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2. Introdução  
 

 

 O Plano Anual de Atividades (PAA) do Agrupamento de Escolas do Vale de S. 

Torcato assume-se como um documento de planeamento, que define, em função do 

projeto educativo, os objetivos, as formas de organização e de programação das 

atividades e que procede à identificação dos recursos necessários à sua execução, 

conforme estipulado na alínea c), do ponto 1, do Art. 9º, do DL nº 137/2012. O PAA 

assume-se, ainda, como um documento importantíssimo da autonomia do Agrupamento, 

obedecendo a uma lógica de integração e de articulação entre as várias estruturas 

educativas, dos diferentes graus de ensino, tendo em vista a coerência, a eficácia e a 

qualidade do serviço prestado.  

 Todas as atividades que constam do presente documento visam a concretização 

dos princípios, valores e metas enunciados no projeto educativo, atendendo às 

prioridades a concretizar no respeito pelo regulamento interno e o orçamento.  

 Com o intuito de facilitar a leitura deste documento, optou-se por uma 

organização cronológica, sendo referidos todos os indicadores necessários a uma 

apreciação sistémica de cada uma das atividades. 

 

3. Metas e objetivos definidos no Projeto Educativo 
 
Estabelecem-se as seguintes Áreas de Intervenção, assim como as respetivas Metas a 

atingir: 

ÁREAS METAS 

Ensino/aprendizagem.  

1. Prevenir o abandono escolar.  

2. Aumentar o sucesso escolar.  

3.Promover o desenvolvimento  

profissional da Comunidade Escolar  

Organização e Gestão Escolar.  

4. Garantir a eficácia dos processos de 

organização e gestão com base numa 

monitorização.  

Cidadania.  

5. Fomentar a educação para a cidadania, 

valorizando o património ambiental e 

cultural.  

Saúde, Desporto e Cultura  
6. Promover a saúde, o desporto e a 

cultura.  
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Relação Escola / Família / Comunidade  

7. Intensificar e diversificar a participação 

de pais e encarregados de educação na 

vida da Escola.  

Espaços físicos e equipamentos 8. Melhorar as instalações e equipamentos. 

 

4. Calendário escolar 2021/2022 
 

Calendário das Atividades Educativas e Letivas da Educação Pré-escolar e do 

Ensino Básico 

Períodos 

Letivos 
Início Termo 

1.º 17 de setembro de 2021.  17 de dezembro de 2021. 

2.º 3 de janeiro de 2022.  5 de abril de 2022. 

3.º 19 de abril de 2022. 

 7 de junho de 2022 — 9.º ano de 

escolaridade. 

 15 de junho de 2022 — 5.º, 6.º 

7.º e 8.º anos de escolaridade. 

 30 de junho de 2022 — 

Educação Pré-escolar, 1.º ciclo 

do ensino básico. 

 

Interrupções das Atividades Educativas e Letivas da Educação Pré-escolar e do 

Ensino Básico 

Interrupções Início Termo 

1.ª 20 de dezembro de 2021.  31 de dezembro de 2021. 

2.ª 28 de fevereiro de 2022. 2 de março de 2022. 

3.ª 6 de abril de 2022. 18 de abril de 2022. 

 

5. Oferta educativa 

 
1 - O Agrupamento de Escolas do Vale de S. Torcato disponibiliza um conjunto de 

ofertas educativas orientadas para os diferentes níveis da escolaridade obrigatória, desde 

o ensino pré-escolar ao 9.º ano de escolaridade: 

a) Nos 1.º, 2.º e 3.º ciclos, área opcional Educação Moral e Religiosa Católica; 

b) No 2.º ciclo (Robótica – 5º ano, Complemento à Educação Artística – 6º ano); 

c) No 3.º ciclo, Oferta Complementar (Reforço Oralidade de Inglês – 7º ano, 

Cultura e Comunidades – 8º ano, reforço Matemática e Português – 9º ano), 

Complemento à Educação Artística (7º, 8º e 9º anos). 
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2 - As atividades de enriquecimento curricular desenvolvidas são as abaixo indicadas:  
a) Atividades de Enriquecimento Curricular (1.º ciclo): Artes performativas e 

Atividade Física e Desportiva. 

b) Apoio ao Estudo; 

c) Desporto Escolar; 

d) Clube Rádio Escola; 

e) Clube de Teatro e Poesia; 

f) Clube do Património; 

g) Clube da Solidariedade; 

h) Clube de Música; 

i) Eco - Escolas; 

j) PES 

 

6. Parcerias 

a) Câmara Municipal de Guimarães e respetivas Juntas de Freguesia; 

b) Associação para o Desenvolvimento das Comunidades Locais de S. Torcato; 

c) Irmandade de S. Torcato; 

d) Instituto do Emprego e Formação Profissional;  

e) Segurança Social; 

f) Sociedade Martins Sarmento; 

g) Guarda Nacional Republicana; 

h) Bombeiros Voluntários de Guimarães; 

i) Agrupamentos de Escuteiros; 

j) Centro de Saúde; 

k) Grupos Folclóricos da Corredoura e de S. Torcato; 

l) Centro Recreativo, Cultural e Artístico de S. Torcato; 

m) Grupo Desportivo União Torcatense 

n) Vitória Sport Clube de  Guimarães; 

o) Comissão de Proteção de Crianças e Jovens; 

p) Universidade do Minho; 

q) Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro; 

r) Universidade Católica Portuguesa; 

s) CERCIGUI; 
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t) Biblioteca Municipal Raul Brandão; 

u) Rede de Bibliotecas Escolares; 

v) Plano Nacional de Leitura; 

w) Editoras: LEYA e Porto Editora; 

x) Museu Alberto Sampaio. 

7. Caracterização da comunidade educativa  

O Agrupamento Vertical de Escolas do Vale de S. Torcato localiza-se no Vale 

do Ave, tendo como sede a Escola Básica dos 2º e 3º Ciclos do Ensino Básico, 

localizada na Vila de S. Torcato, pólo de desenvolvimento das freguesias circundantes. 

O Agrupamento é constituído por mais sete estabelecimentos de Educação/Ensino que 

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

O índice de natalidade na área do Agrupamento tem vindo a diminuir de há uns 

anos a esta parte (ver dados da Rede Social em anexo).  

A população ativa apresenta um grau de instrução reduzido, com reflexos num baixo 

horizonte cultural para os filhos, pelo que a valorização da Escola como entidade 

formadora está ainda distante de ser uma realidade. Com efeito, a escolaridade 

obrigatória é considerada como um fim em si e não um meio para o prosseguimento de 

estudos ou a obtenção de níveis de qualificação mais elevados. 

 Considerada ainda uma zona tradicionalmente rural, tem vindo nos últimos tempos 

a sofrer algumas mutações. Com efeito, a proximidade de Guimarães, importante centro 

de desenvolvimento de toda esta região, nomeadamente nos sectores secundário 

(indústria dos têxteis, vestuário, calçado, cutelarias e construção civil), e terciário 

(serviços), ocupa uma significativa parte da sua população ativa, com o consequente 

abandono de mão-de-obra mais jovem no sector primário. Assim, a população a exercer 

uma atividade profissional, distribui-se de forma desigual entre os vários sectores da 

atividade económica, sendo, em geral, a população mais idosa e com um menor grau de 

escolaridade que trabalha na agricultura. No que se refere à indústria, sector que nos 

últimos anos absorveu grande parte da população ativa, atualmente o tecido empresarial 

desta zona apresenta graves dificuldades estruturais e conjunturais, com reflexos nas 

taxas de desemprego da população menos jovem e numa maior dificuldade no acesso ao 

primeiro emprego. Por sua vez, a nível do sector terciário, apenas uma percentagem 
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bastante reduzida se enquadra nos graus de qualificação mais elevados, o que é bem 

representativo do reduzido nível de habilitações da população neste sector de atividades. 

Por outro lado, as características socioeconómicas e culturais dos agregados familiares, 

associadas às dificuldades do meio nas mais diversas vertentes, a par de horizontes 

culturais reduzidos de uma parte apreciável da população, influenciam fortemente a 

motivação e o rendimento escolar dos alunos, pelo que se torna necessária, cada vez 

mais, a intervenção e cooperação de todos os intervenientes, no sentido de que a escola, 

enquanto elemento aglutinador de todas as energias, seja capaz de pôr em marcha uma 

dinâmica que conduza ao sucesso escolar de todos os alunos e, simultaneamente, à 

promoção do nível socioeconómico e cultural do Vale de S. Torcato. 

 

Ano Letivo 2021/2022 
 

N.º de alunos por Escola /Ano/Turma  

 

Pré e 1.º ciclo 
 

Escola Básica de Mosteiro 
 

Turmas JI - 3 anos JI - 4 anos JI - 5 anos 
Total de 

alunos JI 

Centro Escolar- ST1 
17 0 0 17 

Centro Escolar- ST2 0 19 0 19 

Centro Escolar- ST3 
0 0 21 21 

Centro Escolar- ST4 0 6 12 18 

Turmas 
N.º de 

alunos 

Centro Escolar- ST1  
20 

Centro Escolar- ST2  
22 

Centro Escolar- ST3  
20 

Centro Escolar- ST4  
20 

Centro Escolar- ST5  
18 
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Centro Escolar- ST6  
17 

Centro Escolar- ST7  
18 

 

 

Escola Básica de Bela Vista – Selho 
 

N.º de alunos do Pré escolar 

Turmas JI - 3 anos JI - 4 anos JI - 5 anos 
Total de 

alunos JI 

Selho 3 5 16 24 

 

Turmas 
N.º de 

alunos 

Selho-SL1 
10 

Selho-SL2 
16 

Selho-SL3 
18 

Selho-SL4 
17 

 

Escola Básica de Vinha – Atães 
 

N.º de alunos do Pré escolar 

Turmas JI - 3 anos JI - 4 anos JI - 5 anos 
Total de 
alunos JI 

Vinha-Atães 3 11 10 24 

Turmas N.º de alunos 

Vinha-Atães - V1 
19 

Vinha-Atães - V2 
17 
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2.º e 3.º ciclos 
 

Escola EB do Vale de S. Torcato 
 

 Turma n.º de alunos 

5.º ano 5 A 18 

5.º ano 5B 14 

5.º ano 5C 17 

5.º ano 5D 16 

6.º ano 6 A 20 

6.º ano 6B 19 

6.º ano 6C 19 

7.º ano 7 A 15 

7.º ano 7B 16 

7.º ano 7C 16 

7.º ano 7D 14 

8º ano 8 A 19 

8.º ano 8B 15 

8.º ano 8C 16 

8.º ano 8D 18 

9.º ano 9 A 17 

9.º ano 9B 16 

9.º ano 9C 19 

9.º ano 9D 13 

total 317 
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Recursos Humanos 
 

RECURSOS HUMANOS 

Assistentes Operacionais 37 

Assistentes Técnicos 7 

Técnicos Especializados 6 

Total 50 

DOCENTES POR GRUPO DE RECRUTAMENTO 

100 7 

110 19 

120 1 

200 2 

210 1 

220 2 

230 5 

240 3 

250 1 

260 1 

290 2 

300 7 

320 1 

330 3 

400 2 

420 3 

500 5 

510 2 

520 3 

550 2 

600 1 

610 1 

620 4 

910 2 

Total 80 
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Matrizes curriculares 

MATRIZ CURRICULAR 1ºCICLO 

 

 

Componentes do currículo 1º ano 

 

2.º ano 3º ano e 4º ano 

Português  7  horas 7  horas 7  horas 

Matemática  6,5 horas 6,5  horas 7  horas 

Estudo do Meio  3 horas 3 horas 3 horas 

Educação Artísticas:  

(Artes Visuais, Expressão 

Dramática/Teatro, Dança e 

Música)  

4 horas 4 horas 3 horas 

Educação Física 

 Apoio ao Estudo  

 

2 horas 2 horas 1,5 horas 

 Oferta Complementar Laboratórios de 

Aprendizagem 

1,5horas 

Laboratórios de 

Aprendizagem 

1,5horas 

1 hora 

Inglês  ----- ---- 2 horas 

Cidadania e 

Desenvolvimento  

TIC  

Áreas de 

natureza 

transdisciplinar, 

potenciadas pela 

dimensão 

globalizante do 

ensino neste 

ciclo 

Áreas de 

natureza 

transdisciplinar, 

potenciadas pela 

dimensão 

globalizante do 

ensino neste 

ciclo 

 

Intervalos  2,5 horas 2,5 horas 2,5 horas 

Total 25 horas 25 horas 27 horas (com 

Ing.) 

Educação Moral e 

Religiosa  

 

1 hora 

 

1 hora 1 hora 
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MATRIZ CURRICULAR DO 2º CICLO 

2º CICLO 

Disciplinas 5º 6º 

Português 4 4 

Inglês 3 3 

HGP 3 3 

Cidadania e Desenvolvimento 0,5 0,5 

Matemática 5 5 

Ciência Naturais 2 2 

Educação Visual 2 2 

Educação Tecnológica 1,5 1,5 

Educação Musical/Música 2 2 

TIC 1 1 

Educação Física 3 3 

Apoio ao Estudo 2 2 

Complemento à Educação Artística   2 

EMRC 1 1 

OC - Robótica 1   

Total de tempos 31 32 

Total minutos 1550 1600 

 

MATRIZ CURRICULAR DO 3º CICLO 

3º ciclo 

Disciplinas 7º 8º 9º 

Português 4 4 4 

Inglês 2 3 3 

Cidadania e Desenvolvimento 0,5 0,5 0,5 

Matemática 4 4 4 

Ciência Naturais 3 3 3 

Fisica e Quimica 2 3 3 

Educação Visual 2 2 2 

Música/CEA 0,5 0,5 0,5 

TIC 1 1 1 

Educação Fisica 3 3 3 

História 3 2 2 

Geografia 2 2 2 

Francês 3 2 2 

EMRC 1 1 1 

Oferta Complementar 1 1 1 

Total de tempos 32 32 32 

Total minutos 1600 1600 1600 
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ESTRUTURA E ORGANIZAÇÃO PEDAGÓGICA E ADMINISTRATIVA - ORGANOGRAMA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Conselho de Docentes 

Titulares de Turma 

Diretor Conselho 

Administrativo 

7    Repres. Docentes 

2    Repres. Não Docentes 

4/6 Repres. Pais 

3   Repres. Município 

3   Repres. Comunidade 

Local 

2/0 Repres. Alunos 

Conselho Geral Conselho Pedagógico 

Diretor 

6 Coord. de 

Departamentos 

1 Coordenador dos 

Professores Titulares 

de Turma 

1 Coordenador dos 

Diretores de Turma  

1 Coordenador de   

 Biblioteca//PAA 

1 Coordenador da 

EMAEI 

1 Coordenador do 

Projeto TEIP 

1 Psicólogo 

1 Assistente social 

 

 

- Dep. Pré-Escolar 

- Dep. 1º ciclo 

-Dep. Línguas 

-Dep. Matemática e 

Ciências Experimentais 

-Dep. Ciências Sociais 

e Humanas 

-Dep. Expressões 

- Diretor 

- Subdiretor  

 -Chefe Serviços 

  Administrativos 

Cons.Doc. 

Titulares Turma 

Departamentos 

Curriculares 

Conselho Diret. de 

Turma 

 

Conselhos de  Ano 

e de Turma 

Outras Atividades 

de 

Coordenação 

 

- Diretor 

- Subdiretor 

- 2 Adjuntos 

 

Coordenadores 

de 

Estabelecimento 

Estruturas 

de  

Orientação 

Educativa 

 

 

Pessoal Não 

Docente 

Núcleo Cons. 

Docentes 

Grupo Disciplinar da 

Educação Especial 

EMAEI 

 

Conselho de Diretores de 

Turma 

Conselhos de Turma 

Conselhos de Docentes de Ano 

Núcleo de Conselhos de 

Docentes Outros Conselhos 
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Operacionalização das estruturas educativas e técnico-pedagógicas 

 

Estrutura 
Designação da 

atividade 
Objetivos Calendarização 

 

 

 

Departamentos/

Grupos 

disciplinares 

 

Preparação e 

organização do novo 

ano letivo; 

Monitorização das 

atividades realizadas 

no ano anterior; 

Planificações anuais e 

trimestrais; 

Planificações e metas 

de aprendizagem; 

Sugestões para o Plano 

Anual de Atividades. 

 

 

 

Melhorar a qualidade das aprendizagens traduzida 

no sucesso educativo dos alunos; 

Proporcionar condições de trabalho partilhado 

entre docentes;  

Operacionalizar estratégias comuns e 

metodologias de intervenção diferenciadas para o 

reforço da qualidade das aprendizagens; 

Ativar estratégias de articulação mais eficazes no 

âmbito da planificação; 

Promover o recurso a estratégias alternativas de 

intervenção pedagógica; 

Permitir a diversificação de atividades escolares 

dos alunos; 

Promover o sucesso escolar dos alunos; 

Promover o uso correto da língua portuguesa para 

comunicar de forma adequada e para estruturar o 

pensamento próprio;  

Desenvolver capacidades no âmbito da criação de 

métodos de estudo e de trabalho; 

Desenvolver a capacidade de atenção/ 

concentração; 

Proporcionar a transferência das aprendizagens 

para o mundo real; 

Desenvolver atitudes de respeito pelas regras de 

convivência; 

Adotar metodologias personalizadas de trabalho e 

de aprendizagem, adequadas às necessidades de 

cada aluno;  

Adotar estratégias adequadas à resolução de 

problemas e à tomada de decisões;  

Cooperar com outros em tarefas e projetos 

comuns;  

Reforçar a participação e dinamização de outros 

projetos e atividades extracurriculares; 

Promover a saúde, o desporto e a cultura. 

