessoal e 
autonomia 

Alunos de todos 
os anos de esco-
laridade das es-
colas Irene Lis-
boa e Carolina 
Michaelis. 12 
alunos 

Professor Lau-
rindo Lopes 

Avaliação muito positiva de-
corrente da adesão e entusi-
asmo de todos os alunos par-
ticipantes 

Promover hábitos de vida 
saudáveis com a prática de 
atividades físicas - conteú-
dos trabalhados na disci-
plina de Educação Física.  



PLANO ANUAL DE ATIVIDADES 
2021/2022 – 2º PERÍODO 

Pág. 55 de 80 

 

 

Departamento de Expressões 

Data Atividade/Descrição Objetivos alcançados 
Áreas de Competências do 

Perfil dos Alunos 

Público-Alvo 
(previsto/al-

cançado) 

Dinamiza-
dores/Par-

cerias 

Avaliação global (com 
identificação dos instru-

mentos utilizados) 

Articulação c/ currículo 
das áreas disciplinares 
envolvidas/Integração 
na avaliação dos alunos 

Ao 
longo 
do 
ano 

Oficina de Xadrez - Caro-
lina Michaëlis e Irene Lis-
boa 

Aprofundar conhecimen-
tos e competências na 
modalidade, desenvolver 
o raciocínio estratégico. 
Ocupação de tempos li-
vres de forma saudável. 

Relacionamento interpessoal 
Bem-estar,saúde e ambiente 
Desenvolvimento pessoal e 
autonomia 

Alunos de todos 
os anos de esco-
laridade das es-
colas Irene Lis-
boa e Carolina 
Michaelis. 27 
alunos 

Professor João 
Iglésias e 
Paulo Sousa 

Avaliação muito positiva de-
corrente da adesão e entusi-
asmo de todos os alunos par-
ticipantes 

Desenvolver o pensamento 
reflexivo e estratégico.Pro-
mover hábitos de vida sau-
dáveis.   

3.º 
Perí-
odo 

Exposição de trabalhos 
dos alunos: Dia Internacio-
nal do brincar; Dia Mun-
dial do Ambiente 

Divulgação dos trabalhos 
dos alunos 
Promoção da reutiliza-
ção de materiais 

Saber científico, técnico e tec-
nológico 
Sensibilidade estética e artís-
tica 
Bem-estar, saúde e ambiente 
Desenvolvimento pessoal e 
autonomia 

6Ac (Educação 
Tecnológica) / 
18 alunos 

Maria Ângela 
Tavares em 
parceria com 
o Clube Eco-
Escolas e a bi-
blioteca esco-
lar.  

Cumprimento dos objetivos 
propostos; utilização da meto-
dologia de projeto na concre-
tização do trabalho. Produção 
de vídeo e divulgação no blo-
gue da biblioteca. 

Trabalhos produzidos no 
âmbito do desenvolvimento 
curricular de Educação Tec-
nológica, considerados na 
avaliação da disciplina. 

3.º 
Perí-
odo 

Exposição, no átrio e no 
refeitório, dos trabalhos 
dos alunos: construção de 
balões de São João 

Divulgação dos trabalhos 
dos alunos 
Promoção das festas po-
pulares 

Saber científico,técnico e tec-
nológico 
Sensibilidade estética e artís-
tica 
Relacionamento interpessoal 
Desenvolvimento pessoal e 
autonomia 

5Ac, 5Bc, 5Dc, 
6Dc,7Bc, 8Bc, 
8Dc, 9Ai, 9Bi, 
9Di 

Fernanda Rios Cumprimento dos objetivos 
propostos 
Utilização da metodologia de 
projeto na concretização do 
trabalho 

Trabalhos produzidos no 
âmbito do desenvolvimento 
curricular de Educação Tec-
nológica e Educação Visual, 
considerados na avaliação 
de ambas as disciplinas. 

3º 
Perí-
odo 

Exposição de trabalhos 
dos alunos em área esco-
lar - Energia -5ª ano; Estru-
turas - 6º ano; balões e 
martelos de S. João 

Divulgação dos trabalhos 
dos alunos  

Saber científico,técnico e tec-
nológico 
Sensibilidade estética e artís-
tica 
Relacionamento interpessoal 
Desenvolvimento pessoal e 
autonomia 

5ºCi; 6º Ai; 6ºBi Bárbara Bar-
reto 

Os objetivos propostos foram 
concretizados assim como a 
metodologia projetual apli-
cada à criação e execução dos 
projetos 

Trabalhos produzidos no 
âmbito do desenvolvimento 
curricular de Educação Tec-
nológica, considerados na 
avaliação da disciplina. 
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Departamento de Expressões 

Data Atividade/Descrição Objetivos alcançados 
Áreas de Competências do 

Perfil dos Alunos 

Público-Alvo 
(previsto/al-

cançado) 

Dinamiza-
dores/Par-

cerias 

Avaliação global (com 
identificação dos instru-

mentos utilizados) 

Articulação c/ currículo 
das áreas disciplinares 
envolvidas/Integração 
na avaliação dos alunos 

3.º 

Dia Mundial da Voz 
Semana de 11 a 15 de abril 
Visualização, reflexão e 
debate sobre o vídeo “A 
Fábrica da Voz”; 
Visualização de excertos 
de concertos que realçam 
vozes que se destacam no 
mundo da música. 

Compreensão do obje-
tivo do dia Mundial da 
Voz como um evento 
para alertar para a im-
portância da voz e os 
cuidados necessários 
para a preservar. 
Lembrar a importância 
deste género musical e o 
seu contributo na pro-
moção de diferentes cul-
turas e povos ao longo 
da história; a ligação à 
luta pela liberdade e à 
abolição da escravatura. 

Promover a formação integral 
dos alunos. 

Desenvolver o 
pensamento re-
flexivo e crítico. 
Adotar compor-
tamentos que 
promovem a sa-
úde e o bem-es-
tar. 

Alunos do 2º 
ciclo 

  

3.º 

Dia Internacional do Jazz 
Semana de 26 a 29 de 
abril 
Abordagem do género 
musical Jazz com a visuali-
zação de um vídeo sobre a 
origem e história Jazz. Tra-
balhos de pesquisa indivi-
dual e/ou grupo sobre a 
música Jazz. 
Audição de música jazz 
com improvisação feita 
pelos alunos. 

 Promover a formação integral 
dos alunos. 

Valorizar o res-
peito pela diver-
sidade cultural 
Desenvolver o 
pensamento re-
flexivo 
Levar os alunos 
a quererem 
aprender mais. 

Alunos do 2º 
ciclo 
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Departamento de Expressões 

Data Atividade/Descrição Objetivos alcançados 
Áreas de Competências do 

Perfil dos Alunos 

Público-Alvo 
(previsto/al-

cançado) 

Dinamiza-
dores/Par-

cerias 

Avaliação global (com 
identificação dos instru-

mentos utilizados) 

Articulação c/ currículo 
das áreas disciplinares 
envolvidas/Integração 
na avaliação dos alunos 

3º 

Dia Mundial do Silêncio 
Semana de 2 a 6 de maio 
Abordagem do tema da 
poluição sonora, com visu-
alização de imagens alusi-
vas e audição de sons. Par-
tilha de experiências e co-
nhecimentos. 

Consciencialização das 
pessoas dos males que a 
poluição sonora provoca, 
em diversos aspetos, 
para a queda da quali-
dade de vida das pes-
soas.  

Promover a formação integral 
dos alunos. 

Desenvolver o 
pensamento re-
flexivo e crítico. 
Adotar compor-
tamentos que 
promovem a sa-
úde e o bem-es-
tar. 

Alunos do 2º 
ciclo 

  

3º 
Perí-
odo 

Mostra de trabalhos de-
senvolvidos ao longo do 
ano pelas diferentes tur-
mas  

Promover o gosto pela 
divulgação organizada 
dos seus trabalhos e se-
leção dos mesmos 

Sensibilidade estética e artís-
tica; Saber científico, técnico e 
tecnológico; autonomia 

5ºAi, Bi, Ci, e 6º 
Ai, Bi, Ci, Di 

Bárbara Bar-
reto 

Objetivos propostos concreti-
zados, assim como a metodo-
logia projetual aplicada à or-
ganização da mostra de traba-
lhos para a exposição. 