1º Período 

 

Informações do 

Conselho Pedagógico; 

Apreciação dos 

Critérios Gerais de 

Avaliação; 

Avaliação de 

Desempenho Docente; 

Inventariação das 

necessidades de 

material; 

Articulação disciplinar 

vertical e horizontal; 

Partilha de materiais e 

de metodologias; 

Cumprimento das 

planificações; 

Testes intermédios; 

Balanço e reflexão 

sobre os 

Apoios/Assessorias 

Pedagógicas; 

Análise e reflexão dos 

resultados da avaliação 

no final de cada 

período. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ao longo do ano 
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Estrutura 
Designação da 

atividade 
Objetivos Calendarização 

 

 

EMAEI 

(Equipa 

Multidisciplinar 

de Apoio à 

Educação 

Inclusiva) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAA 

(Centro de 

Apoio à 

Aprendizagem) 

 

 

1 - Participação 

colaborativa da 

EMAEI com as 

estruturas de 

coordenação educativa 

e supervisão 

pedagógica da 

escola/agrupamento.  

2. Assessoria da 

EMAEI aos docentes 

na concretização de 

práticas pedagógicas 

inclusivas  

3 – Articulação inter – 

serviços – equipa da 

flexibilização 

curricular; equipas de 

anos; equipa da 

avaliação interna; 

equipa de tutores;  

 4 .Articular com os 

diversos recursos 

específicos existentes 

na comunidade, a 

saber:  Equipas Locais 

de Intervenção 

Precoce; Equipas de 

saúde Escolar dos 

ACES/ULS; 

Comissões de Proteção 

de Crianças e Jovens; 

centros de recursos 

para a Inclusão 

 

1 - O Centro de Apoio 

à Aprendizagem 

(CAA) é uma estrutura 

de apoio agregadora 

dos recursos humanos 

e materiais, dos 

saberes e competências 

da escola. 

2 — A ação educativa 

- Sensiblizar a comunidade Educativa para a 

Educação Inclusiva; 

- Propor as Medidas de suporte à Aprendizagem a 

mobilizar; 

- Acompanhar e monitorizar a aplicação de 

Medidas de suporte à Aprendizagem; 

- Prestar aconselhamento aos docentes na 

implementação de práticas pedagógicas 

inclusivas; 

- Elaborar o relatório Técnico Pedagógico, o 

Programa Educativo Individual e o Programa 

individual de Transição; 

- Adotar os procedimentos necessários de modo a 

garantir a participação dos pais ou encarregados 

de educação, consensualizando respostas para as 

questões que se coloquem 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ao longo do ano 

letivo 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Acompanhar o funcionamento do Centro de 

Apoio à Aprendizagem 

2.Assegurar uma resposta educativa diferenciada 

em todas as áreas que compõem o currículo do 

aluno em questão, apelando à participação ativa 

dos docentes do ensino regular e dos 

Pais/Encarregados de Educação; 

Proporcionar aos alunos a oportunidade de 

aprendizagens em situações formais e não 

formais; 
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Estrutura 
Designação da 

atividade 
Objetivos Calendarização 

promovida pelo Centro 

de Apoio à 

Aprendizagem (CAA) 

é subsidiária da ação 

desenvolvida na turma 

do aluno, convocando 

a intervenção de todos 

os agentes educativos, 

nomeadamente o 

docente de Educação 

Especial. 

3 — O Centro de 

Apoio à Aprendizagem 

(CAA), enquanto 

recurso organizacional, 

insere-se no contínuo 

de respostas educativas 

disponibilizadas pelo 

Agrupamento, 

articulando com as 

diversas estruturas 

presentes na escola: 

Biblioteca escolar, 

Gabinete do aluno; 

Gabinete de apoio ao 

aluno e à família; 

Clubes diversos, 

diversas ações TEIP 

presentes no Projeto 

Educativo da escola. 

 

3.Assegurar ao aluno a sua futura inserção social e 

profissional através  

do desenvolvimento de  competências sociais e da  

assunção de valores de  cidadania; 

Sensibilizar e orientar Encarregados de Educação 

dos alunos com NEE;  

Colaborar com entidades/instituições da 

comunidade envolvente no âmbito do 

desenvolvimento dos Planos Individuais de 

Transição; 

4.Certificar que o decreto-lei 3/2008, que sustenta 

legalmente o percurso educativo destes jovens, 

assim como toda a legislação a ele associada, 

esteja a ser bem implementada; 

Participar na organização de turmas de alunos 

com alunos NEE, na promoção de uma escola 

inclusiva; 

5.Promover a implementação de medidas 

educativas e/ou outras estratégias que promovam 

o sucesso dos alunos com NEE em todos os níveis 

de ensino (do JI ao 9.º ano); 

 

 

 

 

 

Ao longo do ano 

letivo 

 

 

 

6. Apoiar docentes no âmbito do trabalho 

desenvolvido e/ou a desenvolver com os alunos 

com NEE; participar em conselhos de turma, 

conselhos disciplinares, reuniões formais e 

informais com as diversas estruturas da 

comunidade educativa; reuniões de articulação 

com a assistente social do GAAF e Serviço de 

Psicologia; 

7.Avaliar ou reavaliar alunos para se averiguar se 

necessitam ou continuam a necessitar de 

acompanhamento direto de Educação Especial; 

 

Sempre que se 

justifique 

 

8.Divulgar os eventos e atividades na área de 

atuação 

Sensibilizar a comunidade para a temática da 

diferença. 

 

 

Ao longo do ano 

letivo 

 

Biblioteca 

 

1. Cooperação da BE 

com as estruturas de 

coordenação educativa 

e supervisão 

pedagógica da 

escola/agrupamento. 

2. Integração da BE no 

plano de ocupação dos 

tempos escolares 

(OTE) da 

 

1. Colaborar com as diversas estruturas na 

planificação e concretização de atividades. 

 2. Apoiar na realização dos TPC e/ou em 

atividades programadas pelos docentes, leitura, 

jogos didáticos no PC, jogos de mesa ( Damas, 

Super T, …); 

3.1 Apoiar os utilizadores no acesso e na procura 

e produção da informação, incentivando uma 

cultura de acesso e uso da BE e dos recursos. 

3.2 Articular e desenvolver um trabalho 

 

Ao longo do ano 
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Estrutura 
Designação da 

atividade 
Objetivos Calendarização 

escola/agrupamento 

3. Colaboração da BE 

com os docentes na 

concretização das 

atividades curriculares 

desenvolvidas no seu 

espaço ou tendo por 

base os seus recursos. 

4. Apoio a atividades 

livres, extra-

curriculares e de 

enriquecimento 

curricular 

5. Projetos e parcerias 

6. Articulação da BE 

com a Escola/ 

Agrupamento. Acesso 

e serviços prestados 

pela BE 

7. Gestão da coleção 

8. Apoio ao estudo 

 

sistemático de promoção da leitura através do 

empréstimo domiciliário e da leitura orientada 

melhorando as competências dos alunos ao nível 

da leitura e das literacias. 

3.3 Promover a utilização das TIC no contexto das 

atividades escolares. 

4. Incentivar a promoção e dinamização de 

atividades livres, extracurriculares e de 

enriquecimento curricular. 

5. Implementar projetos de promoção de leitura, 

como o PNL e informar a comunidade 

relativamente às linhas de orientação e atividades 

propostas pelo Plano. 

6. Adequar os objetivos, recursos e atividades ao 

projeto curricular de escola e aos planos das 

turmas. 

7. Implementar a partilha de recursos pelas 

escolas do agrupamento, dinamizando o projeto 

de itinerância de fundos pelo Agrupamento. 

8. Desenvolver métodos de estudo procurando 

colmatar dificuldades diversas, tendo como 

objetivo o sucesso escolar dos alunos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Serviço de 

Psicologia 

 

 

 

 

1. Apoio psicológico e 

individualizado; 

atendimento do aluno e 

respetiva família; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.Equipa 

Multidisciplinar de 

Apoio à Escola 

Inclusiva (EMAIE) 

 

 

 

 

 

 

Promover o desenvolvimento psicossocial, a 

integração escolar e a promoção do sucesso 

educativo dos alunos; conceptualizar situações 

problemáticas sinalizadas através da recolha de 

informação junto dos professores, pais e 

encarregados de educação; desenvolver 

estratégicas interventivas adequadas à resolução 

do(s) problema(s)/situações; e apoiar e envolver 

dos agentes educativos (docentes, pais e 

encarregados de educação e assistentes 

operacionais) na definição e implementação de 

estratégias de intervenção 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ao longo de todo o 

ano 

Sensibilizar a comunidade educativa para a 

educação inclusiva (pais e encarregados de 

educação, docentes e assistentes operacionais); 

definir/propor medidas de suporte à aprendizagem 

a mobilizar; acompanhar e monitorizar a aplicação 

de medidas de suporte à aprendizagem; prestar 

aconselhamento aos docentes na implementação 

de práticas pedagógicas inclusivas; elaborar o 

relatório técnico pedagógico previsto no artigo 21º 

e, se aplicável, o programa educativo individual e 

o plano de transição previstos, respetivamente, 

nos artigos 24º e 25º; acompanhar o 

funcionamento do centro de apoio à 

aprendizagem. 
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Estrutura 
Designação da 

atividade 
Objetivos Calendarização 

 

 

 

 

 

 

 

3. Consultadoria inter-

serviços; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Programa “Aprende 

a Aprender”; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Programa “Orientar 

para optar”; 

 

 

6. Escola 

Saudavelmente 

 

Apoiar e envolver os agentes educativos 

(docentes, pais e encarregados de educação e 

assistentes operacionais) na definição e 

implementação de estratégias de intervenção. 

Rastrear as aptidões e as competências necessárias 

para os processos de aprendizagem junto da 

população pré-escolar, promovendo ações para 

colmatar as fragilidades detetadas; Alterar as 

perceções dos alunos em relação ao estudo, aos 

processos nele implicados e às suas próprias 

competências enquanto estudantes; Promover a 

motivação e o envolvimento pessoal para o 

estudo; Reforçar a autonomia e a organização dos 

alunos no âmbito dos métodos de trabalho, 

promovendo a autorregulação para a 

aprendizagem; Sensibilizar os docentes na 

aplicação de estratégias específicas de estudo à 

sua área de saber; Sensibilizar e informar os pais e 

encarregados de educação de estratégias para 

tornar o estudo mais eficaz; 

Desenvolver estratégias de autorregulação 

emocional e comportamental nos alunos. 

Orientar e apoiar os alunos na transição para o 

novo ciclo de ensino e na inserção no mundo do 

trabalho; Promover a exploração de interesses 

vocacionais e profissionais, valores e capacidades, 

tendo em vista a tomada de decisão vocacional; 

Promover um maior envolvimento dos alunos na 

construção do seu projeto vocacional; Dar a 

conhecer as diferentes alternativas educativas e 

formativas disponíveis no sistema de ensino 

português, aos alunos e aos pais e encarregados de 

educação; Explorar as alternativas educativas e 

formativas da região; Sensibilizar os pais e 

encarregados de educação para o seu papel nas 

opções escolares dos seus educandos; Prevenir 

situações de absentismo e abandono escolar. 

Promoção da Saúde Psicológica Escolar; 

Sensibilizar para a importância do bem estar 

psicológico, emocional e social no sucesso 

educativo. 

 

 

Gabinete de 

Apoio ao Aluno 

e à Família 

1. Sessões 

Individuais de 

Educação Parental 

 

 

 

Desenvolver competências parentais ajustadas 

recorrendo à utilização de estratégias de disciplina 

positiva; Promover relações mais saudáveis e 

positivas tanto no interior da família como fora 

dela; Fortalecer a interação escola-família.  

 

 

 

 

Ao longo do ano 
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Estrutura 
Designação da 

atividade 
Objetivos Calendarização 

 

 

 

 

 

2.Consultadoria intra e 

inter-serviços 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Sessões de 

Bullying e 

Ciberbullying 

 

 

 

 

 

4.Cantinho Solidário 

 

 

 

 

 

5. Sessões de 

Capacitação “Mais 

Competências” 

Colaborar no diagnóstico das dificuldades dos 

alunos com vista à elaboração de programas 

individuais de apoio; Promover a reflexão crítica 

no que concerne aos casos sinalizados e/ou em 

acompanhamento; Desenvolver estratégias 

eficazes à resolução de problemas em contexto 

escolar em articulação com os diferentes 

interlocutores envolvidos no processo; Melhorar 

as práticas educativas no que respeita à 

aprendizagem e mudança de comportamentos nos 

alunos; Adequar as metodologias de intervenção 

às necessidades/problemas identificados. 

 

Ao longo do ano 

Dotar os alunos de informações e competências 

gerais e específicas necessárias para fazer face às 

adversidades que vão surgindo ao longo do seu 

desenvolvimento; - Promover a melhoria das 

relações interpessoais entre os colegas da turma; - 

Resolver/mediar conflitos atuais e futuros, que 

podem ou não configurar uma situação de 

bullying. 

 

2º Período 

Aprofundar as relações com as instituições da 

comunidade exteriores à escola e desenvolver o 

espírito de solidariedade na comunidade 

educativa. 

 

Ao longo de todo o 

ano 

 

Incentivar o estabelecimento de uma relação de 

proximidade comunicativa e dialógica entre os 

diversos agentes da comunidade educativa; 

Fomentar a participação e o envolvimento ativo 

dos alunos/pais e encarregados de educação neste 

processo; Aumentar os fatores protetores 

presentes nas famílias estimulando uma vivência 

saudável; Prevenir o abandono e o absentismo 

escolar. 

 

2º e 3º Período 

 

Outras 

 

 

Desporto 

Escolar 

- Participação das 

equipas escolares de 

Voleibol infantis B 

feminino Voleibol 

Iniciadas feminino  

Futsal masculino e 

trampolins nos 

campeonatos escolares 

dinamizados pelo CAE 

Braga. 

 

- Formação de juízes 

árbitros das diversas 

modalidades. 

- Contribuir para um melhor aproveitamento 

escolar e sucesso educativo dos alunos. 

- Promover a inclusão. 

- Incentivar regras de higiene e segurança nas 

atividades físicas. 

- Fomentar o respeito pelas normas do espírito 

desportivo. 

- Contribuir para a melhoria dos índices de 

atividade física. 

 

 

 

Ao longo do ano 
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8. Calendário das Atividades 

DIA HORA ATIVIDADE 
02/09 

5.ª Feira 
10:00 Reunião do Conselho Pedagógico 

06/09 
2.ª Feira 

10:00 Reunião de Coordenadores de Estabelecimento – 1.º ciclo 

14:30 Reunião Geral (refeitório) 

15:30 

Reunião Equipa TEIP (anfiteatro) 

António Sousa, Ana de Belém, Branca Pereira, Balbina Dias, Cristina Freitas, Cristina Martins, Cristina 
Fernandes, Fernando Almeida, Manuela Matos, Paulo Laranjeiro, Nuno Dinis, Paulo Pereira, Patrícia Silva, 

Paula Guise, Margarida Vila Nova, Tânia Neto, Helena Pinto, Carmo Pacheco, Sofia Carneiro, Susana Carvalho, 
Sandra Ferreira, Ricardo Silva, Susana Gouveia, José Alberto Freitas 

07/09 
3.ª Feira 

09:30 

Reunião Estratégia de Educação para a Cidadania de Escola (sala 1) 

Abílio Barreira, Cristina Fernandes, Helena Pinto, M.ª José Carvalho, Paulo Pereira, Ricardo Silva, Alda 
Freitas 

Reunião do Conselho Administrativo 

11:00 

Reunião – Plano de Contingência para a COVID-19 (sala 2)  

(Cristina Martins, Patrícia Silva, Amílcar Peixoto) 
Reunião Equipa Eco-Escolas (sala 3) 

Marisa Sousa, Lurdes Paula Bravo, Luciana Morais, Paula Lopes, Paula Guise, Amílcar Peixoto, Armanda 
Dias, Emília Pereira 

14h30 Reunião de Departamento – 1.º ciclo (sala 1) 

16h00 Reunião do Conselho de Docentes de Ano – (1.º, 2.º, 3.º e 4.º ano) 
(salas: 1,2,3,4) 

08/09 
4.ª Feira 

09:30 Reunião de EMAEI (sala 1) 

10:30 

Reunião Apoio Tutorial Específico (ATE) e Programa de Mentorias (sala 2) 
Luísa Ribeiro, Tânia Neto, Manuela Matos, Paulo Pereira, Ricardo Silva 

Reunião de Departamento – Educação Pré-Escolar (sala 3) 

11:30 Reunião do Conselho de Diretores de Turma – 2.º/3.º ciclos (refeitório) 

14:30 Reunião da SADDCP (biblioteca) 
(+ Odete Matos e Carmo Fernandes) 

09/09 
5.ª Feira 

09:30 

Reunião de Núcleo (Nas escolas do 1.º ciclo )  

Reuniões de Departamento 
Dep. MCE (sala 1) Dep. L (sala 2) Dep. E (sala 3) Dep. CSH (sala 4)  

11:00 
Reuniões de Grupo Disciplinar 

Reunião de Apoio Socioeducativo/Assessorias Pedagógicas 
Temporárias – 1.º ciclo (sala 13) 

12:00 Reunião Comissão de Eventos (Balbina Dias, Manuela Abreu + elementos selecionados em 

reunião de departamento) 

14:30 Reunião Equipa PADDE 

13/09 
2.ª Feira 

09:30 Reunião do Conselho de Docentes de Ano – 5.º Ano (refeitório) 

11:30 Reunião do Conselho de Docentes de Ano – 7.º Ano (refeitório) 

14:30 Reunião do Conselho de Docentes de Ano – 9.º Ano (refeitório) 
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14/09 
3.ª Feira 

09:30 Reunião do Conselho de Docentes de Ano – 6.º Ano (refeitório) 

11:30 Reunião do Conselho de Docentes de Ano – 8.º Ano (refeitório) 

 

Reunião dos Educadores/Titulares de Turma/Diretores de Turma e Secretários com os 
Encarregados de Educação 

13/09 
2.ª Feira 

18:00 

Educação Pré-escolar 

1.º ano de escolaridade 

14/09 
3.ª Feira 

2.º ano de escolaridade 

3.º ano de escolaridade 

15/09 
4.ª Feira 

4.º e 9.º ano de escolaridade  
 

5.º e 6. ano de escolaridade 
(escola SEDE) 

16/09 
5.ª Feira 

7.º e 8.º ano de escolaridade 

 

9. Abertura do Ano Letivo e Receção aos alunos 
 

17/09/2021 

Pré-Escolar, 1.º Ciclo, 5.º e 6.º anos  7.º, 8.º e 9.º anos 

9:00 às 11:50 14:00 às 16:00 

Pelo Educador/Professor Titular de 
Turma/Diretor de Turma e Secretário 

Professor Titular de Turma/Diretor de 
Turma e Secretário 



 
AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DO VALE DE S. TORCATO 

             Pág. 26/134 

 

10. Listagem de Cargos Atribuídos 
 

MEMBROS DA DIREÇÃO 
DIRETOR JOSÉ ALBERTO FREITAS 

SUBDIRETOR NUNO DINIS 

ADJUNTO DO DIRETOR ANTÓNIO SOUSA 

ADJUNTA DO DIRETOR PATRÍCIA SILVA 

  

MEMBROS PERMANENTES DO CONSELHO PEDAGÓGICO 
DEPARTAMENTO DA EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR MANUELA VIEIRA 

DEPARTAMENTO DO 1.º CICLO ALDA FREITAS 

DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS SOCIAIS E HUMANAS RICARDO SILVA 

DEPARTAMENTO DE EXPRESSÕES ANGELINA SILVA 

DEPARTAMENTO DE LÍNGUAS TERESA GUIMARÃES 

DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICA E CIÊNCIAS EXPERIMENTAIS CELESTE ALMEIDA 

COORDENADORA DA BIBLIOTECA ESCOLAR/ PAA MANUELA MATOS 

REPRESENTANTE DOS CONSELHOS DE ANO 1.º CICLO RUTE PEREIRA 

COORDENADOR DE DT 2.º/ 3.º ciclos RICARDO SILVA 

COORDENADORA EMAEI ANA DE BELÉM 

COORDENADORA DO PROJETO TEIP BRANCA PEREIRA 

 

SUBCOORDENADORES DEPARTAMENTO 2.º CICLO 
DISCIPLINA DE PORTUGUÊS CARMO PACHECO 

DISCIPLINA DE INGLÊS HELENA SOARES 

DISCIPLINA DE HISTÓRIA E GEOGRAFIA DE PORTUGAL ABÍLIO BARREIRA 

DISCIPLINAS DE MATEMÁTICA/ CIÊNCIAS NATURAIS ALBERTA OLIVEIRA 

DISCIPLINAS DE EDUCAÇÃO VISUAL/ EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA PAULA GUISE 

DISCIPLINAS DE EDUCAÇÃO MUSICAL/ MÚSICA MANUELA ABREU 

DISCIPLINA DE EDUCAÇÃO FÍSICA PAULO LOBO 

 

SUBCOORDENADORES DEPARTAMENTO 3.º CICLO 
DISCIPLINA DE PORTUGUÊS MARGARIDA VILA NOVA 

DISCIPLINA DE INGLÊS LUÍSA RIBEIRO 

DISCIPLINA DE FRANCÊS CAROLINA CORREIA 

DISCIPLINA DE HISTÓRIA HELENA PINTO 

DISCIPLINA DE GEOGRAFIA CRISTINA FERNANDES 

DISCIPLINA DE MATEMÁTICA ODETE MATOS 

DISCIPLINA DE FÍSICO-QUÍMICA SUSANA GOUVEIA 

DISCIPLINA DE CIÊNCIAS NATURAIS ARMANDA DIAS 

DISCIPLINA DE EDUCAÇÃO VISUAL BALBINA DIAS 

DISCIPLINA DE TÉCNICAS DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO NUNO DINIS 

DISCIPLINA DE EDUCAÇÃO FÍSICA AURORA FARIA 

DISCIPLINA DE EDUCAÇÃO MORAL RELIGIOSA E CATÓLICA JOSÉ AVELINO FARIA 

EDUCAÇÃO ESPECIAL ALEXANDRE REIS 
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COORDENADORES DE CONSELHOS DE ANO 
CONSELHO DE DOCENTES - 1.º ANO RUTE PEREIRA  

CONSELHO DE DOCENTES - 2.º ANO SUSANA PEÃO 

CONSELHO DE DOCENTES - 3.º ANO ANGELINA FERNANDES 

CONSELHO DE DOCENTES - 4.º ANO CLARA FREITAS 

CONSELHO DE DOCENTES - 5.º ANO RICARDO SILVA 

CONSELHO DE DOCENTES - 6.º ANO MANUELA ABREU  

CONSELHO DE DOCENTES - 7.º ANO CRISTINA FERNANDES 

CONSELHO DE DOCENTES - 8.º ANO CRISTINA MARTINS 

CONSELHO DE DOCENTES - 9.º ANO PAULO PEREIRA 
 
 

 DIRETORES DE INSTALAÇÕES 
DISCIPLINAS DE EV/ET – 2.º CICLO JAIME SARO 

DISCIPLINA DE EV – 3.º CICLO PAULO LARANJEIRO 

DISCIPLINA DE EF PAULO LOBO 

DISCIPLINA DE CN EMÍLIA PEREIRA 

DISCIPLINA DE FQ CARLOS TEIXEIRA 

DISCIPLINAS DE EM/MÚSICA LUÍS FREITAS 
 

 

COORDENADORES DE ESTABELECIMENTO 
ESCOLA BÁSICA DE MOSTEIRO LURDES PAULA BRAVO 

ESCOLA BÁSICA DE VINHA-ATÃES MARISA SOUSA 

ESCOLA BÁSICA DE BELA VISTA-SELHO LUCIANA MORAIS 
 

 

PESSOAL NÃO DOCENTE - ASSISTENTES TÉCNICO/OPERACIONAIS 
CHEFE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS M.ª ROSA CHARRUA 

CHEFE DOS AS 
SISTENTES OPERACIONAIS (ESCOLA SEDE) 

M.ª DE FÁTIMA FREITAS 

 

 

PROFESSORES TUTORES 
LUÍSA RIBEIRO 

 

 

 

 

 

OUTRAS FUNÇÕES ATRIBUÍDAS 
COORDENADORA DO PROGRAMA ECO-ESCOLAS PAULA LOPES 

COORDENADORA DO PROJ. PROMOÇÃO DE EDU. PARA A SAÚDE  CRISTINA MARTINS 

COORDENADOR DOS APOIOS EDUCATIVOS ANA DE BELÉM 

COORDENADOR DO DESPORTO ESCOLAR PAULO LOBO 

COORD.  DA ESTRATÉGIA DE EDU. PARA A CIDADANIA DE ESCOLA HELENA PINTO 

COORDENADORA DO APOIO TUTORIAL ESPECÍFICO (ATE) TÂNIA NETO 
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TURMA DIRETOR DE TURMA SECRETÁRIO 

5.ºA RENATO MARTINS  SUSANA CARVALHO 

5.ºB RICARDO SILVA JAIME SARO 

5.ºC PAULA LOPES PAULO LOBO 

5.ºD AMÍLCAR PEIXOTO JOSÉ AVELINO FARIA 

6.ºA HELENA SOARES ALBERTA OLIVEIRA 

6.ºB PAULA GUISE CARMO PACHECO 

6.ºC MANUELA ABREU ABÍLIO BARREIRA  

7.ºA CRISTINA FERNANDES ARMANDA DIAS 

7.ºB ALDA TEIXEIRA LUIS FREITAS 

7.ºC CONCEIÇÃO FREITAS CAROLINA CORREIA 

7.ºD ODETE MATOS MARGARIDA VILA NOVA 

8.ºA CRISTINA MARTINS  ANGELINA SILVA  

8.ºB ALCIDES REGO BRANCA PEREIRA 

8.ºC JOÃO VILAÇA PAULO LARANJEIRO 

8.ºD CARLOS TEIXEIRA M.ª JOSÉ CARVALHO 

9.ºA LUÍSA RIBEIRO  BALBINA BIAS 

9.ºB PAULO PEREIRA  HELENA PINTO 

9.ºC SUSANA GOUVEIA TERESA GUIMARÃES 

9.ºD SOFIA CARNEIRO CELESTE ALMEIDA 



 
AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DO VALE DE S. TORCATO 

             Pág. 29/134 

 
11. Calendário de Provas do Ensino Básico 

 

Calendário das Provas de Aferição 

Entre 2 e 11 
de maio 

sexta-feira 
3 de junho 

quarta-feira 
8 de junho  

quarta-feira 
15 de junho  

segunda-feira 
20 de junho  

2.º ano 
Educação 

Artística (27) 
Educação 
Física (28) 

09h30 — 8.º ano  
Português (85) 

Português 
Língua Segunda 

(82) 

09h30 — 8.º 
ano 

História e 
Geografia (87) 

10h00 — 2.º 
ano Português 

e Estudo do 
Meio (25) 

10h00 — 2.º ano 
Matemática e 

Estudo do Meio(26) 

11h30 — 5.º ano 
Matemática e 

Ciências 
Naturais (58) 

   

Entre 17 e 
27 de maio 

5.º ano — Educação Visual e Tecnológica (53) 
8.º ano — Educação Física (84) 

A disponibilização dos relatórios individuais de provas de aferição (RIPA), dos 
relatórios de escola de provas de aferição (REPA) e dos resultados globais das 
provas de aferição tem lugar até ao início do ano letivo de 2022-2023. 

 

 

 

Calendário das Provas Finais de Ciclo 

1.ª Fase 2.ª Fase  

sexta-feira 
17 de junho  

terça-feira 
21 de junho  

quinta-feira 
23 de junho 

quarta-feira 
20 de julho  

sexta-feira 
22 de julho  

9h30 — 9.º 
ano 

PLNM (93) 
(94) 

9h30 — 9.º ano 
Matemática(92) 

9h30 — 9.º 
ano 

Português 
(91) 

Português 
Língua 

Segunda (95) 

9h30 — 9.º ano 
Matemática (92) 

  

9h30 — 9.º ano 
Português (91) 

Português 
Língua 

Segunda (95) 
PLNM (93) (94) 

Afixação de pautas: 11 de julho. 
Afixação dos resultados dos processos de 
reapreciação: 12 de agosto. 

Afixação de pautas: 5 de agosto. 
Afixação dos resultados dos processos de 
reapreciação: 27 de agosto. 

Período de aplicação da componente de produção e 
interação orais de PLNM: de 17 de junho a 6 de julho. 

Período de aplicação da componente de 
produção e interação orais de PLNM e da 
prova oral de Português: de 20 a 29 de julho. 
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Calendário das Provas de Equivalência à Frequência 

 
1.ª Fase 2.ª Fase 

Realização das provas 

1.º ciclo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . .  

6 de julho a 18 de julho. 21 a 29 de julho.  

2.º ciclo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . .  

22 de junho a 8 de julho. 

20 a 29 de julho. 
3.º ciclo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . .  

17 de junho a 8 de julho. 

Afixação de pautas  

1.º ciclo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . .  

19 de julho. 

2 de agosto. 
2.º ciclo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . .  

11 de julho. 

3.º ciclo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . .  

11 de julho. 5 de agosto. 

Afixação dos resultados dos processos de reapreciação  

1.º ciclo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . .  

12 de agosto. 29 de agosto. 
2.º ciclo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . .  

3.º ciclo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . .  

 

 

12. Aulas Previstas 
 

PERÍODO LETIVO 
ANO DE 

ESCOLARIDADE 
DIAS DA SEMANA TOTAL DE 

DIAS 2.ª 3.ª 4.ª 5.ª 6.ª 
      1º TODOS 12 11 13 14 14 64 

2.º TODOS 11 11 11 11 11 55 

3.º 

9.º ano 9 10 10 8 9 46 
7.º, 8.º anos 10 11 10 8 10 49 

Ed. Pré-Escolar, 1.º e 
2.º ciclos 

12 13 13 10 12 60 
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13. Processo de Avaliação Interna 

A equipa de avaliação interna foi implementada a partir do ano letivo de 2009/2010, 

apesar de já nos anos anteriores se proceder a um levantamento estatístico dos resultados 

escolares no Agrupamento. 

A equipa de avaliação interna elabora periodicamente um relatório contendo os dados 

e elementos estatísticos resultantes quer da monitorização das atividades, quer dos resultados 

escolares no final de cada período, bem como um relatório global no final de cada ano letivo, 

nos quais são disponibilizados os elementos considerados relevantes para uma análise 

consistente e fundamentada que permitirá, a cada estrutura educativa e nos diferentes 

momentos, aferir a evolução do processo educativo, os resultados escolares, o impacto de 

determinadas medidas educativas, bem como a comparação com anos letivos anteriores e com 

outros dados de avaliação exteriores à escola, constituindo-se assim como documentos de 

trabalho que permitem também fundamentar a tomada de decisões. 

14. Atividades de enriquecimento curricular 

Introdução 

 

Enquanto instrumento referencial de planificação das atividades escolares, o presente 

Plano pretende valorizar o Agrupamento como espaço de ensino / educação, promotor de 

iniciativas e integração social. 

A elaboração deste Plano norteou-se por dois objetivos: 

A articulação entre os vários níveis de ensino; 

A potencialização das capacidades dos alunos nas várias áreas do saber. 

Partindo destes pressupostos, devem ser canalizadas as energias de todos os atores 

educativos a fim de garantir a sua operacionalização. Enquanto instrumento dinâmico, o Plano 

Anual de Atividades será periodicamente avaliado e, sempre que necessário, passível de 

reformulação. 

 

FINALIDADES DO PLANO 

 

Tendo em conta as características do meio envolvente e os vários condicionalismos 

inerentes a funcionamento de cada estabelecimento educativo, o presente Plano tem as 

seguintes finalidades: 
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Promover uma efetiva articulação dos vários estabelecimentos e graus de ensino do 

Agrupamento; 

 Estimular a participação e a envolvência da comunidade educativa; 

Contribuir para o sucesso educativo dos alunos; 

 Proporcionar aos alunos as mesmas oportunidades; 

 Proporcionar a aquisição de saberes e de vivências / experiências, por forma a dar ao 

aluno instrumentos capazes de o integrar no prosseguimento de estudos ou na vida ativa; 

 Promover atividades de desenvolvimento / observação de valores conducentes à 

educação para a cidadania; 

 Coordenar atividades, promovendo a interdisciplinaridade; 

 Desenvolver as capacidades de diálogo e de participação conjunta em projetos de 

trabalho; otimizar os recursos (materiais e humanos) existentes. 
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15. RESUMO DE ATIVIDADES 
 

Ação do TEIP 
Periodo de 
realização 

Data de 
realização da 

atividade 
Nome da atividade: 

Escola de 
realização da 

atividade 

Local de 
realização da 

atividade 

Dinamizador 
da atividade 

Promotores, 
grupo, 

docente/s, entre 
outros 

Estimativa 
dos 

custos 

interrupção 
das 

atividades 
letivas 

7- De Mãos 
Dadas… 

1º e 2º 
Período  

Sessões de 
capacitação sobre o 
tema do Bullying e 

Ciberbullying 

Escola Básica 
de  Aldão 

Sala de Aula GAAF 
 

30,00 € Não 

5 - &nvolver 
para incluir e 
!ntervir (&I!) 