Trabalhos produzidos no 
âmbito do desenvolvimento 
curricular de Educação Vi-
sual, considerados na avalia-
ção da disciplina. 
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Departamento de Línguas 

Data Atividade/Descrição Objetivos alcançados 
Áreas de Competências do 

Perfil dos Alunos 

Público-Alvo 
(previsto/al-

cançado) 

Dinamiza-
dores/Par-

cerias 

Avaliação global (com 
identificação dos instru-

mentos utilizados) 

Articulação c/ currículo 
das áreas disciplinares 
envolvidas/Integração 
na avaliação dos alunos 

3.º 
perí-
odo 

Le Cinéma Français Sim Promover alunos intervenien-
tes, com competências comu-
nicativas e culturais eficazes 

Alunos do 3.º ci-
clo 

Professoras de 
Francês 

Muito positiva. Os alunos ma-
nifestaram interesse e entusi-
asmo na realização da ativi-
dade. - Observação direta. 

Trabalho em sala de aula. - 
Atitudes, competência inter-
cultural. 

3.º 
perí-
odo 

Sarau cultural  Resgatar a importância de ou-
vir poesia 
Promover o interesse pelos 
autores, escritores e poetas 
portugueses 
Desenvolver atividades didáti-
cas referentes aos domínios 
da leitura, escrita e oralidade. 

Alunos do Agru-
pamento 

Professores de 
Português 

Atividade não realizada, dado 
que os alunos já se encontra-
vam a participar em vários 
projetos e apreparar-se para 
a prova final e exame nacio-
nal. 

 

3º 
perí-
odo 

Visita de estudo ao horto 
de Camões 

Sim Desenvolver diferentes temá-
ticas associadas a múltiplos 
aspetos da vida e obra de Luís 
Vaz de Camões, tendo como 
objetivo primordial a motiva-
ção pela leitura, na promoção 
do seu legado literário 
Conhecer um espaço físico re-
lacionado com Camões e Os 
Lusíadas 
Desenvolver relações inter-
pessoais 
Fomentar o espírito crítico e 
de autonomia 

Alunos do 10.º 
ano 

Isabel Neto, 
Joaquina Car-
valho e Lau-
rinda Silva 

Avaliação muito positiva, re-
sultante de grande recetivi-
dade dos alunos à informação 
veiculada e recolhida relativa-
mente ao Horto e sua flora re-
ferida na obra “Os Lusíadas” e 
relativamente a aspetos histó-
ricos e culturais da vila de 
Constância – observação di-
reta. 

Integração na unidade di-
dática de Educação Literária 
– “Os Lusíadas” de Luís de 
Camões. Contextualização 
da obra e referências bio-
gráficas do autor.  
O comportamento e o sen-
tido de responsabilidade 
evidenciados refletiram-se 
na avaliação das “Atitudes”. 
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Departamento de Matemática e Informática 

Data Atividade/Descrição Objetivos alcançados 
Áreas de Competências do 

Perfil dos Alunos 

Público-Alvo 
(previsto/al-

cançado) 

Dinamiza-
dores/Par-

cerias 

Avaliação global (com 
identificação dos instru-

mentos utilizados) 

Articulação c/ currículo 
das áreas disciplinares 
envolvidas/Integração 
na avaliação dos alunos 

28/4 

Competições Nacionais de 
Matemática -PmatE 

Desenvolver os conteú-
dos da disciplina de Ma-
temática. 
Reconhecer a importân-
cia das novas tecnologias 
no ensino da Matemá-
tica 
Treinar e desenvolver 
competências de forma 
atrativa e aplicar conhe-
cimentos adquiridos na 
sala de aula 

Raciocinio e resolução de pro-
blemas 
Desenvolvimento pesssoal e 
autonomia 

7.º Bi, 9.º Bi e 
9.º Ci 

Alexandra 
Gouveia 

As competições decorreram 
conforme o planeado, tendo 
os alunos participado com 
empenho e entusiasmo. Esta 
atividade é um instrumento 
motivador nas aprendizagens 
e ensino da Matemática 

Articulação com a disciplina 
de Matemática 
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Big Band 

Data Atividade/Descrição Objetivos alcançados 
Áreas de Competências do 

Perfil dos Alunos 

Público-Alvo 
(previsto/al-

cançado) 

Dinamiza-
dores/Par-

cerias 

Avaliação global (com 
identificação dos instru-

mentos utilizados) 

Articulação c/ currículo 
das áreas disciplinares 
envolvidas/Integração 
na avaliação dos alunos 

Ao 
longo 
do 3º 
Pe-

riodo 

Projecto Big Band/Ensaio 
da orquestra Carolina Mi-

chaelis 1.30 h semanal-
mente 

Despertar o sentido es-
tético e o gosto pela Mú-
sica 

B2 
B3 
B4 

Comunidade 
educativa; A BB 
integrou 9 alu-
nos 

Alunos inscri-
tos; maestro; 
instrumentos; 
auditório 

Bastante positiva. Face a algu-
mas circunstâncias (COVID-19, 
Faltas por doença, Visitas de 
Estudo,...) alguns dos ensaios 
da BB nem sempre puderam 
contar com todos os alunos 
inscritos. Tal situação dificul-
tou um trabalho mais rigoroso 
de algumas peças. Foi reali-
zado no dia 17 de junho um 
concerto de encerramento 
onde estiveram presentes 
pais/EE, professores e outros 
elementos da comunidade 
educativa. 
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Eco-Escolas 

Data Atividade/Descrição Objetivos alcançados 
Áreas de Competências do 

Perfil dos Alunos 

Público-Alvo 
(previsto/al-

cançado) 

Dinamiza-
dores/Par-

cerias 

Avaliação global (com 
identificação dos instru-

mentos utilizados) 

Articulação c/ currículo 
das áreas disciplinares 
envolvidas/Integração 
na avaliação dos alunos 

Todo 
o ano 

Manter atualizado o Canti-
nho Eco-escolas com a di-
vulgação de trabalhos rea-

lizados ao longo do ano 
escolar. 

A divulgação de docu-
mentos alusivos à neces-
sidade a práticas susten-
táveis, intentou na mu-
dança das práticas da co-
munidade educativa. 
Acredita-se que a divul-
gação de trabalhos te-
nha sensibilizado os dife-
rentes segmentos da co-
munidade educativa e 
das suas famílias na mu-
dança das práticas em 
termos de poupança da 
água e energia, na dimi-
nuição de produção de 
resíduos, na prática de 
uma alimentação saudá-
vel e sustentável e na va-
lorização dos espaços 
verdes. 

Competências na área da in-
formação e comunicação 
Competências na área do pen-
samento crítico e pensamento 
criativo 
Competências na área da re-
solução de problema 

Acreditamos 
que a comuni-
dade educativa 
da escola sede 
do agrupa-
mento tenha 
apreciado as pu-
blicações reali-
zadas neste es-
paço dado a sua 
localização pri-
veligiada 

Coordenadora 
do projeto 
Eco-Escolas 

Resultados positivos com evi-
dência nas instalações de dife-
rentes escolas do agrupa-
mento. 

A atividade tem como finali-
dade a sensibilização dos 
alunos para a importância 
de adoção de práticas sus-
tentáveis não se enqua-
drando numa única rúbrica 
programática mas numa for-
mação educativa integra-
dora de caráter atitudinal. 

Todo 
o ano 

Manter atualizado o blog 
do programa Eco-Escolas 
de modo a divulgar à co-

munidade os trabalhos de-
senvolvidos no âmbito das 

diferentes temáticas 

Acredita-se que a divul-
gação de trabalhos te-
nha sensibilizado alguns 
elementos da comuni-
dade educativa e das 
suas famílias na mu-
dança das práticas em 
termos de poupança da 

Competências na área da in-
formação e comunicação 
Competências na área do pen-
samento crítico e pensamento 
criativo 
Competências na área da re-
solução de problemas 
Competências na área da sa-
úde e bem-estar 

As publicações 
são realizadas 
regularmente, 
porém o blog é 
muito pouco 
consultado. 

Coordenadora 
do projeto 
Eco-Escolas 

O número de visitas ao blog é 
muito baixo. 