1º Período 11/11/2021 
Comemoração do 
Dia de S. Martinho 

EB2/3 do Vale 
de S.Torcato 

Claustro Eco-Escolas 

Coordenadora do 
Projeto Eco-

Escolas e 
Biblioteca Escolar 

 
Não 

5 - &nvolver 
para incluir e 
!ntervir (&I!) 

1º Período 15/10/2021 
Dia Mundial da 

Alimentação 

Escolas do 1.º 
ciclo do 

Agrupamento 
de Escolas 

Escolas do 1.º ciclo 
do Agrupamento de 

Escolas 

Departamento 
do 1º ciclo 

Grupos 100, 110, 
120 

175,00 € Não 

5 - &nvolver 
para incluir e 
!ntervir (&I!) 

1º Período 11/11/2021 Magusto 

Escolas do 1.º 
ciclo do 

Agrupamento 
de Escolas 

Escolas do 1.º ciclo 
do Agrupamento de 

Escolas 

Departamento 
do 1º ciclo 

Grupos 100, 110, 
120 

300,00 € Não 

 
1º Período 01/10/2021 

MIBE - Mês 
Internacional das BE 

Todo o 
Agrupamento 

Em sala de aula; 
Em casa; 

Na biblioteca 

Biblioteca 
Escolar 

Equipa da BE 0,00 € Não 

5 - &nvolver 
para incluir e 
!ntervir (&I!) 

1º Período 02/12/2021 Natal 

Escolas do 1.º 
ciclo do 

Agrupamento 
de Escolas 

Escolas do 1.º ciclo 
do Agrupamento de 

Escolas 

Departamento 
do 1º ciclo 

Grupos 100, 110, 
120 

250,00 € Não 

5 - &nvolver 
para incluir e 
!ntervir (&I!) 

1º Período 01/10/2022 Outono 
Escola Básica 

de Vinha 
Atães 

Espaço exterior 
Outra 

Estrutura 
Educativa 

Grupo 100, 110 50,00 € Não 
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Ação do TEIP 
Periodo de 
realização 

Data de 
realização da 

atividade 
Nome da atividade: 

Escola de 
realização da 

atividade 

Local de 
realização da 

atividade 

Dinamizador 
da atividade 

Promotores, 
grupo, 

docente/s, entre 
outros 

Estimativa 
dos 

custos 

interrupção 
das 

atividades 
letivas 

5 - &nvolver 
para incluir e 
!ntervir (&I!) 

1º Período 17/09/2021 Receção aos alunos 

Escolas do 1.º 
ciclo do 

Agrupamento 
de Escolas 

Escolas do 1.º ciclo 
do Agrupamento de 

Escolas 

Departamento 
do 1º ciclo 

Grupos 100, 110, 
120 

100,00 € Não 

7- De Mãos 
Dadas… 

1º Período 
 

Sessões de 
sensibilização sobre 

o tema Direitos 
Humanos 

Todo o 
Agrupamento 

Sala de aula GAAF 
Pré-escolar e 1º 

ciclo  
Não 

 
1º Período 14/12/2021 Feira do Livro 

EB do Vale de 
S. Torcato 

Biblioteca Escolar 
Biblioteca 
Escolar 

Coordenadora, 
Equipa e 

colaboradores da 
BE 

100,00 € Não 

1- S. Torcato 
Vale + 

1º Período 21/10/2021 Corta-mato escolar. 
EB do Vale de 

S. Torcato 
Campo de jogos. 

Desporto 
Escolar 

260 / 620 200,00 € Não 

1- S. Torcato 
Vale + 

1º Período 16/12/2016 Torneio de Voleibol 
EB do Vale de 

S. Torcato 
Pavilhão. 

Desporto 
Escolar 

260 / 620 60,00 € Não 

5 - &nvolver 
para incluir e 
!ntervir (&I!) 

2º  e 3º 
Período  

Ações de 
sensibilização 

EB do Vale de 
S. Torcato 

Biblioteca/Anfiteatro SP SP 0,00 € Não 

1- S. Torcato 
Vale + 

2º  e 3º 
Período  

Atividade externa do 
Desporto Escolar 

(Trampolins, Voleibol 
- Infantis B feminino, 
Voleibol - Iniciadas 
feminino, Futsal - 

Iniciados masculino) 

EB do Vale de 
S. Torcato 

Pavilhão. 
Desporto 
Escolar 

Cae Braga 2 500,00 € Não 
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Ação do TEIP 
Periodo de 
realização 

Data de 
realização da 

atividade 
Nome da atividade: 

Escola de 
realização da 

atividade 

Local de 
realização da 

atividade 

Dinamizador 
da atividade 

Promotores, 
grupo, 

docente/s, entre 
outros 

Estimativa 
dos 

custos 

interrupção 
das 

atividades 
letivas 

1- S. Torcato 
Vale + 

2º e 3º 
Período  

Atividades 
experimentais na 

escola 

EB do Vale de 
S. Torcato 

Salas de aula 

Departamento 
de 

Matemática e 
Ciências 

Experimentais 

Grupo 230 0,00 € Não 

5 - &nvolver 
para incluir e 
!ntervir (&I!) 

2º e 3º 
Período 

13/06/2022 Visita de estudo 
Escola Básica 

de Vinha 
Atães 

A designar 
Outra 

Estrutura 
Educativa 

Grupo 100, 110 1 000,00 € Não 

5 - &nvolver 
para incluir e 
!ntervir (&I!) 

2º Período 02/02/2022 
«La Chandeleur»  - 

Dia dos crepes 
EB do Vale de 

S. Torcato 
Sala do curso 

cozinha 
Departamento 

de Línguas 
320 - Grupo de 

Francês 
30,00 € Não 

5 - &nvolver 
para incluir e 
!ntervir (&I!) 

2º Período 
 

Bookpaper 
EB do Vale de 

S. Torcato 
Sala de 

aula/Biblioteca 
Departamento 

de Línguas 
Grupo 330 60,00 € Não 

1- S. Torcato 
Vale + 

2º Período 05/04/2022 Campeonato do Ouri 
EB do Vale de 

S. Torcato 
Biblioteca. Salas de 

aula 

Departamento 
de 

Matemática e 
Ciências 

Experimentais 

Prof. Odete Matos 
 

Sim (apenas 
tarde) 

5 - &nvolver 
para incluir e 
!ntervir (&I!) 

2º Período 25/02/2022 Carnaval 

Escolas do 1.º 
ciclo do 

Agrupamento 
de 

Escolas e ruas das 
freguesias 

Departamento 
do 1º ciclo 

Grupos 100, 110, 
120 

200,00 € Não 

5 - &nvolver 
para incluir e 
!ntervir (&I!) 

2º Período 06/01/2022 Dia de Reis 

Escolas do 1.º 
ciclo do 

Agrupamento 
de Escolas 

Escolas do 1.º ciclo 
do Agrupamento de 

Escolas 

Departamento 
do 1º ciclo 

Grupos 100, 110, 
120 

100,00 € Não 

5 - &nvolver 
para incluir e 
!ntervir (&I!) 

2º Período 
 

ECO-TRILHOS 
EB do Vale de 

S. Torcato 
S.Torcato Eco-Escolas 

Equipa Eco-
escolas e 

Biblioteca Escolar 
 

Sim (apenas 
manhã) 
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Ação do TEIP 
Periodo de 
realização 

Data de 
realização da 

atividade 
Nome da atividade: 

Escola de 
realização da 

atividade 

Local de 
realização da 

atividade 

Dinamizador 
da atividade 

Promotores, 
grupo, 

docente/s, entre 
outros 

Estimativa 
dos 

custos 

interrupção 
das 

atividades 
letivas 

1- S. Torcato 
Vale + 

2º Período 14/02/2022 
Ida ao teatro "Auto 

da Barca do Inferno" 
EB do Vale de 

S. Torcato 
Matosinhos 

Departamento 
de Línguas 

Professores de 
Português do 

grupo 300. 
1 000,00 € 

Sim (todo o 
dia) 

5 - &nvolver 
para incluir e 
!ntervir (&I!) 

2º Período 25/02/2022 
Pancake Day 

(Shrove Tuesday) 
EB do Vale de 

S. Torcato 

Salas de aula 
(preparação da 

atividade) e 
Claustro/Campo de 

jogos ("Pancake 
Race"). 

Departamento 
de Línguas 

Grupos 220 e 330 60,00 € 
Sim (apenas 

manhã) 

5 - &nvolver 
para incluir e 
!ntervir (&I!) 

2º Período 29/03/2022 Páscoa 

Escolas do 1.º 
ciclo do 

Agrupamento 
de Escolas 

Escolas do 1.º ciclo 
do Agrupamento de 

Escolas 

Departamento 
do 1º ciclo 

Grupos 100, 110, 
120 

250,00 € Não 

5 - &nvolver 
para incluir e 
!ntervir (&I!) 

2º Período 14/02/2022 St. Valentine's Day 
EB do Vale de 

S. Torcato 
Salas de aula 

Departamento 
de Línguas 

Grupo 330 20,00 € Não 

1- S. Torcato 
Vale + 

2º Período 
 

Teatro/Ciência Viva 
EB do Vale de 

S. Torcato 
Porto e Vila do 

Conde 
Departamento 

de Línguas 
Grupo 220 1 200,00 € 

Sim (todo o 
dia) 

5 - &nvolver 
para incluir e 
!ntervir (&I!) 

2º Período 18/03/2022 
Dia Internacional da 

Francofonia 

EB do Vale de 

S.Torcato 

Bar, Cantina, 

Cozinha 

Departamento 

de Línguas 
Grupo 320 30,00 € Não 

 
2º Período 

 
Semana da Leitura 

Todo o 
Agrupamento 

Salas de aula; 
Exterior; 

Bibliotecas 

Biblioteca 
Escolar 

A coordenadora 
das BE e a 

Equipa da BE 
100,00 € Não 

1- S. Torcato 
Vale + 

2º Período 
 

Corta-mato distrital. 
 

A definir pelo CAE 
Braga. 

Desporto 
Escolar 

CAE Braga. 200,00 € Não 
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Ação do TEIP 
Periodo de 
realização 

Data de 
realização da 

atividade 
Nome da atividade: 

Escola de 
realização da 

atividade 

Local de 
realização da 

atividade 

Dinamizador 
da atividade 

Promotores, 
grupo, 

docente/s, entre 
outros 

Estimativa 
dos 

custos 

interrupção 
das 

atividades 
letivas 

1- S. Torcato 
Vale + 

2º Período 16/02/2022 Megas 
EB do Vale de 

S. Torcato 
Pista de atletismo 
do campo exterior. 

Desporto 
Escolar 

260 /620 200,00 € Não 

1- S. Torcato 
Vale + 

2º Período 29/03/2022 Torneio de Andebol 
EB do Vale de 

S. Torcato 
Pavilhão 

Desporto 
Escolar 

260 / 620 100,00 € Não 

5 - &nvolver 
para incluir e 
!ntervir (&I!) 

2º Período 
 

Dia Mundial da Água 
Escola Básica 
de Bela Vista 

Escola Básica de 
Bela Vista 

Outra 
Estrutura 
Educativa 

Grupos 100 e 110 
 

Não 

5 - &nvolver 
para incluir e 
!ntervir (&I!) 

3º Período 05/05/2022 
Comemoração do 

Dia Mundial da 
Língua Portuguesa 

EB do Vale de 
S. Torcato 

Salas de aula e 
biblioteca escolar. 

Departamento 
de Línguas 

Professores de 
Português do 

grupo 300. 
50,00 € Não 

5 - &nvolver 
para incluir e 
!ntervir (&I!) 

3º Período 01/06/2022 
Dia Mundial da 

Criança 

Escolas do 1.º 
ciclo do 

Agrupamento 
de Escolas 

Escolas do 1.º ciclo 
do Agrupamento de 

Escolas 

Departamento 
do 1º ciclo 

Grupos 100, 110, 
120 

450,00 € Não 

5 - &nvolver 
para incluir e 
!ntervir (&I!) 

3º Período 30/06/2022 Encerramento 

Escolas do 1.º 
ciclo do 

Agrupamento 
de Escolas 

Escolas do 1.º ciclo 
do Agrupamento de 

Escolas 

Departamento 
do 1º ciclo 

Grupos 100, 110, 
120 

500,00 € Não 

5 - &nvolver 
para incluir e 
!ntervir (&I!) 

3º Período 
 

Olimpíadas da 
História 

EB do Vale de 
S. Torcato 

Atividade realizada 
a partir de casa 
com recurso à 

internet. 

Departamento 
de Ciências 

Sociais e 
Humanas 

Grupo 200 0,00 € Não 
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Ação do TEIP 
Periodo de 
realização 

Data de 
realização da 

atividade 
Nome da atividade: 

Escola de 
realização da 

atividade 

Local de 
realização da 

atividade 

Dinamizador 
da atividade 

Promotores, 
grupo, 

docente/s, entre 
outros 

Estimativa 
dos 

custos 

interrupção 
das 

atividades 
letivas 

1- S. Torcato 
Vale + 

3º Período 
 

Palestra/Circo 
EB do Vale de 

S. Torcato 
Anfiteatro 

Departamento 
de 

Matemática e 
Ciências 

Experimentais 

Prof Fernando e 
prof Conceição 

Freitas 
100,00 € 

Sim (apenas 
manhã) 

1- S. Torcato 
Vale + 

3º Período 
 

Teatro/Ciência Viva 
EB do Vale de 

S. Torcato 
Vila do 

Conde/Porto 
Departamento 

de Línguas 
Grupo 220 1 000,00 € 

Sim (todo o 
dia) 

5 - &nvolver 
para incluir e 
!ntervir (&I!) 

3º Período 
 

Feira de Oferta 
Formativa 

EB do Vale de 
S. Torcato 

Átrio SP SP 50,00 € 
Sim (apenas 

manhã) 

2- Equipas 
educativas 

3º Período 
 

Visita ao centro de 
Ciência Viva de 

Guimarães 

EB do Vale de 
S. Torcato 

Ciência Viva de 
Guimarães     

1- S. Torcato 
Vale + 

3º Período 01/06/2022 
Torneio de 

Basquetebol 
EB do Vale de 

S. Torcato 
Pavilhão 

Desporto 
Escolar 

260 / 620 120,00 € Não 

5 - &nvolver 
para incluir e 
!ntervir (&I!) 

todo o ano 
letivo  

Articulação Pré-
escolar e 1.º ciclo 

Escolas do 1.º 
ciclo do 

Agrupamento 

Escolas do 1.º ciclo 
do Agrupamento 

Departamento 
do 1º ciclo 

Grupos 100, 110, 
120 

75,00 € Não 

3- 
Assessorias 
pedagógicas 
temporárias 

todo o ano 
letivo  

Assessorias 
Pedagógicas 2.º e 
3.º ciclo Português 

EB do Vale de 
S. Torcato 

Salas de aula e 
biblioteca escolar 

Departamento 
de Línguas 

Docentes de 
Português dos 

grupos 220 e 300. 
0,00 € Não 

5 - &nvolver 
para incluir e 
!ntervir (&I!) 

todo o ano 
letivo  

Atividades de 
Enriquecimento 

Curricular 

Escolas do 1.º 

ciclo do 

Agrupamento 

Escolas do 1.º ciclo 

do Agrupamento 
Departamento 

do 1º ciclo 
Grupo 110 0,00 € Não 

1- S. Torcato 
Vale + 

todo o ano 
letivo  

Campeonato do jogo 
"El Gringo" 

EB do Vale de 
S. Torcato 

Sala de aula 

Departamento 
de 

Matemática e 
Ciências 

Prof. Fernando e 
Prof. Conceição 

10,00 € 
Sim (apenas 

tarde) 
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Ação do TEIP 
Periodo de 
realização 

Data de 
realização da 

atividade 
Nome da atividade: 

Escola de 
realização da 

atividade 

Local de 
realização da 

atividade 

Dinamizador 
da atividade 

Promotores, 
grupo, 

docente/s, entre 
outros 

Estimativa 
dos 

custos 

interrupção 
das 

atividades 
letivas 

Experimentais 

1- S. Torcato 
Vale + 

todo o ano 
letivo  

Campeonato Escolar 
do SuperTmatik 

EB do Vale de 
S. Torcato 

Sala de aula 

Departamento 
de 

Matemática e 
Ciências 

Experimentais 

Grupos 230 e 500 90,00 € Não 

1- S. Torcato 
Vale + 

todo o ano 
letivo  

Campeonato Ibérico 
SuperTmatik - Inglês 

EB do Vale de 
S. Torcato 

Sala de aula/Sala 
de TIC/Biblioteca 

Departamento 
de Línguas 

Grupo 330 60,00 € Não 

7- De Mãos 
Dadas… 

todo o ano 
letivo  

Cantinho Solidário 
EB2/3 do Vale 
de S.Torcato 

Antiga Papelaria GAAF Grupo 290 0,00 € Não 

7- De Mãos 
Dadas… 

todo o ano 
letivo  

Consultadoria inter e 
intra-serviços 

Todo o 
Agrupamento  

GAAF GAAF 0,00 € Não 

1- S. Torcato 
Vale + 

todo o ano 
letivo  

Jogos matemáticos 
EB do Vale de 

S. Torcato 
Sala de aula 

Departamento 
de 

Matemática e 
Ciências 

Experimentais 

Grupo 230 50,00 € Não 

4- L.A. no 
Vale 

todo o ano 
letivo  

Oficinas de escrita 

Escolas do 1.º 
ciclo do 

Agrupamento 
de Escolas 

Escolas do 1.º ciclo 
do Agrupamento de 

Escolas 

Departamento 
do 1º ciclo 

Grupo 110 100,00 € Não 

4- L.A. no 
Vale 

todo o ano 
letivo  

Oficinas de Leitura e 
Escrita 

Todo o 
Agrupamento 

Salas de aula e 
biblioteca escolar. 

Departamento 
de Línguas 

Docentes de 
Português dos 

grupos 220 e 300. 
50,00 € Não 
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Ação do TEIP 
Periodo de 
realização 

Data de 
realização da 

atividade 
Nome da atividade: 

Escola de 
realização da 

atividade 

Local de 
realização da 

atividade 

Dinamizador 
da atividade 

Promotores, 
grupo, 

docente/s, entre 
outros 

Estimativa 
dos 

custos 

interrupção 
das 

atividades 
letivas 

5 - &nvolver 
para incluir e 
!ntervir (&I!) 

todo o ano 
letivo  

Quem é quem? 
Escola Básica 

de  Aldão 

Atividade realizada 
a partir de casa 
com recurso à 

internet. 

Departamento 
de Ciências 

Sociais e 
Humanas 

Grupo 200 0,00 € Não 

5 - &nvolver 
para incluir e 
!ntervir (&I!) 

todo o ano 
letivo  

saídas ao meio 
Escolas do 1.º 

ciclo do 
Agrupamento 

Escolas do 1.º ciclo 
do Agrupamento 

Departamento 
do 1º ciclo 

Grupos 100, 110, 
120 

0,00 € Não 

7- De Mãos 
Dadas… 

todo o ano 
letivo  

Sessões de 
Capacitação “Mais 

Competências” 

Todo o 
Agrupamento 

Sala de 
aula/anfiteatro 

GAAF GAAF, PES 50,00 € Não 

7- De Mãos 
Dadas… 

todo o ano 
letivo  

Sessões Individuais 
de Capacitação 

Parental 

Todo o 
Agrupamento 

GAAF / JIe EB1 do 
Agrupamento 

GAAF 
 

0,00 € Não 

1- S. Torcato 
Vale + 

todo o ano 
letivo  

Supertmatik 
EB do Vale de 

S. Torcato 
Salas de aula 

Departamento 
de 

Matemática e 
Ciências 

Experimentais 

Professora 
Celeste Almeida 

90,00 € 
Sim (apenas 

tarde) 

1- S. Torcato 
Vale + 

todo o ano 
letivo  

Tabuada e contas 
EB do Vale de 

S. Torcato 
Sala de aula 

Departamento 
de 

Matemática e 
Ciências 

Experimentais 

Grupo 230 50,00 € Não 

4- L.A. no 
Vale 

todo o ano 
letivo  

ValeM@t 
 

Escolas do 1.º ciclo 
do Agrupamento de 

Escolas 

Departamento 
do 1º ciclo 

Grupo 110 160,00 € Não 
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Ação do TEIP 
Periodo de 
realização 

Data de 
realização da 

atividade 
Nome da atividade: 

Escola de 
realização da 

atividade 

Local de 
realização da 

atividade 

Dinamizador 
da atividade 

Promotores, 
grupo, 

docente/s, entre 
outros 

Estimativa 
dos 

custos 

interrupção 
das 

atividades 
letivas 

 
todo o ano 

letivo  
Um Dia com... 

Todo o 
Agrupamento 

Em sala de aula 
Biblioteca 
Escolar 

Manuela Matos, 
Branca Pereira ( 
coordenadora 

TEIP) 

100,00 € Não 

5 - &nvolver 
para incluir e 
!ntervir (&I!) 

todo o ano 
letivo  

Sessões de 
formação/informação 

Todo o 
Agrupamento  

SP SP 50,00 € Não 

 
todo o ano 

letivo  
Concurso Nacional 

de Leitura 
Todo o 

Agrupamento 

Salas de aula; 
Bibliotecas 
Escolares 

Biblioteca 
Escolar 

Coordenadora 
das BE e equipa 

100,00 € Não 

 
todo o ano 

letivo  

10 Minutos a Ler 
 Ler com a Biblioteca 

-  Livr'à mão - 
Escola+ 21/23 

Todo o 
Agrupamento 

Salas de aula 
Biblioteca 
Escolar 

A coordenadora 
da BE e equipa  A 
coordenadora do 

TEIP, Branca 
Pereira, Todos os 

grupos 

0,00 € Não 

 
todo o ano 

letivo  

Vale+Ler+Alto 
Leitura orientada em 

sala de aula 
Escola + 21/23 

Todo o 
Agrupamento 

Salas de aula 
Biblioteca Escolar 

Biblioteca 
Escolar 

A coordenadora 
da BE e equipa A 
coordenadora do 

TEIP, Branca 
Pereira,  

Grupos 110,210 

0,00 € Não 

 
todo o ano 

letivo  

Clube de Leitura 
ler com a Biblioteca 

- Equipas de 
Leitura/Livre'á mão - 

Escola+ 21/23 

EB do Vale de 
S. Torcato 

Salas de aula 
Biblioteca Escolar 

Exterior 

Biblioteca 
Escolar 

Coordenadora da 
BE 

Grupo 300 
0,00 € Não 
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Ação do TEIP 
Periodo de 
realização 

Data de 
realização da 

atividade 
Nome da atividade: 

Escola de 
realização da 

atividade 

Local de 
realização da 

atividade 

Dinamizador 
da atividade 

Promotores, 
grupo, 

docente/s, entre 
outros 

Estimativa 
dos 

custos 

interrupção 
das 

atividades 
letivas 

 
todo o ano 

letivo  
A BE comemora... 

Todo o 
Agrupamento 

Salas de aula 
Biblioteca Escolar 

Residência do 
aluno 

Biblioteca 
Escolar 

A coordenadora 
da BE e equipa 

50,00 € Não 

 
todo o ano 

letivo  
Projeto Contacto 

Todo o 
Agrupamento  

Biblioteca 
Escolar 

A coordenadora 
da BE 

0,00 € Não 

 
Todo o ano 

letivo  

Caixas de leitura/ 
Empréstimo 
domiciliário  

Ler com a biblioteca 
Escolar - Vou levar-
te comigo! Escola+ 

21/23 

Todo o 
Agrupamento 

Salas de aula e 
bibliotecas 
escolares 

Biblioteca 
Escolar 

A coordenadora e 
a equipa Grupos 
100, 110, 210, 

300 

0,00 € Não 

 
todo o ano 

letivo  

Apoio ao 
Desenvolvimento 

Curricular. 
Articulação curricular 

da BE com as 
estruturas 

pedagógicas e 
docentes. 

Desenvolvimento da 
literacia da 
informação 

Todo o 
Agrupamento 

Salas de aula 
Biblioteca Escolar 

Biblioteca 
Escolar 

Coordenadora e 
Equipa da BE. 

Todos os 
departamentos 

 
Não 

 
todo o ano 

letivo  
Leitura e Literacia 

Todo o 
Agrupamento 

Salas de aula 
Biblioteca Escolar 

Exterior 

Biblioteca 
Escolar 

Coordenadora e 
equipa; grupos 
100, 110, 210, 

300 

50,00 € Não 



 
AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DO VALE DE S. TORCATO 

 

  Pág. 43/134 
 

Ação do TEIP 
Periodo de 
realização 

Data de 
realização da 

atividade 
Nome da atividade: 

Escola de 
realização da 

atividade 

Local de 
realização da 

atividade 

Dinamizador 
da atividade 

Promotores, 
grupo, 

docente/s, entre 
outros 

Estimativa 
dos 

custos 

interrupção 
das 

atividades 
letivas 

 
todo o ano 

letivo  
Gestão da BE 

EB do Vale de 
S. Torcato 

Biblioteca Escolar 
da EB do Vale de 

S.Torcato 

Biblioteca 
Escolar 

A coordenadora 
da BE  

Não 

 
todo o ano 

letivo  

Projetos, parcerias e 
atividades livres e de 

abertura à 
comunidade. 

 Apoio a atividades, 
livres, 

extracurriculares e 
de enriquecimento 

curricular 

Todo o 
Agrupamento 

salas de aula, 
bibliotecas, exterior 

Biblioteca 
Escolar 

Coordenadora da 
BE e equipa, 

grupos 100, 110, 
210, 300 

50,00 € Não 

7- De Mãos 
Dadas… 

todo o ano 
letivo  

Academia Digital 
Para Pais 

EB do Vale de 
S. Torcato 

Sala de TIC GAAF 
Branca Pereira e 
Sofia Carneiro  

Não 

1- S. Torcato 
Vale + 

todo o ano 
letivo  

Fitescola 
EB do Vale de 

S. Torcato 

Pavilhão, ginásio e 
campo de jogos 

exterior. 

Desporto 
Escolar 

260, 620 
 

Não 

5 - &nvolver 
para incluir e 
!ntervir (&I!) 

todo o ano 
letivo  

Geração Depositrão 
EB do Vale de 

S. Torcato 
Entrada da escola. Eco-Escolas 

Coordenadora do 
Programa Eco-

Escolas 
 

Não 

8- No Vale 
para o Mundo 

todo o ano 
letivo  

O ECO-ESCOLAS 
comemora ... 

EB do Vale de 
S. Torcato 

Sala de aula e 
residência do aluno 

Eco Escolas 
Coordenadora do 
Programa Eco-

Escolas 
 

Não 

5 - &nvolver 
para incluir e 
!ntervir (&I!) 

todo o ano 
letivo  

Programa Ecovalor 
EB do Vale de 

S. Torcato 
Sala de aula, 

biblioteca. 
Desporto 
Escolar 

Coordenadora do 
Programa Eco-

Escolas  e 
Diretores de 

Turma. 

60,00 € Não 
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Ação do TEIP 
Periodo de 
realização 

Data de 
realização da 

atividade 
Nome da atividade: 

Escola de 
realização da 

atividade 

Local de 
realização da 

atividade 

Dinamizador 
da atividade 

Promotores, 
grupo, 

docente/s, entre 
outros 

Estimativa 
dos 

custos 

interrupção 
das 

atividades 
letivas 

5 - &nvolver 
para incluir e 
!ntervir (&I!) 

todo o ano 
letivo  

Educação Ambiental 
Escola Básica 
de Bela Vista 

Escola Básica de 
Bela Vista 

Outra 
Estrutura 
Educativa 

Grupos 100 e 110 50,00 € Não 
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ATIVIDADE INTEGRADA NO PLANO ANUAL DE ATIVIDADES 

Ação do TEIP 5 - &nvolver para incluir e !ntervir (&I!) 
Período de realização da 

atividade 

Data de realização da 

atividade 

Nome da atividade 
«La Chandeleur»  - Dia dos crepes 

2º Período 02/02/2022-02/02/2022 
 

Objetivos da atividade Estratégias previstas para a atividade 

Divulgar as tradições francesas, 

aplicar conhecimentos adquiridos, 

fortalecer a autonomia e o sentido 

de responsabilidade. 

Confeção e degustação de crepes 

 

Recursos necessários à realização da 

atividade 
Matéria prima para a confeção dos crepes 

Estimativa dos custos da atividade 30 
 

Interrupção das atividades 

letivas 

Destinatários desta 

ação 

Número previsto de 

participantes 
Turmas/anos/ciclos que participarão na atividade 

Não Alunos  3.ºciclo 
 

Dinamizador da atividade Estruturas, serviços, parceiros com os quais se promoverá a atividade Promotores ( grupo, docente/s, entre outros) 

 320 320 
 

 

Pensamento crítico e 
pensamento criativo 

Raciocínio e resolução 
de problemas 

Saber científico técnico 
tecnológico 

Desenvolvimento 
pessoal e autonomia 

Relacionamento 
interpessoal 

Bem-estar saúde 
e Ambiente 

Sensibilidade 
estética e artística 

Consciência e 
domínio do corpo 

       
 

 

Escola de realização da atividade Local de realização da atividade 

EB do Vale de S. Torcato Cozinha dos cursos 
 

Voltar ao índice
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ATIVIDADE INTEGRADA NO PLANO ANUAL DE ATIVIDADES 

Ação do TEIP 5 - &nvolver para incluir e !ntervir (&I!) 
Período de realização da 

atividade 

Data de realização da 

atividade 

Nome da atividade 
Articulação Pré-escolar e 1.º ciclo 

todo o ano letivo - 
 

Objetivos da atividade Estratégias previstas para a atividade 

Potenciar uma linha comum para a 

transição de ciclos; Criar um 

ambiente favorável à partilha de 

experiências pedagógicas. 

Leitura e dramatização de histórias efetuadas pelos alunos do 1.º ciclo às crianças do Pré-escolar e vice-versa; Realização 

de atividades com as crianças de cinco anos e do 1.º ano. 

 

Recursos necessários à realização da 

atividade 
Livros, computador, material de desgaste. 

Estimativa dos custos da atividade 75 
 

Interrupção das atividades 

letivas 

Destinatários desta 

ação 

Número previsto de 

participantes 
Turmas/anos/ciclos que participarão na atividade 

Não Alunos 350 Crianças da Educação Pré-escolar e alunos do 1.º ciclo. 
 

Dinamizador da atividade Estruturas, serviços, parceiros com os quais se promoverá a atividade Promotores ( grupo, docente/s, entre outros) 

Departamento do 1º ciclo  Grupos 100, 110, 120 
 

 

Pensamento crítico e 
pensamento criativo 

Raciocínio e resolução 
de problemas 

Saber científico técnico 
tecnológico 

Desenvolvimento 
pessoal e autonomia 

Relacionamento 
interpessoal 

Bem-estar saúde 
e Ambiente 

Sensibilidade 
estética e artística 

Consciência e 
domínio do corpo 

       
 

 

Escola de realização da atividade Local de realização da atividade 

 Escolas do 1.º ciclo do Agrupamento 
 

Voltar ao índice
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ATIVIDADE INTEGRADA NO PLANO ANUAL DE ATIVIDADES 

Ação do TEIP 3- Assessorias pedagógicas temporárias 
Período de realização da 

atividade 

Data de realização da 

atividade 

Nome da atividade 
Assessorias Pedagógicas 2.º e 3.º ciclo Português 

todo o ano letivo - 
 

Objetivos da atividade Estratégias previstas para a atividade 

Melhorar os resultados escolares na 

disciplina de Português no 2,º e 3.º 

ciclos; Melhorar a taxa de sucesso 

no 2.º e 3.º ciclos; Aumentar a 

distância positiva entre os 

resultados da avaliação interna e os 

da avaliação externa. 

Colocação de um professor de português para coadjuvar os titulares desta disciplina do 5.º ao 9.º ano, distribuindo-se a 

carga horária semanal de acordo com as necessidades, mas intensificada nas turmas que evidenciem mais dificuldades. 

 

Recursos necessários à realização da 

atividade 
Todos os professores de Português dos 2.º e 3.º ciclos. 

Estimativa dos custos da atividade 0 
 

Interrupção das atividades 

letivas 

Destinatários desta 

ação 

Número previsto de 

participantes 
Turmas/anos/ciclos que participarão na atividade 

Não Alunos 320 Todos os alunos do 5.º ao 9.º ano. 
 

Dinamizador da atividade Estruturas, serviços, parceiros com os quais se promoverá a atividade Promotores ( grupo, docente/s, entre outros) 

Departamento de Línguas Docentes de Português dos grupos 220 e 300. Docentes de Português dos grupos 220 e 300. 
 

 

Pensamento crítico e 
pensamento criativo 

Raciocínio e resolução de 
problemas 

Saber científico técnico 
tecnológico 

Desenvolvimento 
pessoal e autonomia 

Relacionamento 
interpessoal 

Bem-estar saúde e 
Ambiente 

Sensibilidade estética 
e artística 

Consciência e 
domínio do corpo 

       
 

 

Escola de realização da atividade Local de realização da atividade 

EB do Vale de S. Torcato Salas de aula e biblioteca escolar. 

Voltar ao índice 
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ATIVIDADE INTEGRADA NO PLANO ANUAL DE ATIVIDADES 

Ação do TEIP 5 - &nvolver para incluir e !ntervir (&I!) 
Período de realização da 

atividade 

Data de realização da 

atividade 

Nome da atividade 
Atividades de Enriquecimento Curricular 

todo o ano letivo - 
 

Objetivos da atividade Estratégias previstas para a atividade 

Complementar a atividade 

curricular promovendo uma 

educação integral que promova o 

desenvolvimento da criança; 

Educar para valores e treino de 

competências no âmbito dos 

princípios do "Saber ser, saber 

fazer e saber estar". 