As temáticas relativas à sus-
tentabilidade estão inscritas 
nos curriculos da maioria 
das disciplinas de qualquer 
ciclo de ensino. 
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Eco-Escolas 

Data Atividade/Descrição Objetivos alcançados 
Áreas de Competências do 

Perfil dos Alunos 

Público-Alvo 
(previsto/al-

cançado) 

Dinamiza-
dores/Par-

cerias 

Avaliação global (com 
identificação dos instru-

mentos utilizados) 

Articulação c/ currículo 
das áreas disciplinares 
envolvidas/Integração 
na avaliação dos alunos 

água e energia, na dimi-
nuição de produção de 
resíduos, na prática de 
uma alimentação saudá-
vel e sustentável e na va-
lorização dos espaços 
verdes. 

31/5 Realização de reunião do 
Conselho Eco-Escolas em 

sala virtual. 

A reunião permitiu infor-
mar o Conselho Eco-Es-
colas acerca dae infor-
mações diversas e mos-
trar os trabalhos realiza-
dos na sua globalidade e 
os que foram submeti-
dos a diversos concursos 
na plataforma ABAE/ 
Eco-Escolas. 
Anotar resolusões e su-
gestões para o próximo 
ano letivo. 

Competências na área de raci-
ocínio e resolução de proble-
mas. Competências na área 
de relacionamento interpes-
soal. Competências na área de 
informação e comunicação. 

Alunos; Associa-
ção de Esctu-
dantes; Direção 
da Escola; Con-
selho Geral; EE; 
Professores; As-
sistentes Opera-
cionais da Ação 
Educativa. 

Coordenadora 
do projeto 
Eco-Escolas 

Não se aplica Não se aplica 
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Eco-Escolas 

Data Atividade/Descrição Objetivos alcançados 
Áreas de Competências do 

Perfil dos Alunos 

Público-Alvo 
(previsto/al-

cançado) 

Dinamiza-
dores/Par-

cerias 

Avaliação global (com 
identificação dos instru-

mentos utilizados) 

Articulação c/ currículo 
das áreas disciplinares 
envolvidas/Integração 
na avaliação dos alunos 

2.º e 
3.º 

Perío-
dos 

Participar no desafio 
"Onde está o Ecolápis?" 

(ABAE - Eco-Escolas) 

1. Desenvolver conheci-
mentos, habilidades e 
atitudes no âmbito da 
Educação Ambiental 
para a Sustentabilidade. 
2. Conhecer o ciclo de 
vida do Ecolápis. 
3. Promover a reflexão 
sobre os impactos pro-
duzidos pela compra, 
utilização e desperdício 
dos produtos. 
4.Desenvolver a criativi-
dade; 
5. Aplicar técnicas e ma-
teriais de desenho e pin-
tura. 

Competências na área de raci-
ocínio e resolução de proble-
mas 
Competências na área de in-
formação e comunicação 

Inicialmente 
previa-se a par-
ticipação dos 
alunos da turma 
do 7.º Ac e Bc 
da escola sede 
do Agrupa-
mento de Esco-
las Carolina Mi-
chaëlis mas aca-
baram por parti-
cipar alunos do 
8.º ano da Es-
cola Irene Lis-
boa. 

Coordenadora 
do projeto 
Eco-Escolas e 
professora de 
EV. 

Foram submetidos a concurso 
cinco trabalhos que foram se-
lecionados entre muitos ou-
tros desenvolvidos durante as 
aulas de EV. Foram avaliadas 
competências artisticas dos 
alunos. 

Conteúdos relacionados 
com a disciplina de EV e 
com os ODS discutidos em 
CN. 

2.º e 
3.º 

Perío-
dos 

Participar no desafio "Bio-
diversidade: Preservar e 
Regenerar" (ABAE - Eco-

Escolas) 

1. Consciencializar a co-
munidade escolar sobre 
a conservação da Biodi-
versidade local;  
2. Reconhecer o impacte 
da atividade humana. 
3. Incentivar à adoção de 
comportamentos que 
contribuam para a sus-
tentabilidade do Planeta 
através da mudança de 
comportamentos. 
4. Sensibilizar, informar 
e alertar sobre o impacto 

Competências na área de raci-
ocínio e resolução de proble-
mas 
Competências na área de in-
formação e comunicação 

Alunos das tur-
mas do 12.º ano 
a frequentarem 
a disciplina de 
Biologia em co-
laboração com a 
EB Bom Pastor 

Coordenadora 
do projeto 
Eco-Escolas e 
professores 
Luís Xavier e 
Paulo Jorge 
Cortez.  

Foram realizados quatro ví-
deos de divulgação do projeto 
"Um Bosque pelo Clima" dos 
quais um foi selecionado e 
submetido a concurso na pla-
taforma ABAE/Eco-Escolas.   

A Biologia e os desafios da 
atualidade. 
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Eco-Escolas 

Data Atividade/Descrição Objetivos alcançados 
Áreas de Competências do 

Perfil dos Alunos 

Público-Alvo 
(previsto/al-

cançado) 

Dinamiza-
dores/Par-

cerias 

Avaliação global (com 
identificação dos instru-

mentos utilizados) 

Articulação c/ currículo 
das áreas disciplinares 
envolvidas/Integração 
na avaliação dos alunos 

da degradação da biodi-
versidade; 
5. Estimular o espírito 
critico e a reflexão. 

2.º e 
3.º 

Perío-
dos 

Participar no desafio "A Bi-
odiversidade da minha es-
cola" (ABAE - Eco-Escolas) 

1. Contribuir para a liga-
ção à natureza pela co-
munidade educativa e 
promover a sua cidada-
nia ativa e pensamento 
crítico; 
2. Conhecer e dar a co-
nhecer a diversidade de 
aves que “visitam” os es-
paços exteriores regular-
mente frequentados; 
3. Desenvolver um pro-
jeto de aprendizagem 
ativa em trabalho de 
campo. 

Competências na área de raci-
ocínio e resolução de proble-
mas 
Competências na área de in-
formação e comunicação 

Alunos das tur-
mas do 12.º ano 
a frequentarem 
a disciplina de 
Biologia.  

Coordenadora 
do projeto 
Eco-Escolas e 
professores 
Luís Xavier e 
Paulo Jorge 
Cortez em co-
laboração com 
a EB Bom Pas-
tor 

Foi realizado um trabalho que 
submetido a concurso na pla-
taforma ABAE/Eco-Escolas.   

A Biologia e os desafios da 
atualidade. 
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Eco-Escolas 

Data Atividade/Descrição Objetivos alcançados 
Áreas de Competências do 

Perfil dos Alunos 

Público-Alvo 
(previsto/al-

cançado) 

Dinamiza-
dores/Par-

cerias 

Avaliação global (com 
identificação dos instru-

mentos utilizados) 

Articulação c/ currículo 
das áreas disciplinares 
envolvidas/Integração 
na avaliação dos alunos 

2.º e 
3.º 

Perío-
dos 

Participar no desafio "Eco-
trilhos Eco-Escolas?" 
(ABAE - Eco-Escolas) 

1. Incentivar o trabalho 
de campo e as vivências 
no espaço exterior indo 
ao encontro dos temas 
do ano Eco-Escolas: bio-
diversidade (preservar e 
regenerar) e espaços ex-
teriores; 
2. Investigar, interpretar 
e conhecer território da 
freguesia em que se in-
sere a escola e o seu pa-
trimónio ambiental, so-
cial e cultural; 
3. Compreender a im-
portância dos espaços 
verdes no ordenamento 
do território, na quali-
dade de vida da popula-
ção e na mitigação da 
poluição; 
4. Desenvolver compe-
tências de investigação, 
trabalho colaborativo, 
pensamento crítico e cri-
ativo, fotografia, ilustra-
ção, orientação e repor-
tagem; 
5. Explorar novas ferra-
mentas de trabalho; 
6. Incentivar as parcerias 

Competências na área de raci-
ocínio e resolução de proble-
mas 
Competências na área de in-
formação e comunicação 

Alunos das tur-
mas do 12.º ano 
a frequentarem 
a disciplina de 
Biologia  

Coordenadora 
do projeto 
Eco-Escolas e 
Centro de 
Educação para 
a Sustentabili-
dade da 
Quinta do Co-
velo.  