Atividades promovidas pela Tempo Livre e Projeto Mais Três; Aplicação de testes/provas para participar em provas. 

 

Recursos necessários à realização da 

atividade 
Material de desporto 

Estimativa dos custos da atividade 0 
 

Interrupção das atividades 

letivas 

Destinatários desta 

ação 

Número previsto de 

participantes 
Turmas/anos/ciclos que participarão na atividade 

Não Alunos 232 Alunos do 1.º ciclo 
 

Dinamizador da atividade Estruturas, serviços, parceiros com os quais se promoverá a atividade Promotores ( grupo, docente/s, entre outros) 

Departamento do 1º ciclo Professores da Tempo Livre, Câmara Municipal de Guimarães Grupo 110 
 

 

Pensamento crítico e 
pensamento criativo 

Raciocínio e resolução 
de problemas 

Saber científico técnico 
tecnológico 

Desenvolvimento 
pessoal e autonomia 

Relacionamento 
interpessoal 

Bem-estar saúde 
e Ambiente 

Sensibilidade 
estética e artística 

Consciência e 
domínio do corpo 

       
 

 

Escola de realização da atividade Local de realização da atividade 

 Escolas do 1.º ciclo do Agrupamento 
 

Voltar ao índice



 

  Página 50 de 134 

ATIVIDADE INTEGRADA NO PLANO ANUAL DE ATIVIDADES 

Ação do TEIP 1- S. Torcato Vale + 
Período de realização da 

atividade 

Data de realização da 

atividade 

Nome da atividade 
Atividades experimentais na escola 

2º  e 3º Período - 
 

Objetivos da atividade Estratégias previstas para a atividade 

Valorizar a importância da Ciência 

e do saber científico. 
Atividades a dinamizar pelo Centro de Ciência Viva de Guimarães 

 

Recursos necessários à realização da 

atividade 
Recursos humanos (docentes do 2.º ciclo e técnicos de CC Viva) 

Estimativa dos custos da atividade 0 
 

Interrupção das atividades 

letivas 

Destinatários desta 

ação 

Número previsto de 

participantes 
Turmas/anos/ciclos que participarão na atividade 

Não Alunos 140 2.º ciclo 
 

Dinamizador da atividade Estruturas, serviços, parceiros com os quais se promoverá a atividade Promotores ( grupo, docente/s, entre outros) 

Departamento de 

Matemática e Ciências 

Experimentais 

Centro de Ciência Viva de Guimarães Grupo 230 

 

 

Pensamento crítico e 
pensamento criativo 

Raciocínio e resolução 
de problemas 

Saber científico técnico 
tecnológico 

Desenvolvimento 
pessoal e autonomia 

Relacionamento 
interpessoal 

Bem-estar saúde 
e Ambiente 

Sensibilidade 
estética e artística 

Consciência e 
domínio do corpo 

       
 

 

Escola de realização da atividade Local de realização da atividade 

EB do Vale de S. Torcato Salas de aula. 
 

Voltar ao índice



 

  Página 51 de 134 

ATIVIDADE INTEGRADA NO PLANO ANUAL DE ATIVIDADES 

Ação do TEIP 5 - &nvolver para incluir e !ntervir (&I!) 
Período de realização da 

atividade 

Data de realização da 

atividade 

Nome da atividade 
Bookpaper 

2º Período - 
 

Objetivos da atividade Estratégias previstas para a atividade 

Desenvolver o gosto pela leitura 

em língua inglesa. Divulgar obras 

de autores ingleses. Enriquecer as 

competências de leitura dos 

alunos.Desenvolver estratégias de 

recolha e seleção de informação. 

Divulgação/Motivação para a atividade.Leitura de obras/excertos de obras em língua inglesa (recorrendo às existentes na 

anteriormente denominada Sala de Inglês, biblioteca escolar e/ou no site Meegenius).Participação no concurso 

"Bookpaper" (questões, diferenciadas por anos de escolaridade, a responder por alunos representantes de todas as 

turmas).Verificação da classificação dos participantes. Entrega de prémios 

 

Recursos necessários à realização da 

atividade 

Obras em Lingua Inglesa; biblioteca escolar; cartões com perguntas/atividades para a realização do concurso; 

prémios a decidir pelos docentes. 

Estimativa dos custos da atividade 60 
 

Interrupção das atividades 

letivas 

Destinatários desta 

ação 

Número previsto de 

participantes 
Turmas/anos/ciclos que participarão na atividade 

Não Alunos 24 3.º ciclo 
 

Dinamizador da atividade Estruturas, serviços, parceiros com os quais se promoverá a atividade Promotores ( grupo, docente/s, entre outros) 

Departamento de Línguas Biblioteca escolar Grupo 330 
 

 

Pensamento crítico e 
pensamento criativo 

Raciocínio e resolução 
de problemas 

Saber científico técnico 
tecnológico 

Desenvolvimento 
pessoal e autonomia 

Relacionamento 
interpessoal 

Bem-estar saúde 
e Ambiente 

Sensibilidade 
estética e artística 

Consciência e 
domínio do corpo 

       
 

 

Escola de realização da atividade Local de realização da atividade 

EB do Vale de S. Torcato Sala de aula/Biblioteca 
 

Voltar ao índice
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ATIVIDADE INTEGRADA NO PLANO ANUAL DE ATIVIDADES 

Ação do TEIP 1- S. Torcato Vale + 
Período de realização da 

atividade 

Data de realização da 

atividade 

Nome da atividade 
Campeonato do jogo "El Gringo" 

todo o ano letivo - 
 

Objetivos da atividade Estratégias previstas para a atividade 

Desenvolver a capacidade de apreciar a ordem de grandeza de 

números e compreender os efeitos das operações sobre os 

números; Consolidar os algoritmos das diversas operações; 

Desenvolver destrezas de cálculo numérico mental; Desenvolver 

o pensamento algébrico; promover o convívio entre alunos, 

professores e restante comunidade escolar. 

O jogo consiste num baralho de cartas normal mas em que cada carta tem um número real 

associado. O objetivo do jogo é ficar com o menor número de pontos. os valores associados 

às cartas são números positivos e negativos e os alunos terão de decorar os valores de cada 

um das cartas suas ou dos seus adversários pois no máximo só verão a carta uma vez. 

 

Recursos necessários à realização da 

atividade 
Baralhos de cartas. Professores 

Estimativa dos custos da atividade 10 
 

Interrupção das atividades 

letivas 

Destinatários desta 

ação 

Número previsto de 

participantes 
Turmas/anos/ciclos que participarão na atividade 

Sim (apenas tarde) Alunos 65 8º ano 
 

Dinamizador da atividade Estruturas, serviços, parceiros com os quais se promoverá a atividade Promotores ( grupo, docente/s, entre outros) 

Departamento de 

Matemática e Ciências 

Experimentais 

Grupo 500 Prof. Fernando e Prof. Conceição 

 

 

Pensamento crítico e 
pensamento criativo 

Raciocínio e resolução 
de problemas 

Saber científico técnico 
tecnológico 

Desenvolvimento 
pessoal e autonomia 

Relacionamento 
interpessoal 

Bem-estar saúde 
e Ambiente 

Sensibilidade 
estética e artística 

Consciência e 
domínio do corpo 

       
 

 

Escola de realização da atividade Local de realização da atividade 

EB do Vale de S. Torcato Sala de aula 
 

Voltar ao índice
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ATIVIDADE INTEGRADA NO PLANO ANUAL DE ATIVIDADES 

Ação do TEIP 1- S. Torcato Vale + 
Período de realização da 

atividade 

Data de realização da 

atividade 

Nome da atividade 
Campeonato do Ouri 

2º Período 05/04/2022-fim do 2º período 
 

Objetivos da atividade Estratégias previstas para a atividade 

Desenvolver a capacidade de apreciar a ordem de grandeza de 

números e compreender os efeitos das operações sobre os 

números; Consolidar os algoritmos das diversas operações; 

Desenvolver destrezas de cálculo numérico mental; Desenvolver o 

pensamento algébrico; promover o convívio entre alunos, 

professores e restante comunidade escolar. 

Utilização regular do jogo Ouri; Ao longo do ano, os alunos poderão treinar na biblioteca e 

no Vale M@t (Laboratório de Matemática); Realização dos campeonatos intra-turmas 

(eliminatórias a disputar entre alunos da mesma turma para apuramento dos 2 primeiros 

classificados de cada turma) e inter-turmas (participam os 2 alunos mais bem classificados 

de cada turma) 
 

Recursos necessários à realização da 

atividade 
Recursos humanos(pessoal docente). Prémios a atribuira aos alunos. 

Estimativa dos custos da atividade  
 

Interrupção das atividades 

letivas 

Destinatários desta 

ação 

Número previsto de 

participantes 
Turmas/anos/ciclos que participarão na atividade 

Sim (apenas tarde) Alunos 196 todos os alunos do 3º ciclo 
 

Dinamizador da atividade Estruturas, serviços, parceiros com os quais se promoverá a atividade Promotores ( grupo, docente/s, entre outros) 

Departamento de 

Matemática e Ciências 

Experimentais 

Grupo 500 Prof. Odete Matos 

 

 

Pensamento crítico e 
pensamento criativo 

Raciocínio e resolução 
de problemas 

Saber científico técnico 
tecnológico 

Desenvolvimento 
pessoal e autonomia 

Relacionamento 
interpessoal 

Bem-estar saúde 
e Ambiente 

Sensibilidade 
estética e artística 

Consciência e 
domínio do corpo 

       
 

 

Escola de realização da atividade Local de realização da atividade 

EB do Vale de S. Torcato Biblioteca. Salas de aula. 
 

Voltar ao índice
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ATIVIDADE INTEGRADA NO PLANO ANUAL DE ATIVIDADES 

Ação do TEIP 1- S. Torcato Vale + 
Período de realização da 

atividade 

Data de realização da 

atividade 

Nome da atividade 
Campeonato Escolar do SuperTmatik 

todo o ano letivo - 
 

Objetivos da atividade Estratégias previstas para a atividade 

Fomentar o interesse pela aprendizagem; contribuir para a 

aquisição, consolidação e ampliação de competências e 

conhecimentos; reforçar a componente lúdica no processo de 

ensino-aprendizagem; desenvolver destrezas numéricas de cálculo 

mental; promover o convívio entre alunos e professores. 

Utilização regular do jogo SuperTmatik; Realização dos campeonatos intraturmas e inter-

turmas e eventual participação no Campeonato Nacional. 

 

Recursos necessários à realização da 

atividade 

Recursos humanos (pessoal docente dos 2.º e 3.º ciclos), entre titulares e assessores. Baralhos SuperTmatik; 

Prémios para os alunos vencedores (dois por cada ano de escolaridade, do 5.º ao 9.º ano). 

Estimativa dos custos da atividade 90 
 

Interrupção das atividades 

letivas 

Destinatários desta 

ação 

Número previsto de 

participantes 
Turmas/anos/ciclos que participarão na atividade 

Não Alunos 380 2.º e 3.º ciclos 
 

Dinamizador da atividade Estruturas, serviços, parceiros com os quais se promoverá a atividade Promotores ( grupo, docente/s, entre outros) 

Departamento de 

Matemática e Ciências 

Experimentais 

Grupos 230 e 500 Grupos 230 e 500 

 

 

Pensamento crítico e 
pensamento criativo 

Raciocínio e resolução 
de problemas 

Saber científico técnico 
tecnológico 

Desenvolvimento 
pessoal e autonomia 

Relacionamento 
interpessoal 

Bem-estar saúde 
e Ambiente 

Sensibilidade 
estética e artística 

Consciência e 
domínio do corpo 

       
 

 

Escola de realização da atividade Local de realização da atividade 

EB do Vale de S. Torcato Sala de aula 
 

Voltar ao índice
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ATIVIDADE INTEGRADA NO PLANO ANUAL DE ATIVIDADES 

Ação do TEIP 1- S. Torcato Vale + 
Período de realização da 

atividade 

Data de realização da 

atividade 

Nome da atividade 
Campeonato Ibérico SuperTmatik - Inglês 

todo o ano letivo - 
 

Objetivos da atividade Estratégias previstas para a atividade 

Fomentar o interesse pela aprendizagem da língua inglesa; 

contribuir para a aquisição, consolidação e ampliação de 

competências e conhecimentos, reforçar a componente lúdica 

no processo de ensino-aprendizagem; promover o convívio 

entre alunos e professores. 

Utilização regular do jogo SuperTmatik- Inglês (Vocabulário); Realização dos campeonatos 

intraturmas e inter-turmas e participação no Campeonato Ibérico (Grande Final Online)  

ou 

Utilização regular do jogo SuperTmatik - Inglês (Vocabulário) na versão online, percorrendo 

todas as etapas - ETAPA 1: Inscrições e treinos livres; ETAPA 2: Pré-qualificação; ETAPA 

3: Seleção de finalistas; ETAPA 4: Inscrição de finalistas;  ETAPA 5: Grande Final 

" 
 

Recursos necessários à realização da 

atividade 

Docentes do 3.º ciclo; Baralhos SuperTmatik; Prémios para os alunos vencedores (dois por cada ano de 

escolaridade). 

Estimativa dos custos da atividade 60 
 

Interrupção das atividades 

letivas 

Destinatários desta 

ação 

Número previsto de 

participantes 
Turmas/anos/ciclos que participarão na atividade 

Não Alunos 80 Alunos do 3.º ciclo 
 

Dinamizador da atividade Estruturas, serviços, parceiros com os quais se promoverá a atividade Promotores ( grupo, docente/s, entre outros) 

Departamento de Línguas  Grupo 330 
 

 

Pensamento crítico e 
pensamento criativo 

Raciocínio e resolução 
de problemas 

Saber científico técnico 
tecnológico 

Desenvolvimento 
pessoal e autonomia 

Relacionamento 
interpessoal 

Bem-estar saúde 
e Ambiente 

Sensibilidade 
estética e artística 

Consciência e 
domínio do corpo 

       
 

 

Escola de realização da atividade Local de realização da atividade 

EB do Vale de S. Torcato Sala de aula/Sala de TIC/Biblioteca 
 

Voltar ao índice



 

  Página 56 de 134 

ATIVIDADE INTEGRADA NO PLANO ANUAL DE ATIVIDADES 

Ação do TEIP 7- De Mãos Dadas… 
Período de realização da 

atividade 

Data de realização da 

atividade 

Nome da atividade 
Cantinho Solidário 

todo o ano letivo - 
 

Objetivos da atividade Estratégias previstas para a atividade 

Aprofundar as relações com as 

instituições da comunidade e 

desenvolver o espirito de 

solidariedade na comunidade 

educativa. 

Recolha de géneros alimentares, vestuário, calçado e brinquedos; Elaboração de cabazes para distribuir aos alunos e 

respetivas famílias consideradas como prioritárias do nosso Agrupamento de Escolas; organização do espaço. 

 

Recursos necessários à realização da 

atividade 
Caixas de cartão/plásticas, sacos, rafia 

Estimativa dos custos da atividade 0 
 

Interrupção das atividades 

letivas 

Destinatários desta 

ação 

Número previsto de 

participantes 
Turmas/anos/ciclos que participarão na atividade 

Não 

Alunos e 

Pais/Encarregados de 

Educação 

20 Todo o agrupamento 

 

Dinamizador da atividade Estruturas, serviços, parceiros com os quais se promoverá a atividade Promotores ( grupo, docente/s, entre outros) 

GAAF Todo o Agrupamento 290 
 

 

Pensamento crítico e 
pensamento criativo 

Raciocínio e resolução 
de problemas 

Saber científico técnico 
tecnológico 

Desenvolvimento 
pessoal e autonomia 

Relacionamento 
interpessoal 

Bem-estar saúde 
e Ambiente 

Sensibilidade 
estética e artística 

Consciência e 
domínio do corpo 

       
 

 

Escola de realização da atividade Local de realização da atividade 

EB2/3 S. Torcato Antiga Papelaria 
 

Voltar ao índice
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ATIVIDADE INTEGRADA NO PLANO ANUAL DE ATIVIDADES 

Ação do TEIP 5 - &nvolver para incluir e !ntervir (&I!) 
Período de realização da 

atividade 

Data de realização da 

atividade 

Nome da atividade 
Carnaval 

2º Período 25/02/2022-25/02/2022 
 

Objetivos da atividade Estratégias previstas para a atividade 

Conhecer o significado e as 

tradições de Carnaval; Desenvolver 

a criatividade e a imaginação; 

Reutilizar materiais; Aproximar a 

escola do meio. 

Construção de máscaras; Concurso de mácaras; Desfile de Carnaval pelas escolas e ruas da freguesia.(segundo as normas 

da direção geral de educação); Recuperação de trapos de casa (roupas antigas); Palestra/encontro com escritor sobre a 

temática "O sagrado e o profano"; Enterro do entrudo (com a colaboração da professora de Artes performativas). 

 

Recursos necessários à realização da 

atividade 
Materiais recicláveis, cartolinas, cola, papel para fotocópias, máquina fotográfica, fatos de carnaval... 

Estimativa dos custos da atividade 200 
 

Interrupção das atividades 

letivas 

Destinatários desta 

ação 

Número previsto de 

participantes 
Turmas/anos/ciclos que participarão na atividade 

Não Alunos 350 Crianças da Educação Pré-escolar e alunos do 1.º ciclo 
 

Dinamizador da atividade Estruturas, serviços, parceiros com os quais se promoverá a atividade Promotores ( grupo, docente/s, entre outros) 

Departamento do 1º ciclo Encarregados de Educação; Escritor; Professora de Artes Performativas Grupos 100, 110, 120 
 

 

Pensamento crítico e 
pensamento criativo 

Raciocínio e resolução 
de problemas 

Saber científico técnico 
tecnológico 

Desenvolvimento 
pessoal e autonomia 

Relacionamento 
interpessoal 

Bem-estar saúde 
e Ambiente 

Sensibilidade 
estética e artística 

Consciência e 
domínio do corpo 

       
 

 

Escola de realização da atividade Local de realização da atividade 

 Escolas do 1.º ciclo do Agrupamento de Escolas e ruas das freguesias 
 

Voltar ao índice
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ATIVIDADE INTEGRADA NO PLANO ANUAL DE ATIVIDADES 

Ação do TEIP 5 - &nvolver para incluir e !ntervir (&I!) 
Período de realização da 

atividade 

Data de realização da 

atividade 

Nome da atividade 
Comemoração do Dia de S. Martinho 

1º Período 11/11/2021- 
 

Objetivos da atividade Estratégias previstas para a atividade 

Vivenciar tradições de forma sustentável e educativa; Reconhecer a 

importância dos valores como sociedade global em que vivemos; 

Conhecer o património cultural e oral através de provérbios e da lenda de 

S. Matinho; Promover a articulação e a interdisciplinaridade; Sensibilizar 

para a importância da castanha na alimentação. 

Ação de sensibilização pelos professores de Ciências Naturais:elaboração de 

cartuchos com papel de jornal; visualização do assar das castanhas como 

antigamente; entoação de canções alusivas ao tema; afixação no placard Eco-

Escolas de pensamentos escritos pelos alunos do 8.º e 9.º anos; levantamento de 

provérbios  realizados pelos alunos de 5.º 6.º e 7.ºanos. 
 

Recursos necessários à realização da 

atividade 
Jornais, castanhas, computadores, lenha para fogueira, placard. 

Estimativa dos custos da atividade  
 

Interrupção das atividades 

letivas 

Destinatários desta 

ação 

Número previsto de 

participantes 
Turmas/anos/ciclos que participarão na atividade 

Não Alunos 0 2.º e 3.º ciclos. 
 

Dinamizador da atividade Estruturas, serviços, parceiros com os quais se promoverá a atividade Promotores ( grupo, docente/s, entre outros) 

ECOEscolas Junta de freguesia de S.Torcato e de Aldão. 
Coordenadora do Projeto Eco-Escolas e 

Biblioteca Escolar 
 

 

Pensamento crítico e 
pensamento criativo 

Raciocínio e resolução 
de problemas 

Saber científico técnico 
tecnológico 

Desenvolvimento 
pessoal e autonomia 

Relacionamento 
interpessoal 

Bem-estar saúde 
e Ambiente 

Sensibilidade 
estética e artística 

Consciência e 
domínio do corpo 

       
 

 

Escola de realização da atividade Local de realização da atividade 

EB do Vale de S. Torcato Claustro 
 

Voltar ao índice
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ATIVIDADE INTEGRADA NO PLANO ANUAL DE ATIVIDADES 

Ação do TEIP 5 - &nvolver para incluir e !ntervir (&I!) 
Período de realização da 

atividade 

Data de realização da 

atividade 

Nome da atividade 
Comemoração do Dia Mundial da Língua Portuguesa 

3º Período 05/05/2022-05/05/2022 

 

Objetivos da atividade Estratégias previstas para a atividade 

Comemorar o Dia Mundial da Língua Portuguesa, reconhecendo a sua 

importância e difusão no mundo; Propiciar a valorização da Língua Portuguesa 

como património cultural, pessoal e coletivo, e fator de ligação entre os povos 

distintos; Estimular o espírito de cidadania de se ser, pensar e falar em 

português, fortalecendo os laços identitários com a portugalidade; Fomentar o 

interesse pela aprendizagem dos vários domíios da Língua Portuguesa, 

contribuindo para a aquisição, consolidação e ampliação de competências e 

conhecimentos relativos à língua materna. 

Visualização de vídeos e leitura e exploração de textos sobre a temática; 

dinamização de oficinas de escrita; criação de marcadores de livros com 

frases alusivas; realização de atividades lúdicas (jogos, cinema, música ...). 

 

Recursos necessários à realização da 

atividade 
Materiais e humanos (docentes do grupo 300). 

Estimativa dos custos da atividade 50 
 

Interrupção das atividades 

letivas 

Destinatários desta 

ação 

Número previsto de 

participantes 
Turmas/anos/ciclos que participarão na atividade 

Não Alunos 196 Todos os alunos do 3.º ciclo. 
 

Dinamizador da atividade Estruturas, serviços, parceiros com os quais se promoverá a atividade Promotores ( grupo, docente/s, entre outros) 

Departamento de Línguas Biblioteca escolar e professores do grupo 220. Professores de Português do grupo 300. 
 

 

Pensamento crítico e 
pensamento criativo 

Raciocínio e resolução 
de problemas 

Saber científico técnico 
tecnológico 

Desenvolvimento 
pessoal e autonomia 

Relacionamento 
interpessoal 

Bem-estar saúde 
e Ambiente 

Sensibilidade 
estética e artística 

Consciência e 
domínio do corpo 

       
 

 

Escola de realização da atividade Local de realização da atividade 

EB do Vale de S. Torcato Salas de aula e biblioteca escolar. 
 

Voltar ao índice
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ATIVIDADE INTEGRADA NO PLANO ANUAL DE ATIVIDADES 

Ação do TEIP 7- De Mãos Dadas… 
Período de realização da 

atividade 

Data de realização da 

atividade 

Nome da atividade 
Consultadoria inter e intra-serviços 

todo o ano letivo - 
 

Objetivos da atividade Estratégias previstas para a atividade 

Colaborar no diagnóstico das dificuldades dos alunos com vista à elaboração de 

programas individuais de apoio; Promover a reflexão crítica no que concerne aos casos 

referenciados e/ou em acompanhamento; Desenvolver estratégias eficazes à resolução de 

problemas em contexto escolar; Melhorar as práticas educativas no que respeita à 

aprendizagem e mudança de comportamentos nos alunos; Adequar as metodologias de 

intervenção às necessidades/problemas identificados. 

Participação em reuniões de turma e de ano; Colaboração com as 

diversas iniciativas realizadas na escola; Contactos e reuniões com 

entidades externas. 

 

Recursos necessários à realização da 

atividade 
Comunidade escolar/ Parceiros/ Fotocópias/Recursos digitais 

Estimativa dos custos da atividade 0 
 

Interrupção das atividades 

letivas 

Destinatários desta 

ação 

Número previsto de 

participantes 
Turmas/anos/ciclos que participarão na atividade 

Não todos  Todos 
 

Dinamizador da atividade Estruturas, serviços, parceiros com os quais se promoverá a atividade Promotores ( grupo, docente/s, entre outros) 

GAAF Docentes/Serviços Internos/Serviços Externos  
 

 

Pensamento crítico e 
pensamento criativo 

Raciocínio e resolução 
de problemas 

Saber científico técnico 
tecnológico 

Desenvolvimento 
pessoal e autonomia 

Relacionamento 
interpessoal 

Bem-estar saúde 
e Ambiente 

Sensibilidade 
estética e artística 

Consciência e 
domínio do corpo 

       
 

 

Escola de realização da atividade Local de realização da atividade 

Todo o Agrupamento GAAF 
 

Voltar ao índice
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ATIVIDADE INTEGRADA NO PLANO ANUAL DE ATIVIDADES 

Ação do TEIP 5 - &nvolver para incluir e !ntervir (&I!) 
Período de realização da 

atividade 

Data de realização da 

atividade 

Nome da atividade 
Dia de Reis 

2º Período 06/01/2022-20/01/2022 
 

Objetivos da atividade Estratégias previstas para a atividade 

Comemorar o Dia de Reis; 

Despertar nos alunos o gosto pela 

tradição de cantar os Reis; 

Participar na elaboração de uma 

canção. 

Readaptação de uma canção de Reis; Entoar canções; Elaboração de coroas; Desenhos e pinturas alusivas ao tema. 

 

Recursos necessários à realização da 

atividade 
Material de desgaste, cartolinas, máquina fotográfica, computador, colunas, instrumental de uma música. 

Estimativa dos custos da atividade 100 
 

Interrupção das atividades 

letivas 

Destinatários desta 

ação 

Número previsto de 

participantes 
Turmas/anos/ciclos que participarão na atividade 

Não Alunos 350 Crianças da Educação Pré-escolar e alunos do 1.º ciclo 
 

Dinamizador da atividade Estruturas, serviços, parceiros com os quais se promoverá a atividade Promotores ( grupo, docente/s, entre outros) 

Departamento do 1º ciclo  Grupos 100, 110, 120 
 

 

Pensamento crítico e 
pensamento criativo 

Raciocínio e resolução 
de problemas 

Saber científico técnico 
tecnológico 

Desenvolvimento 
pessoal e autonomia 

Relacionamento 
interpessoal 

Bem-estar saúde 
e Ambiente 

Sensibilidade 
estética e artística 

Consciência e 
domínio do corpo 

       
 

 

Escola de realização da atividade Local de realização da atividade 

 Escolas do 1.º ciclo do Agrupamento de Escolas 
 

Voltar ao índice
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ATIVIDADE INTEGRADA NO PLANO ANUAL DE ATIVIDADES 

Ação do TEIP 5 - &nvolver para incluir e !ntervir (&I!) 
Período de realização da 

atividade 

Data de realização da 

atividade 

Nome da atividade 
Dia Mundial da Alimentação 

1º Período 15/10/2021-15/10/2021 
 

Objetivos da atividade Estratégias previstas para a atividade 

Promover a educação para a saúde. 

Educar para escolhas alimentares 

saudáveis. 

Visualização de PowerPoints sobre o tema. Elaboração de saladas e espetadas de fruta. Leitura e exploração de histórias, 

poemas e dramatizações. Decorações com frutos. Construção de uma roda dos alimentos com a utilização de materiais 

que têm como destino o ecoponto. 
 

Recursos necessários à realização da 

atividade 

Computador e quadro interativo; máquina fotográfica; frutos; material de desperdício; cola; tintas; histórias 

sobre o tema... 

Estimativa dos custos da atividade 175 
 

Interrupção das atividades 

letivas 

Destinatários desta 

ação 

Número previsto de 

participantes 
Turmas/anos/ciclos que participarão na atividade 

Não Alunos 350 Crianças da Educação Pré-escolar e alunos do 1.º ciclo 
 

Dinamizador da atividade Estruturas, serviços, parceiros com os quais se promoverá a atividade Promotores ( grupo, docente/s, entre outros) 

Departamento do 1º ciclo  Grupos 100, 110, 120 
 

 

Pensamento crítico e 
pensamento criativo 

Raciocínio e resolução 
de problemas 

Saber científico técnico 
tecnológico 

Desenvolvimento 
pessoal e autonomia 

Relacionamento 
interpessoal 

Bem-estar saúde 
e Ambiente 

Sensibilidade 
estética e artística 

Consciência e 
domínio do corpo 

       
 

 

Escola de realização da atividade Local de realização da atividade 

 Escolas do 1.º ciclo do Agrupamento de Escolas 
 

Voltar ao índice
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ATIVIDADE INTEGRADA NO PLANO ANUAL DE ATIVIDADES 

Ação do TEIP 5 - &nvolver para incluir e !ntervir (&I!) 
Período de realização da 

atividade 

Data de realização da 

atividade 

Nome da atividade 
Dia Mundial da Criança 

3º Período 01/06/2022-06/01/2022 
 

Objetivos da atividade Estratégias previstas para a atividade 

Reconhecer o papel da criança na 

sociedade e no futuro; Propiciar 

situações de socialização e 

diversão; Envolver os alunos no 

embelezamento dos espaços da 

escola; Desenvolver a criatividade 

e a imaginação. 

Visualização e análise de filme e histórias sobre os Direitos da Criança; Realização de registos gráficos alusivos a alguns 

Direitos da Criança; Pintura/embelezamento de espaços do recreio; Atividades lúdicas; Adaptação de uma música 

tradicional à causa dos Direitos da Criança. 

 

Recursos necessários à realização da 

atividade 

Filme, histórias, Declaração dos Direitos da Criança, lápis de grafite e de cor, tintas, cartolinas, pincéis, trinchas 

e rolos, computador, quadro interativo. 

Estimativa dos custos da atividade 450 
 

Interrupção das atividades 

letivas 

Destinatários desta 

ação 

Número previsto de 

participantes 
Turmas/anos/ciclos que participarão na atividade 

Não Alunos 350 Crianças da Educação Pré-escolar e alunos do 1.º ciclo 
 

Dinamizador da atividade Estruturas, serviços, parceiros com os quais se promoverá a atividade Promotores ( grupo, docente/s, entre outros) 

Departamento do 1º ciclo Associação de pais, Juntas de freguesia. Grupos 100, 110, 120 
 

 

Pensamento crítico e 
pensamento criativo 

Raciocínio e resolução 
de problemas 

Saber científico técnico 
tecnológico 

Desenvolvimento 
pessoal e autonomia 

Relacionamento 
interpessoal 

Bem-estar saúde 
e Ambiente 

Sensibilidade 
estética e artística 

Consciência e 
domínio do corpo 

       
 

 

Escola de realização da atividade Local de realização da atividade 

 Escolas do 1.º ciclo do Agrupamento de Escolas 
 

Voltar ao índice
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ATIVIDADE INTEGRADA NO PLANO ANUAL DE ATIVIDADES 

Ação do TEIP 5 - &nvolver para incluir e !ntervir (&I!) 
Período de realização da 

atividade 

Data de realização da 

atividade 

Nome da atividade 
ECO-TRILHOS 

2º Período - 
 

Objetivos da atividade Estratégias previstas para a atividade 

Incentivar o trabalho de campo e as vivências no espaço exterior; Investigar, interpretar e 

conhecer território da freguesia em que se insere a escola e o seu património ambiental, social e 

cultural; Compreender a importância dos espaços verdes no ordenamento do território, na 

qualidade de vida da população e na mitigação da poluição; Incentivar as parcerias com as juntas 

de freguesia; Divulgar o projeto, utilizando as redes sociais e aplicações móveis de forma 

pedagógica; Promover a articulação e interdisciplinaridade; Promover a leitura como momento de 

prazer e fruição; Reconhecer a importância da poesia na preservação do meio ambiente; 

Promover a educação para a saúde. 

Solicitar aos alunos pontos de interesse ambiental, social ou 

cultural da freguesia. Concretizar o Trilho no terreno.  Em 

diferentes estações haverá momentos de pausa com leituras 

de poesia e distribuição de fruta da época. Recolha de lixo 

ao longo de todo o percurso. Divulgação do Trilho. 

 

Recursos necessários à realização da atividade Sacos do lixo; luvas; livros de poesia; fruta; computador. 

Estimativa dos custos da atividade  
 

Interrupção das atividades 

letivas 

Destinatários desta 

ação 

Número previsto de 

participantes 
Turmas/anos/ciclos que participarão na atividade 

Sim (apenas manhã) Alunos 318 2.º e 3.º Ciclos 
 

Dinamizador da atividade Estruturas, serviços, parceiros com os quais se promoverá a atividade Promotores ( grupo, docente/s, entre outros) 

ECOEscolas 
Grupo 200, 230, 300, 620, 260, Biblioteca Escolar, Junta de Freguesia de S.Torcato e de 

Aldão, PES. 
Equipa Eco-escolas e Biblioteca Escolar 

 

 

Pensamento crítico e 
pensamento criativo 

Raciocínio e resolução de 
problemas 

Saber científico técnico 
tecnológico 

Desenvolvimento pessoal 
e autonomia 

Relacionamento 
interpessoal 

Bem-estar saúde e 
Ambiente 

Sensibilidade estética e 
artística 

Consciência e domínio 
do corpo 

       

 

 

Escola de realização da atividade Local de realização da atividade 

EB do Vale de S. Torcato S.Torcato 
 

Voltar ao índice
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ATIVIDADE INTEGRADA NO PLANO ANUAL DE ATIVIDADES 

Ação do TEIP 5 - &nvolver para incluir e !ntervir (&I!) 
Período de realização da 

atividade 

Data de realização da 

atividade 

Nome da atividade 
Encerramento 

3º Período 30/06/2022-30/06/2022 
 

Objetivos da atividade Estratégias previstas para a atividade 

Celebrar o final do ano letivo; 

Contribuir para a desenvoltura e 

dinâmica dos alunos; Promover o 

convívio entre os membros da 

comunidade educativa. 

Atividades lúdicas; Lanche convívio por turmas; Entrega de diplomas aos alunos finalistas da Educação Pré-escolar e 1.º 

ciclo. 