Foram realizados seis Eco-Tri-
lhos com recurso à ferra-
menta wikiloc, folhetos e me-
mórias descritivas dos quais 
um foi selecionado e subme-
tido a concurso na plataforma 
ABAE/Eco-Escolas.   

A Biologia e os desafios da 
atualidade. 
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Eco-Escolas 

Data Atividade/Descrição Objetivos alcançados 
Áreas de Competências do 

Perfil dos Alunos 

Público-Alvo 
(previsto/al-

cançado) 

Dinamiza-
dores/Par-

cerias 

Avaliação global (com 
identificação dos instru-

mentos utilizados) 

Articulação c/ currículo 
das áreas disciplinares 
envolvidas/Integração 
na avaliação dos alunos 

com as juntas de fregue-
sia; 
7. Divulgar o projeto, uti-
lizando as redes sociais e 
aplicações móveis de 
forma pedagógica. 

2.º e 
3.º 

Perío-
dos 

Participar no desafio "Bri-
gada da Cantina". 

1. Incentivar ao consumo 
da totalidade da refei-
ção, de forma a minimi-
zar o desperdício alimen-
tar. 
2. Verificar que alimen-
tos são feitos as sopas; 
quantas cores de alimen-
tos existem em cada 
prato e/ou menu. 
3. Verificar a higiene das 
mãos da comunidade 
educativa antes do início 
da refeição. 
4. Verificar os níveis de 
ruído à hora do almoço, 
promovendo a sensibili-
zação para a sua diminu-
ição. 

Competências na área de raci-
ocínio e resolução de proble-
mas 
Competências na área de in-
formação e comunicação 

Alunos das tur-
mas do 12.º ano 
a frequentarem 
a disciplina de 
Biologia  

Cordenadora 
do projeto 
Eco-Escolas 

Foi realizado um trabalho que 
submetido a concurso na pla-
taforma ABAE/Eco-Escolas. 

A Biologia e os desafios da 
atualidade. 

2.º e 
3.º 

Perío-
dos 

Participar no desafio "Os 
10 Princípios da Dieta Me-

diterrânica" 

1. Incentivar a prática de 
uma dieta saudável e 
sustentável. 
2. Dar a conhecer o pa-
drão alimentar da Dieta 
Mediterrânica. 

Competências na área de raci-
ocínio e resolução de proble-
mas 
Competências na área de in-
formação e comunicação 

Alunos das tur-
mas do 12.º ano 
a frequentarem 
a disciplina de 
Biologia  

Cordenadora 
do projeto 
Eco-Escolas 

Foi realizado um trabalho que 
submetido a concurso na pla-
taforma ABAE/Eco-Escolas. 

A Biologia e os desafios da 
atualidade. 
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Eco-Escolas 

Data Atividade/Descrição Objetivos alcançados 
Áreas de Competências do 

Perfil dos Alunos 

Público-Alvo 
(previsto/al-

cançado) 

Dinamiza-
dores/Par-

cerias 

Avaliação global (com 
identificação dos instru-

mentos utilizados) 

Articulação c/ currículo 
das áreas disciplinares 
envolvidas/Integração 
na avaliação dos alunos 

3. Divulgar os 10 Princí-
pios da Dieta Mediterrá-
nica através de técnicas 
de expressão plástica 

Todo 
o ano 

Monitorização do con-
sumo anual de água, luz e 
gás: participção do projetp 

Eco-Escolas "Brigada 
Verde da Monitorização". 

1. Conhecer os consu-
mos de água na escola. 
2. Sensibilizar para a im-
portância de poupar 
água e valorizar este re-
curso 

Competências na área de in-
formação e comunicação 

Análise dos re-
sultados do s 
das leituras 
mensais dos 
consumos da 
água, da luz e 
do gás na escola 
sede do agrupa-
mento. 

Cordenadora 
do projeto 
Eco-Escolas 

Cumprido na íntegra o plano 
de leitura de dados. 

Não se aplica 
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Erasmus+ 

Data Atividade/Descrição Objetivos alcançados 
Áreas de Competências do 

Perfil dos Alunos 

Público-Alvo 
(previsto/al-

cançado) 

Dinamiza-
dores/Par-

cerias 

Avaliação global (com 
identificação dos instru-

mentos utilizados) 

Articulação c/ currículo 
das áreas disciplinares 
envolvidas/Integração 
na avaliação dos alunos 

3º 
perí-
odo 

Divulgação da miniem-
presa na comunidade e 

angarição de empresas cli-
entes  

Foi delineada a aborda-
gem a empresas de tu-
rismo sustentável da re-
gião do Porto, com vista 
à sua angariação para o 
website criado. 

Competências de comunica-
ção em Inglês e Português, es-
tratégica e intercultural 
Desenvolvimento pessoal e 
autonomia 

Escolas parcei-
ras; alunos das 
turmas 11.ºCT2, 
11.ºSE, 12.ºCT1, 
12.ºCT2, 
12.ºLH2 e 
12.ºSE. 

Irene Enes; 
Marta Rai-
mundo; Ade-
laide Pinto; 
Nuno Costa 
(EE) e Junior 
Achievement. 
Biclas e Tri-
clas; Coração 
Alecrim; Fado 
na Baixa; Loja 
Araucana; 
Restaurante 
Pote Velho; 
Hotel Vice-Rei. 

Muito positiva; os alunos par-
ticiparam de forma exemplar, 
revelando empenho, respon-
sabilidade e de iniciativa, as-
sim como grande capacidade 
de trabalho, participando em 
reuniõess quase semanal-
mente, via plataforma teams. 

API. Houve integração na 
avaliação da disciplina. 

25/4l
-1/5 

Mobilidade em Itália Foram apresentadas as 
miniempresas criadas 
pelos países parceiros 

Competências de comunica-
ção em Inglês, estratégica e 
intercultural 
Desenvolvimento pessoal e 
autonomia 

Escolas parcei-
ras; alunos das 
turmas 11.ºCT2, 
11.ºSE, 12.ºCT1, 
12.ºCT2, 
12.ºLH2 e 
12.ºSE. 

Irene Enes; 
Isabel Silva; 
Adelaide 
Pinto. 

Muito positiva; os alunos par-
ticipantes representaram a 
escola e o país de forma 
exemplar, revelando empe-
nho, res 

API. Houve integração na 
avaliação da disciplina. 

22-
28/5 

Mobilidade na Lituânia Promover o turismo sus-
tentável e as miniempre-
sas criadas, apresen-
tando o website de cada 
uma e os resultados fi-
nais obtidos. 

Competências de comunica-
ção em Inglês, estratégica e 
intercultural 
Desenvolvimento pessoal e 
autonomia 

Escolas parcei-
ras; alunos das 
turmas 11.ºCT2, 
11.ºSE, 12.ºCT1, 
12.ºCT2, 
12.ºLH2 e 
12.ºSE. 

Irene Enes; 
Adelaide Pinto 
e Isabel Silva 

Muito positiva; os alunos par-
ticipantes representaram a 
escola e o país de forma 
exemplar, revelando empe-
nho e responsabilidade 

API. Houve integração na 
avaliação da disciplina. 
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Banco Alimentar 

Data Atividade/Descrição Objetivos alcançados 
Áreas de Competências do 

Perfil dos Alunos 

Público-Alvo 
(previsto/al-

cançado) 

Dinamiza-
dores/Par-

cerias 

Avaliação global (com 
identificação dos instru-

mentos utilizados) 

Articulação c/ currículo 
das áreas disciplinares 
envolvidas/Integração 
na avaliação dos alunos 

28/5 53.ª Campanha de Recolha 
de Alimentos do Banco Ali-

mentar do Porto (BAP) - 
"Vive Esta Campanha) 

Promoção da participa-
ção dos alunos em ações 
de voluntariado 
Sensibilização para a im-
portância do voluntari-
ado 
Sensibilização para a dá-
diva de alimentos para 
quem mais precisa 
Promover a socialização 
entre alunos, professo-
res e EE 

Linguagens e textos 
Relacionamento interpessoal 
Desenvolvimento pessoal e 
autonomia 
Bem-estar, saúde e ambiente 

EB 2,3 Irene Lis-
boa  

Professora co-
ordenadora: 
Cláudia Bispo 
Professores 
chefes de 
equipa:  

Avaliação muito positiva: to-
dos os alunos inscritos, e res-
tantes elementos da comuni-
dade, compareceram e empe-
nharam-se de uma forma 
muito pro-ativa e altruísta. 
Mensagem de agradecimento 
do BAP, acompanhada do ba-
lanço relativo à quantidade de 
alimentos recolhida pelas di-
versas equipas. 

Expressão oral no âmbito da 
abordagem à comunidade. 
Aplicação de conhecimento 
relativamente aos alimentos 
mais adequados para o con-
texto de um Banco Alimen-
tar 

29/5 53.ª Campanha de Recolha 
de Alimentos do Banco Ali-

mentar do Porto (BAP) - 
"Vive Esta Campanha) 

 
Promoção da participa-
ção dos alunos em ações 
de voluntariado 
Sensibilização para a im-
portância do voluntari-
ado 
Sensibilização para a dá-
diva de alimentos para 
quem mais precisa 
Promover a socialização 
entre alunos, professo-
res e EE 

Linguagens e textos 
Relacionamento interpessoal 
Desenvolvimento pessoal e 
autonomia 
Bem-estar, saúde e ambiente 

EBS Carolina Mi-
chaëlis: 29 alu-
nos + 2 Encarre-
gados de Educa-
ção + 6 profes-
sores 

Professora co-
ordenadora: 
Amélia Car-
doso Professo-
res chefes de 
equipa: Ade-
laide Pinto, 
Amélia Car-
doso, Celeste 
Almeida e Fer-
nanda Costa. 
Outros profes-
sores dinami-
zadores/cola-
boradores: 
Luís Xavier e 
Joaquina Car-
valho. 

Avaliação muito positiva: to-
dos os alunos inscritos, e res-
tantes elementos da comuni-
dade, compareceram e empe-
nharam-se de uma forma 
muito pro-ativa e altruísta. 
Mensagem de agradecimento 
do BAP, acompanhada do ba-
lanço relativo à quantidade de 
alimentos recolhida pelas di-
versas equipas. 

Expressão oral no âmbito da 
abordagem à comunidade. 
Aplicação de conhecimento 
relativamente aos alimentos 
mais adequados para o con-
texto de um Banco Alimen-
tar 
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BECRE 

Data Atividade/Descrição Objetivos alcançados 
Áreas de Competências do 

Perfil dos Alunos 

Público-Alvo 
(previsto/al-

cançado) 

Dinamiza-
dores/Par-

cerias 

Avaliação global (com 
identificação dos instru-

mentos utilizados) 

Articulação c/ currículo 
das áreas disciplinares 
envolvidas/Integração 
na avaliação dos alunos 

22/4 

Formação de utilizadores 
da biblioteca no âmbito da 
atividade "Vou levar-te co-
migo!" do Projeto "Escola 
a ler". 

Divulgar o Regulamento 
da biblioteca 
Promover as literacias da 
Leitura 
Aplicar o Referencial 
"Aprender com a Biblio-
teca Escolar" 

Linguagens e textos 
Informação e comunicação 
Saber científico, técnico e tec-
nológico 
Desenvolvimento pessoal e 
autonomia 

8Bc e 9Bc Professora bi-
bliotecária 
Maria Ângela 
Tavares 

Avaliação positiva por parte 
dos alunos que se traduziu na 
requisição de títulos do fundo 
documental para leitura do-
miciliária e apresentação das 
obras em sala de aula. 

Com relevância no âmbito 
da leitura e da escrita, parti-
cularmente no âmbito de 
Português. 

16/5 

Biblioteca Temática Itine-
rante: encontro com o es-
critor Richard Zimler 

Fomentar a leitura de 
obras que promovam 
um trabalho reflexivo e 
integrado sobre as ques-
tões da diversidade e de 
género. 

Bem-estar, saúde e ambiente 
Pensamento crítico e pensa-
mento criativo 

6Ac, 6Bc, 8Bc, 
10SE, 10LH3 (97 
alunos e 8 do-
centes) 

Professora bi-
bliotecária 
Maria Ângela 
Tavares em 
parceria com 
Técnica do 
Projeto Diver-
GenteS, Rita 
Aires. 

Inquérito por questionário aos 
participantes que fizeram 
uma avaliação global muito 
positiva do evento: 56% re-
fere ter-se sentido plena-
mente satisfeita e 42% muito 
satisfeita (total 98%) pelo 
facto de ter participado neste 
evento. 

Com relevância no âmbito 
das diversas áreas curricula-
res, particularmente no âm-
bito da Língua materna e de 
Cidadania e Desenvolvi-
mento. 
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BECRE 

Data Atividade/Descrição Objetivos alcançados 
Áreas de Competências do 

Perfil dos Alunos 

Público-Alvo 
(previsto/al-

cançado) 

Dinamiza-
dores/Par-

cerias 

Avaliação global (com 
identificação dos instru-

mentos utilizados) 

Articulação c/ currículo 
das áreas disciplinares 
envolvidas/Integração 
na avaliação dos alunos 

3º 
perí-
odo 

Comemoração de datas 
significativas: Dia Mundial 
do livro; Dia da Liberdade; 
Dia do trabalhador; Dia da 
Europa; Dia Internacional 
da luz; Dia Internacional 
do brincar; Dia Mundial do 
ambiente 

Promover a literacia ci-
entífica 
Assinalar dias comemo-
rativos e outras datas 
históricas, Dias Nacionais 
e Internacionais 
Divulgar o espólio da bi-
blioteca 

Informação e comunicação 
Linguagens e textos 
Sensibilidade estética e artís-
tica 
Saber científico, técnico e tec-
nológico 

Comunidade Es-
colar a partir 
dos Expositores, 
espaço da bibli-
oteca e blogue. 

Em parceria 
com a Biblio-
teca, Dalila 
Cossacos 
(Educação Es-
pecial) e Filo-
mena Sar-
mento (Histó-
ria e Geogra-
fia); Teresa 
Cubal (Geo-
grafia); Maria 
Ângela Tava-
res, Fernanda 
Rios, (Educa-
ção Tecnoló-
gica e Educa-
ção Visual) re-
aproveita-
mento de ma-
teriais/ cola-
gens. 

Exposição de trabalhos dos 
alunos realizados no âmbito 
de diversas áreas disciplina-
res; Seleção de títulos do 
fundo documental na biblio-
teca e no blogue (Blogger); di-
vulgação de iniciativas relacio-
nadas com as datas assinala-
das, promovidas por institui-
ções diversas. 

Com relevância no âmbito 
das diversas áreas curricula-
res envolvidas; Destaque de 
títulos para eventual utiliza-
ção no apoio ao desenvolvi-
mento curricular. 
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BECRE 

Data Atividade/Descrição Objetivos alcançados 
Áreas de Competências do 

Perfil dos Alunos 

Público-Alvo 
(previsto/al-

cançado) 

Dinamiza-
dores/Par-

cerias 

Avaliação global (com 
identificação dos instru-

mentos utilizados) 

Articulação c/ currículo 
das áreas disciplinares 
envolvidas/Integração 
na avaliação dos alunos 

3º 
perí-
odo 

Projeto Biblioteca Escolar - 
Muitos Mundos 

Promover a instalação 
de uma extensão da bi-
blioteca da escola sede 
no Centro Educativo 
Santo António (CESA). 

Linguagens e textos 
Pensamento crítico e pensa-
mento criativo 
Informação e comunicação 

Comunidade es-
colar CESA 

Maria Ângela 
Tavares em 
parceria com 
Graça Ribeiro, 
com a Coorde-
nadora Inter-
concelhia da 
RBE (Dra. Ma-
ria João Cas-
tro) /RBE (Dr. 
João Afonso) e 
responsáveis 
do Centro 
Educativo 
Santo António 
(CESA). 

Organização do fundo docu-
mental já existente e seleção 
de propostas de aquisição de 
novos títulos para a biblioteca 
do Centro Educativo Santo 
António. 

Com relevância no âmbito 
das diversas áreas curricula-
res. 

3º 
perí-
odo 

Experiência em contexto 
Laboral /Estágio 

Cumprir tarefas no âm-
bito do Plano Individual 
de Transição (PIT) 

Informação e comunicação 
Desenvolvimento pessoal e 
autonomia 

Três alunos de 
E. Secundário 
(medidas adicio-
nais) 

Maria Ângela 
Tavares em 
parceria com 
a docente Eli-
sabete Ma-
cedo de Edu-
cação Especial 
que apoia os 
alunos em 
questão 

Desenvolvimento de algumas 
competências relacionadas 
com o trabalho na biblioteca 
escolar. Colagem de cotas nas 
lombadas dos livros, coloca-
ção dos livros nas estantes; 
decoração do espaço e cola-
boração em atividades da bi-
blioteca. 

Com relevância no âmbito 
das diversas áreas curricula-
res dos alunos, com particu-
lar incidência em Cidadania 
e Desenvolvimento. 
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BECRE 

Data Atividade/Descrição Objetivos alcançados 
Áreas de Competências do 

Perfil dos Alunos 

Público-Alvo 
(previsto/al-

cançado) 

Dinamiza-
dores/Par-

cerias 

Avaliação global (com 
identificação dos instru-

mentos utilizados) 

Articulação c/ currículo 
das áreas disciplinares 
envolvidas/Integração 
na avaliação dos alunos 

Ao 
longo 
do 
ano 
letivo 

Construção do Inventário/ 
catálogo informático /or-
ganização documental da 
biblioteca. 

Reforçar o papel forma-
tivo da biblioteca escolar 
Implementar ação de 
continuidade 

Informação e comunicação 
Saber científico, técnico e tec-
nológico 

Comunidade 
Educativa. 

Professora bi-
bliotecária 
Maria Ângela 
Tavares (par-
ceria com os 
docentes Te-
resa Cubal e 
Jorge Mateus) 

Construção do catálogo infor-
mático; utilização da CDU 
como apoio na classificação e 
elaboração de cotas. 

Com interesse para as diver-
sas áreas curriculares. 

Ao 
longo 
do 
ano 
letivo 

Trilhos da Palavra: Oficina 
de escrita criativa.   

Promoção do processo 
criativo 
Criação/produção de di-
ferentes tipos de textos 

Linguagens e textos 
Pensamento crítico e pensa-
mento criativo 
Informação e comunicação 

20 alunos, parti-
cularmente do 
2.º ciclo do en-
sino básico, mas 
também 3.º ci-
clo e ensino se-
cundário. 

Ângela Viegas, 
Alíria Silva e 
Dália Padrela, 
em parceria 
com a Biblio-
teca da EBS 
Carolina Mi-
chaëlis. 

Avaliação global muito posi-
tiva, pautada pela frequente 
assiduidade e pontualidade 
dos alunos e pelo envolvi-
mento sistemático nos desa-
fios propostos. 

Com relevância no âmbito 
das diversas áreas curricula-
res do aluno a nível da ex-
pressão oral/escrita, com 
particular incidência em 
Português. 

Ao 
longo 
do 
ano 
letivo 

“Os Caminhos das Pala-
vras”: Oficina de Leitura 

Estimular e desenvolver 
a sensibilidade, a criativi-
dade e a imaginação 
Promover a autoconfi-
ança 
Dominar progressiva-
mente a expressividade 
do corpo e da voz 
Explorar a dimensão da 
palavra na sua vertente, 
lida, falada e cantada 
Despertar o sentido crí-
tico 
Exteriorizar emoções 

Linguagens e textos 
Pensamento crítico e pensa-
mento criativo 
Informação e comunicação 

1 aluna do en-
sino secundário 

Ana Rodrigues 
em parceria 
com a biblio-
teca da EBS 
Carolina Mi-
chaëlis. 

A única aluna inscrita revelou 
interesse e participação nas 
propostas que lhe foram apre-
sentadas. 

Com relevância no âmbito 
das diversas áreas curricula-
res do aluno a nível da ex-
pressão oral, com particular 
incidência em Português. 
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BECRE 

Data Atividade/Descrição Objetivos alcançados 
Áreas de Competências do 

Perfil dos Alunos 

Público-Alvo 
(previsto/al-

cançado) 

Dinamiza-
dores/Par-

cerias 

Avaliação global (com 
identificação dos instru-

mentos utilizados) 

Articulação c/ currículo 
das áreas disciplinares 
envolvidas/Integração 
na avaliação dos alunos 

Ao 
longo 
do 
ano 
letivo 

Projeto: A Leitura como 
um Direito das crianças 

Recuperar aprendiza-
gens, no âmbito da lei-
tura/escrita 
Promover a leitura inte-
gral de algumas obras 
selecionadas nas listas 
divulgadas pelo Plano 
Nacional de Leitura, pre-
ferencialmente em for-
mato livro impresso 

Linguagens e textos 
Informação e comunicação 

Grupo de 20 
alunos de 2.º, 
3.º e 4.º anos, 
sinalizados com 
dificuldades no 
âmbito da lei-
tura/escrita. 

Manuela Car-
neiro em par-
ceria com a bi-
blioteca 

Avaliação ao longo do pro-
cesso com resultados positi-
vos a nível da leitura/ escrita. 

Com relevância no âmbito 
da leitura e da escrita. 

Ao 
longo 
do 
ano 
letivo 

Melhores Leitores do 
Mundo (MLM) 

Identificar os alunos que 
mais livros leem ao 
longo do ano letivo com 
base no número de li-
vros requisitados. 

Linguagens e textos 
Informação e comunicação 

Alunos do 1.º ci-
clo ao ensino 
secundário 

Professora bi-
bliotecária M. 
Ângela Tava-
res, em cola-
boração com 
docentes titu-
lares de turma 
e outros do-
centes res-
ponsáveis por 
projetos de 
leitura 

Incremento do número de re-
quisições domiciliárias, parti-
cularmente relacionadas com 
o projeto "Escola a ler", ativi-
dades "Livr'à mão" e "Vou le-
var-te comigo". No entanto, 
não teve expressão relativa-
mente aos vencedores a nível 
nacional, nesta iniciativa do 
PNL 

Com relevância no âmbito 
da leitura e da escrita. 

Ao 
longo 
do 
ano 
letivo 

Educação Literária: requi-
sição de obras para sala de 
aula. 

Apoiar o currículo 
Promover a literacia da 
leitura e da escrita 

Linguagens e textos 
Desenvolvimento pessoal e 
autonomia 

Alunos do en-
sino Pré-Escolar 
e 1.º ciclo do 
Ensino Básico 
da EB Constitui-
ção 

Professora bi-
bliotecária 
Maria Ângela 
Tavares, em 
parceria com 
as educadoras 
e as professo-
ras titulares 
das turmas. 

Disponibilização das obras se-
lecionadas a partir da biblio-
teca escolar e/ou requisição 
interbibliotecas (Municipal ou 
de outros agrupamentos) 

Com relevância no âmbito 
da leitura e da escrita. 
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BECRE 

Data Atividade/Descrição Objetivos alcançados 
Áreas de Competências do 

Perfil dos Alunos 

Público-Alvo 
(previsto/al-

cançado) 

Dinamiza-
dores/Par-

cerias 

Avaliação global (com 
identificação dos instru-

mentos utilizados) 

Articulação c/ currículo 
das áreas disciplinares 
envolvidas/Integração 
na avaliação dos alunos 

Ao 
longo 
do 
ano 
letivo 

Curadoria de conteúdos Atualizar o blogue e pá-
ginas web da biblioteca 
Elaborar/divulgar mate-
riais de apoio ao utiliza-
dor da biblioteca 
Promover as diversas 
formas de literacia 

Informação e comunicação 
Linguagens e textos 

Comunidade 
Educativa atra-
vés do blogue 
da biblioteca 

Professora bi-
bliotecária 
Maria Ângela 
Tavares em 
parceria com 
RBE, PNL e ou-
tras Institui-
ções promoto-
ras dos even-
tos/iniciativas 

Divulgação do Regulamento e 
calendarização das iniciativas 
(e-mail, Blogger; redes sociais 
da biblioteca) como incentivo 
à participação autónoma dos 
alunos. 

Com relevância no âmbito 
das diversas áreas curricula-
res com particular incidência 
em línguas e literaturas; Ci-
dadania e Desenvolvimento. 

Abril 

Comemoração de datas 
significativas: 25 de abril  

Conhecimento personali-
zado do dia da revolução 
e das circunstâncias que 
a motivaram na 1ª pes-
soa pelo Sr. Coronel 
Vasco Lourenço  

Linguagens e textos 
Informação e comunicação 
Desenvolvimento pessoal e 
autonomia 

9ºs anos  Fernanda 
Silva, Sr. Coro-
nel Vasco Lou-
renço.  

Atividade promotora de um 
melhor conhecimento da im-
portância da revolução.  

Articulação com a disciplina 
de História e programa de 
9º ano.  

Maio 

Visualização do filme Ci-
nema Paraíso 

Sensibilização para o pa-
pel da memória e do ci-
nema na vida das crian-
ças e adultos.  

Linguagens e textos 
Informação e comunicação 
Desenvolvimento pessoal e 
autonomia 

Comunidade 
educativa  

Fernanda Silva  Não houve público.  Atividade relevante pra a 
educação cívica.  

3º 
perí-
odo 

Estágio Profissional  Cumprir tarefas no âm-
bito do estágio de Assis-
tente administrativo 

Informação e comunicação 
Desenvolvimento pessoal e 
autonomia 

Um aluno do 
CEFPI 

Fernanda Silva 
e Ana Pires 
(CEFPI)  

  

3º 
perí-
odo 

Continuação da informati-
zação do acervo.  

Reforçar o papel forma-
tivo da biblioteca esco-
lar; implementar ação de 
continuidade. 

Informação e comunicação 
Saber científico, técnico e tec-
nológico 

Comunidade 
Educativa. 

Fernanda Silva    
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BECRE 

Data Atividade/Descrição Objetivos alcançados 
Áreas de Competências do 

Perfil dos Alunos 

Público-Alvo 
(previsto/al-

cançado) 

Dinamiza-
dores/Par-

cerias 

Avaliação global (com 
identificação dos instru-

mentos utilizados) 

Articulação c/ currículo 
das áreas disciplinares 
envolvidas/Integração 
na avaliação dos alunos 

Maio
/ju-
nho 

Leitura orientada   Recuperação das apren-
dizagens  

Linguagens e textos 
Pensamento crítico e pensa-
mento criativo 
Informação e comunicação 

1º ciclo  Fernanda 
Silva, Rosa 
Silva, Lídia Cu-
nha, Célia Mo-
reira, Julieta 
Teixeira, Pal-
mira Martins, 
Helena Cor-
reia  

Atividade pretende contribuir 
para o desenvolvimento das 
competências de leitura, não 
tendo permitido, no entanto, 
aferir o grau de consecução 
do seu objetivo primordial.  

Atividade relevante para a 
disciplina de Língua Portu-
guesa.  

Dia 
mun-
dial 
da 
Cri-
ança 

Hora do conto e dinamiza-
ção de oficina de Cadavre 
Exquis.  

Produção temática de 
forma colaborativa de 
trabalhos de expressão 
plástica   

Linguagens e textos 
Pensamento crítico e pensa-
mento criativo 
Informação e comunicação 

1º ciclo  Fernanda 
Silva, Rosa 
Silva, Lídia Cu-
nha, Célia Mo-
reira, Julieta 
Teixeira, Pal-
mira Martins, 
Helena Cor-
reia  

  

3º 
perí-
odo 

Educação Literária: requi-
sição de obras para sala de 
aula. 

Apoiar o currículo; Pro-
mover a literacia da lei-
tura e da escrita. 

Linguagens e textos 
Desenvolvimento pessoal e 
autonomia 

Alunos do en-
sino Pré-Escolar 
e 1.º ciclo do E. 
Básico  

Fernanda 
Silva, docen-
tes da EB Bom 
Pastor.  

  

3º 
perí-
odo 

Curadoria de conteúdos Atualizar o blogue e pá-
ginas web da biblioteca 

Informação e comunicação 
Linguagens e textos 

Comunidade 
Educativa (blo-
gue da biblio-
teca) 

Fernanda Silva   
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Serviço de Psicologia e Orientação 

Data Atividade/Descrição Objetivos alcançados 
Público-Alvo 

(previsto/alcan-
çado) 

Dinamiza-
dores/Par-

cerias 

Avaliação global (com identificação 
dos instrumentos utilizados) 

Ao 
longo 
do ano 

II. Relação escola/família e envolvimento dos pais:  
• Divulgação do PAA do SPO por mensagem escrita 
• Reunião e contactos com a Associação de pais 
(APAECM) 
• Atendimento aos EE nos casos individuais acompa-
nhados pelo SPO 
• Encontro de pais/EE dos alunos do 5.º ano (referido 
em I.) 
• Realização de duas reuniões com os pais/EE dos alu-
nos do 9.º ano, no âmbito das ações de Orientação 
Vocacional. (referido em V.) 
• Realização de uma reunião com os pais/EE dos alu-
nos do 5.º ano, para apresentação do Programa Deva-
gar Se Vai Ao Longe implementado nas diferentes tur-
mas (referido em III.) 

• Compreensão da influência familiar no de-
senvolvimento, aprendizagem, saúde e bem-
estar psicológico 
• Envolvimento dos pais/EE na comunidade 
escolar e no processo pedagógico dos seus 
educandos 
• Desenvolvimento de competências paren-
tais e práticas educativas eficazes (gestão do 
comportamento e disciplina, métodos de es-
tudo e compreensão das regras e procedi-
mentos escolares,…) 
• Envolvimento dos pais/EE nas tomadas de 
decisão dos seus educandos 
• Promoção da relação escola-família, contri-
buindo para uma comunicação funcional e 
pacífica 

Famílias/EE dos alu-
nos do agrupa-
mento 

SPO, PES e 
APAECM 

Não foram recolhidas evidências das re-
uniões efetuadas. Relativamente ao 
acompanhamento de casos de alunos, o 
SPO tem recebido um feedback muito 
positivo sobre a sua intervenção. 

Ao 
longo 
do ano 

III. Saúde psicológica e desenvolvimento socioemoci-
onal e académico. 
• 14 sessões nas sete turmas do 5.º ano (aula de Cida-
dania): aplicação do programa de promoção de com-
petências socioemocionais Devagar Se Vai Ao Longe 
• Intervenções em turma sobre temas diversos: 
• -- 6 sessões na turma 6Ai: "A nossa turma: comuni-
cação e resolução de conflitos" 
• -- 3 sessões na turma 6Dc: "A nossa turma: comuni-
cação e resolução de conflitos" 
• 4 sessões na turma 7Ac: "Eu e os outros: consciência 
social e empatia" 
• 12 sessões na turma 8Ci: "Eu e os outros: consciên-
cia social e empatia - Interações positivas em sala de 
aula" 

• Contributo para o desenvolvimento de com-
petências socioemocionais e académicas 
• Promoção da saúde psicológica e literacia 
em saúde mental 
• Promoção do autoconhecimento e bem-es-
tar dos alunos, proporcionando um espaço de 
discussão e reflexão nas diversas temáticas 
dinamizadas pelo SPO 
• Atualização de conhecimentos, sensibiliza-
ção e reflexão sobre diferentes fatores sociais 
e comportamentais do desenvolvimento hu-
mano (cognição, motivação, interação social, 
comunicação), com implicações no que diz 
respeito à sua aplicação prática em sala de 
aula 

• Por iniciativa do 
SPO ou a pedido 
dos docentes, as 
ações descritas diri-
giram-se a alunos 
de diferentes tur-
mas e anos de es-
colaridade. 
• Comunidade edu-
cativa 

SPO / PES e 
CD 

Programa Devagar Se Vai Ao Longe: No 
final das sessões, foi solicitado aos alu-
nos das 7 turmas do 5º ano das duas es-
colas, o preenchimento de um questio-
nário (Google Forms) de avaliação das 
sessões (temas, estratégias, dinamiza-
ção, cumprimento dos objetivos, etc). 
Das cerca de 120 
respostas recolhidas, a avaliação global 
do programa, numa escala de 1 a 5, si-
tua-se no nível 4 (48,8%) ou 5 (45,5%), 
sendo que 5,8% de respostas atribuem o 
nível 3.  
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Serviço de Psicologia e Orientação 

Data Atividade/Descrição Objetivos alcançados 
Público-Alvo 

(previsto/alcan-
çado) 

Dinamiza-
dores/Par-

cerias 

Avaliação global (com identificação 
dos instrumentos utilizados) 

• 4 sessões na turma 9Di: "Envolvimento escolar e Mé-
todos de estudo" 
• 3 sessões nas turma 10LH2 e 10LH3: "Envolvimento 
escolar" 
• Assessoria a professores: participação em CT 
• Acompanhamento de casos individuais 
• Encaminhamento para serviços externos da área da 
saúde e social 
• Contacto com instituições e serviços externos e com 
as entidades parceiras (ex. Fundação A comunidade 
contra a SIDA; Projeto ADN – Associação CRIAR; ACES; 
…) 
• Articulação com o GIA 
• Realização de uma reunião com os pais/EE dos alu-
nos do 5.º ano, para apresentação do Programa Deva-
gar Se Vai Ao Longe implementado nas diferentes tur-
mas 

• Sensibilização da comunidade educativa e 
mobilização de professores e pais/EE 

Ao 
longo 
do ano 

IV. Escola Inclusiva: 
• Sensibilização da comunidade educativa para a edu-
cação inclusiva 
• Apresentação de propostas de medidas de suporte à 
aprendizagem a mobilizar 
• Aconselhamento aos docentes na implementação de 
práticas pedagógicas inclusivas 
• Desenvolvimento de um trabalho colaborativo regu-
lar com educadores e docentes, tendo em vista o es-
tudo de casos, a análise de facilitadores e barreiras ao 
desenvolvimento e à aprendizagem, a delimitação de 
propostas de intervenção e a promoção de práticas in-
clusivas   
• Colaboração na identificação, prevenção e acompa-
nhamento de situações problemáticas de alunos, no-
meadamente falta de assiduidade, risco de abandono 

• Contribuir para a igualdade de oportunida-
des e para a promoção do sucesso educativo 
de todas as crianças e jovens 
• Contribuir para a construção de uma escola 
democrática e inclusiva 
• Contribuir para a implementação de medi-
das de integração e inclusão do aluno na es-
cola tendo em conta a sua envolvência fami-
liar e social 

Comunidade edu-
cativa 

SPO, EMAEI Não foram recolhidas evidências for-
mais. Salienta-se o esforço levado a cabo 
no âmbito da coordenação da EMAEI na 
elaboração/revisão de documentos, me-
lhoria de procedimentos, dinamização e 
condução das reuniões da equipa, apoio 
aos DT e envolvimento dos pais/EE. 
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Serviço de Psicologia e Orientação 

Data Atividade/Descrição Objetivos alcançados 
Público-Alvo 

(previsto/alcan-
çado) 

Dinamiza-
dores/Par-

cerias 

Avaliação global (com identificação 
dos instrumentos utilizados) 

escolar e comportamentos de risco, envolvendo a co-
munidade educativa 
• Coordenação da EMAEI (Psicóloga Graça Machado) 

2.º/ 3.º 
perío-
dos 

V. Orientação Vocacional (OV) - 9.º ano: 
• Realização de programa de OV nas seis turmas do 
9.º ano do agrupamento, com um total de cerca de 6 
sessões por turma 
• Atendimento, individualmente ou em pequeno 
grupo, dos alunos indecisos ou com dúvidas 
• Realização de duas reuniões com os pais/EE dos alu-
nos do 9º ano (na primeira reunião, aproveitou-se as 
reuniões de pais com os diretores de turma e a se-
gunda reunião realizou-se em 25 de maio) 
• Atendimento individual a pais/EE que solicitaram 

• Realização de atividades com vista ao de-
senvolvimento do autoconhecimento e de ex-
ploração vocacional. 
•  Apoiar os jovens na construção dos seus 
projetos futuros e na implementação das suas 
escolhas vocacionais 
•  Levar os jovens a articular a construção dos 
seus projetos de vida com a escolha de um 
percurso de formação 
• Estimular os alunos na realização de ativida-
des de exploração do mundo escolar e profis-
sional 
• Envolver os pais/EE na vida escolar e prepa-
ração para as tomadas de decisão dos seus 
educandos 

Alunos do 9º ano 
de escolaridade e 
respetivos pais/EE   

SPO No final do programa em turma foi soli-
citado aos alunos das turmas do 9º ano 
das duas escolas, o preenchimento de 
um questionário no Google Forms, de 
avaliação das sessões (temas, cumpri-
mento de objetivos, dinamização, estra-
tégias etc.). Das cerca de 74 respostas 
recolhidas, a avaliação global foi muito 
positiva, estando numa escala de 1 a 5, 
no nível 
4 (43,2%) e 5 (32,4%). Relativamente a 
outras intervenções, foram aplicados 
questionários de avaliação das sessões 
através do GoogleForms ou em formato 
escrito ou testemunho oral, com feed-
back positivo ou muito positivo relativa-
mente à utilidade da ação e grau de sa-
tisfação quanto aos objetivos e dinâmi-
cas apresentadas. 

2.º e 
3.º pe-
ríodos 

VI. Orientação Vocacional (OV) - Ensino Secundário: 
• Ações de informação/sensibilização em turmas do 
ensino secundário de apoio à construção dos projetos 
vocacionais 
• Atendimentos, individualmente ou em pequeno 
grupo, dos alunos (e/ou encarregados de educação) 
que se dirigirem ao serviço para esclarecimento de dú-
vidas e (re)orientação 
• Projeto Inspiring Future: mostra de instituições de 
ensino superior, sessões informativas e workshop (16 

Apoio à construção dos projetos futuros dos 
alunos e implementação das suas escolhas. 
• Esclarecimento de dúvidas e (re)orientação 
de percursos formativos 
• Envolvimento dos pais/EE na vida escolar e 
preparação para as tomadas de decisão dos 
seus educandos 
  

 Alunos do ensino 
secundário e respe-
tivos pais/EE 

SPO Não foram recolhidas evidências. 
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Serviço de Psicologia e Orientação 

Data Atividade/Descrição Objetivos alcançados 
Público-Alvo 

(previsto/alcan-
çado) 

Dinamiza-
dores/Par-

cerias 

Avaliação global (com identificação 
dos instrumentos utilizados) 

de maio) 
• Canalização de informações através dos DT  

Ao 
longo 
do ano 

VII. Apoio psicopedagógico e avaliação Psicológica: 
• Avaliação psicopedagógica e intervenção direta com 
alunos de todos os níveis de ensino 
• Trabalho de colaboração e apoio aos educadores de 
infância, PTT, DT e docentes, através da realização de 
encontros e participação em reuniões e CT 
• Atendimento e aconselhamento de pais/EE 
• Monitorização dos processos/casos acompanhamen-
tos em anos anteriores (com pais/EE e CT) 
• Contactos com serviços da comunidade (CPCJ, sa-
úde, tribunais, segurança social, outros técnicos/servi-
ços) 
• Reuniões com a Educadora Social e enfermeiras da 
saúde escolar 
• Articulação com o gabinete do aluno, docentes de 
educação especial e EMAEI 
• Organização e acompanhamento do projeto Volun-
tariado Estudantil (da responsabilidade da Reitoria UP 
e CMP): seleção de alunos, atribuição de voluntários, 
preparação de fichas de registo/dossier, acompanha-
mento ao longo do ano, avaliação dos voluntários) 

• Apoiar os alunos nas áreas académica, so-
cial e/ou pessoal, de modo a desenvolverem 
recursos para ultrapassar as dificuldades que 
surgem nos diferentes domínios da sua vida 
• Proceder à avaliação global de situações re-
lacionadas com problemas de desenvolvi-
mento e com dificuldades de aprendizagem e 
prestar o apoio psicopedagógico mais ade-
quado 
• Fomentar a integração e a inclusão do aluno 
na escola 
• Promover a participação dos pais /EE na 
vida da escola e no acompanhamento dos 
seus educandos 
• Proceder ao encaminhamento dos alunos 
para as estruturas e serviços técnico-pedagó-
gicos do agrupamento e para entidades exte-
riores 

Alunos de todos os 
anos letivos e do-
centes respetivos 

SPO e docen-
tes 

Não foram recolhidas evidências for-
mais, apesar de o SPO normalmente re-
ceber da parte de alunos, DT e pais/EE 
um feedback positivo acerca das inter-
venções efetuadas. 

 