 

Recursos necessários à realização da 

atividade 
Lanche, cartolinas, papel, tintas. 

Estimativa dos custos da atividade 500 
 

Interrupção das atividades 

letivas 

Destinatários desta 

ação 

Número previsto de 

participantes 
Turmas/anos/ciclos que participarão na atividade 

Não Alunos 350 Crianças da Educação Pré-escolar e alunos do 1.º ciclo 
 

Dinamizador da atividade Estruturas, serviços, parceiros com os quais se promoverá a atividade Promotores ( grupo, docente/s, entre outros) 

Departamento do 1º ciclo Associação de Pais, Juntas de Freguesia, Encarregados de Educação. Grupos 100, 110, 120 
 

 

Pensamento crítico e 
pensamento criativo 

Raciocínio e resolução 
de problemas 

Saber científico técnico 
tecnológico 

Desenvolvimento 
pessoal e autonomia 

Relacionamento 
interpessoal 

Bem-estar saúde 
e Ambiente 

Sensibilidade 
estética e artística 

Consciência e 
domínio do corpo 

       
 

 

Escola de realização da atividade Local de realização da atividade 

 Escolas do 1.º ciclo do Agrupamento de Escolas 
 

Voltar ao índice
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ATIVIDADE INTEGRADA NO PLANO ANUAL DE ATIVIDADES 

Ação do TEIP 1- S. Torcato Vale + 
Período de realização da 

atividade 

Data de realização da 

atividade 

Nome da atividade 
Ida ao teatro "Auto da Barca do Inferno" 

2º Período 14/02/2022-14/02/2022 
 

Objetivos da atividade Estratégias previstas para a atividade 

Consolidar conteúdos relativos  ao 

estudo da obra “Auto da Barca do 

Inferno, integrada na lista de obras 

de educação literária de 9.º ano; 

Apreender criticamente a 

mensagem veiculada na obra; 

Desenvolver o gosto pela arte da 

representação teatral; Descobrir a 

especificidade do texto dramático. 

Os alunos assistirão, em Matosinhos, à representação teatral da peça, por uma companhia profissional. 

 

Recursos necessários à realização da atividade Transporte; ingresso para assistir à peça; recursos humanos (docents de 9.º ano). 

Estimativa dos custos da atividade 1000 
 

Interrupção das atividades letivas Destinatários desta ação 
Número previsto de 

participantes 
Turmas/anos/ciclos que participarão na atividade 

Sim (todo o dia) Alunos 70 9.º ano. 
 

Dinamizador da atividade Estruturas, serviços, parceiros com os quais se promoverá a atividade Promotores ( grupo, docente/s, entre outros) 

Departamento de Línguas  Professores de Português do grupo 300. 
 

 

Pensamento crítico e 
pensamento criativo 

Raciocínio e resolução de 
problemas 

Saber científico técnico 
tecnológico 

Desenvolvimento 
pessoal e autonomia 

Relacionamento 
interpessoal 

Bem-estar saúde e 
Ambiente 

Sensibilidade estética 
e artística 

Consciência e 
domínio do corpo 

       
 

 

Escola de realização da atividade Local de realização da atividade 

EB do Vale de S. Torcato Matosinhos. 
 

Voltar ao índice
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ATIVIDADE INTEGRADA NO PLANO ANUAL DE ATIVIDADES 

Ação do TEIP 1- S. Torcato Vale + 
Período de realização da 

atividade 

Data de realização da 

atividade 

Nome da atividade 
Jogos matemáticos 

todo o ano letivo - 
 

Objetivos da atividade Estratégias previstas para a atividade 

Incrementar o gosto pela 

Matemática, reforçando a 

componente lúdica da disciplina; 

Desenvolver o raciocínio lógico; 

Desenvolver estratégias em 

contexto de jogo. 

Ao longo do ano, os alunos dos 5.º e 6.º anos utilizarão com regularidade os Jogos matemáticos. No final do ano, realizar-

se-á um Campeonato Inter-turmas para apuramento dos vencedores. 

 

Recursos necessários à realização da atividade Recursos humanos (docentes do 2.º ciclo). Jogos a ulilizar pelos alunos e prémios para os vencedores. 

Estimativa dos custos da atividade 50 
 

Interrupção das atividades 

letivas 

Destinatários desta 

ação 

Número previsto de 

participantes 
Turmas/anos/ciclos que participarão na atividade 

Não Alunos 140 2.º ciclo 
 

Dinamizador da atividade 
Estruturas, serviços, parceiros com os quais se 

promoverá a atividade 
Promotores ( grupo, docente/s, entre outros) 

Departamento de Matemática e Ciências 

Experimentais 
Grupo 230 Grupo 230 

 

 

Pensamento crítico e 
pensamento criativo 

Raciocínio e resolução 
de problemas 

Saber científico técnico 
tecnológico 

Desenvolvimento 
pessoal e autonomia 

Relacionamento 
interpessoal 

Bem-estar saúde 
e Ambiente 

Sensibilidade 
estética e artística 

Consciência e 
domínio do corpo 

       
 

 

Escola de realização da atividade Local de realização da atividade 

EB do Vale de S. Torcato Sala de aula. 
 

Voltar ao índice
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ATIVIDADE INTEGRADA NO PLANO ANUAL DE ATIVIDADES 

Ação do TEIP 5 - &nvolver para incluir e !ntervir (&I!) 
Período de realização da 

atividade 

Data de realização da 

atividade 

Nome da atividade 
Magusto 

1º Período 11/11/2021-11/11/2021 
 

Objetivos da atividade Estratégias previstas para a atividade 

Conhecer e vivenciar tradições; 

Desenvolver a criatividade. 
Realização do magusto; Elaboração dos cartuchos; Entoação de canções; Realização de dramatizações. 

 

Recursos necessários à realização da 

atividade 
Material de desgaste, castanhas, máquina fotográfica. 

Estimativa dos custos da atividade 300 
 

Interrupção das atividades 

letivas 

Destinatários desta 

ação 

Número previsto de 

participantes 
Turmas/anos/ciclos que participarão na atividade 

Não Alunos 350 Crianças da Educação Pré-escolar e alunos do 1.º ciclo 
 

Dinamizador da atividade Estruturas, serviços, parceiros com os quais se promoverá a atividade Promotores ( grupo, docente/s, entre outros) 

Departamento do 1º ciclo  Grupos 100, 110, 120 
 

 

Pensamento crítico e 
pensamento criativo 

Raciocínio e resolução 
de problemas 

Saber científico técnico 
tecnológico 

Desenvolvimento 
pessoal e autonomia 

Relacionamento 
interpessoal 

Bem-estar saúde 
e Ambiente 

Sensibilidade 
estética e artística 

Consciência e 
domínio do corpo 

       
 

 

Escola de realização da atividade Local de realização da atividade 

 Escolas do 1.º ciclo do Agrupamento de Escolas 
 

Voltar ao índice
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ATIVIDADE INTEGRADA NO PLANO ANUAL DE ATIVIDADES 

Ação do TEIP  
Período de realização da 

atividade 

Data de realização da 

atividade 

Nome da atividade 
MIBE - Mês Internacional das BE 

1º Período 01/10/2021-31/10/2021 
 

Objetivos da atividade Estratégias previstas para a atividade 

- Sensibilizar a Comunidade Escolar para as Bibliotecas e a Leitura ; 

 - Reconhecer a importância da biblioteca na vida e dinâmica de uma escola; 

 - Sensibilizar a comunidade escolar para a utilização e frequência do espaço físico 

mas também digital da biblioteca; 

- Promover sessões de leitura dos principais “Contos de fadas e contos tradicionais 

de todo o mundo”. 

- Aprender mais sobre diferentes países de todo o mundo, através das histórias. 

- Convidar os alunos a trocarem livros/leituras entre si, partilhando os Contos de 

fadas e contos tradicionais que mais gostaram de ler. 

- Visualizar filmes de Contos de fadas e contos tradicionais. 

- Desenvolver a leitura e a escrita através de Contos de fadas e contos tradicionais. 

- Reconhecer nos Contos de Fadas e contos tradicionais a Dimensão dos Valores – 

o bem e o mal e suas representações simbólicas. 

-  Incentivar os alunos a melhor apreenderem o sentido dos textos pelo prazer de 

os comunicar em voz alta, num contexto lúdico e de fruição. 

 

- "A biblioteca bate à porta"- para os alunos de 5ºano e para os alunos  da 

EB de Vinha - Empréstimo Domiciliário. 

- “As BE do Agrupamento” – espaços, serviços, atividades para 2021-22,  

prioridades e recomendações  aos alunos e docentes, através do site. 

- Visitas guiadas à BE para alunos de 6º ano - Formação de utilizadores. 

- "Era uma vez..." - Um conto por dia não sabe o bem que lhe 

fazia.(Todos) 

- Formação de utilizadores   e leituras partilhadas  no âmbito do projeto 

“Vale+Ler+Alto”, para os alunos do 6º.  

- Encontros de leitura -  "Os clássicos contados pelas crianças " - 5º ano . 

- Elaboração do cartaz comemorativo produzido no âmbito do Mês 

Internacional das Bibliotecas Escolares (MIBE)  que será partilhado na 

rede social Instagram da RBE. 

- Visualização de  filmes de Contos de fadas e contos tradicionais. 

 - Desafios de Leitura e de escrita - Oficinas de escrita e de leitura -  

“Contos de fadas e contos tradicionais de todo o mundo”. 

 
 

Recursos necessários à realização da 

atividade 

Computador 

Classroom 

Cartazes 

Livros 

Filmes 

PPT 
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Estimativa dos custos da atividade 0 
 

Interrupção das atividades 

letivas 

Destinatários desta 

ação 

Número previsto de 

participantes 
Turmas/anos/ciclos que participarão na atividade 

Não Alunos 550 
Pré-escolar 

1º, 2º e 3ºciclos 
 

Dinamizador da atividade Estruturas, serviços, parceiros com os quais se promoverá a atividade Promotores ( grupo, docente/s, entre outros) 

Biblioteca Escolar 100, 110, 200, 300 Equipa da BE 
 

 

Pensamento crítico e 
pensamento criativo 

Raciocínio e resolução 
de problemas 

Saber científico técnico 
tecnológico 

Desenvolvimento 
pessoal e autonomia 

Relacionamento 
interpessoal 

Bem-estar saúde 
e Ambiente 

Sensibilidade 
estética e artística 

Consciência e 
domínio do corpo 

       
 

 

Escola de realização da atividade Local de realização da atividade 

Todo o Agrupamento 

Em sala de aula 

Em casa 

Na biblioteca 
 

Voltar ao índice



 

  Página 71 de 134 

ATIVIDADE INTEGRADA NO PLANO ANUAL DE ATIVIDADES 

Ação do TEIP 5 - &nvolver para incluir e !ntervir (&I!) 
Período de realização da 

atividade 

Data de realização da 

atividade 

Nome da atividade 
Natal 

1º Período 02/12/2021-17/12/2021 
 

Objetivos da atividade Estratégias previstas para a atividade 

Preservar a tradição natalícia envolvendo os alunos 

num ambiente propício ao seu desenvolvimento 

pessoal e social; Promover a reutilização de 

material de desperdício; Contactar com diversas 

formas de representação; Promover a leitura e a 

escrita. 

Decoração da escola, Construção de uma árvore com adereços construídos pelos alunos/familiares; 

Elaboração de postais. 

 

Recursos necessários à realização da atividade Material para decorar a escola, canções de Natal, musgo, computador e quadro interativo. 

Estimativa dos custos da atividade 250 
 

Interrupção das atividades 

letivas 

Destinatários desta 

ação 

Número previsto de 

participantes 
Turmas/anos/ciclos que participarão na atividade 

Não Alunos 350 Crianças da Educação Pré-escolar e alunos do 1.º ciclo 
 

Dinamizador da atividade Estruturas, serviços, parceiros com os quais se promoverá a atividade Promotores ( grupo, docente/s, entre outros) 

Departamento do 1º ciclo Juntas de Freguesia e Encarregados de Educação Grupos 100, 110, 120 
 

 

Pensamento crítico e 
pensamento criativo 

Raciocínio e resolução 
de problemas 

Saber científico técnico 
tecnológico 

Desenvolvimento 
pessoal e autonomia 

Relacionamento 
interpessoal 

Bem-estar saúde 
e Ambiente 

Sensibilidade 
estética e artística 

Consciência e 
domínio do corpo 

       
 

 

Escola de realização da atividade Local de realização da atividade 

 Escolas do 1.º ciclo do Agrupamento de Escolas 
 

Voltar ao índice
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ATIVIDADE INTEGRADA NO PLANO ANUAL DE ATIVIDADES 

Ação do TEIP 4- L.A. no Vale 
Período de realização da 

atividade 

Data de realização da 

atividade 

Nome da atividade 
Oficinas de escrita 

todo o ano letivo - 
 

Objetivos da atividade Estratégias previstas para a atividade 

Desenvolver conhecimentos 

relacionados com os diferentes 

domínios da Língua Portuguesa; 

Promover a leitura e a escrita; 

Participar na publicação de textos 

na Webnode da BE. 

Escrita de textos planificados em conselhos de ano, quinzenalmente, na disciplina de apoio ao estudo. 

 

Recursos necessários à realização da 

atividade 
Computador, quadro interativo, material de desgaste. 

Estimativa dos custos da atividade 100 
 

Interrupção das atividades 

letivas 

Destinatários desta 

ação 

Número previsto de 

participantes 
Turmas/anos/ciclos que participarão na atividade 

Não Alunos 174 Alunos dos 2.º, 3.º e 4.º anos 
 

Dinamizador da atividade Estruturas, serviços, parceiros com os quais se promoverá a atividade Promotores ( grupo, docente/s, entre outros) 

Departamento do 1º ciclo  Grupo 110 
 

 

Pensamento crítico e 
pensamento criativo 

Raciocínio e resolução 
de problemas 

Saber científico técnico 
tecnológico 

Desenvolvimento 
pessoal e autonomia 

Relacionamento 
interpessoal 

Bem-estar saúde 
e Ambiente 

Sensibilidade 
estética e artística 

Consciência e 
domínio do corpo 

       
 

 

Escola de realização da atividade Local de realização da atividade 

 Escolas do 1.º ciclo do Agrupamento de Escolas 
 

Voltar ao índice
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ATIVIDADE INTEGRADA NO PLANO ANUAL DE ATIVIDADES 

Ação do TEIP 4- L.A. no Vale 
Período de realização da 

atividade 

Data de realização da 

atividade 

Nome da atividade 
Oficinas de Leitura e Escrita 

todo o ano letivo - 
 

Objetivos da atividade Estratégias previstas para a atividade 

Desenvolver e aperfeiçoar as competências de 

leitura e de escrita como complemento dos 

conteúdos abordados em contexto de sala de aula; 

Aumentar o número de alunos com classificação 

positiva à disciplina de Português; Promover a 

divulgação do produto resultante das atividades 

no seio da comunidade. 

Implementação em regime de assessoria de uma oficina de leitura e de escrita a realizar em todas as turmas 

do 5.º ao 9.º anos em aulas de 50 minutos (ou 50 + 50), segundo uma periodicidade de duas vezes no 1.º e 

2.º períodos e uma a duas vezes no 3.º período (de acordo com os textos de escrita obrigatória 

contemplados nas aprendizagens essenciais do ano/disciplina). Oficinas desenvolvidas respeitando as fases 

do processo de escrita: planificação, textualização, revisão e divulgação das produções escritas, sempre que 

possível aplicando as T.I.C. Divulgação de textos produzidos através do recurso ao Padlet (da turma e/ou 

da biblioteca escolar). 
 

Recursos necessários à realização da 

atividade 
Material escolar e recursos humanos (pessoal docente, entre eles, titulares e assessores). 

Estimativa dos custos da atividade 50 
 

Interrupção das atividades 

letivas 

Destinatários desta 

ação 

Número previsto de 

participantes 
Turmas/anos/ciclos que participarão na atividade 

Não Alunos 320 Todos os alunos do 5.º ao 9.º ano. 
 

Dinamizador da atividade Estruturas, serviços, parceiros com os quais se promoverá a atividade Promotores ( grupo, docente/s, entre outros) 

Departamento de Línguas Parceria com a biblioteca da escola e com o grupo de TIC. Docentes de Português dos grupos 220 e 300. 
 

 

Pensamento crítico e 
pensamento criativo 

Raciocínio e resolução 
de problemas 

Saber científico técnico 
tecnológico 

Desenvolvimento 
pessoal e autonomia 

Relacionamento 
interpessoal 

Bem-estar saúde 
e Ambiente 

Sensibilidade 
estética e artística 

Consciência e 
domínio do corpo 

       
 

 

Escola de realização da atividade Local de realização da atividade 

Todo o Agrupamento Salas de aula e biblioteca escolar. 
 

Voltar ao índice
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ATIVIDADE INTEGRADA NO PLANO ANUAL DE ATIVIDADES 

Ação do TEIP 5 - &nvolver para incluir e !ntervir (&I!) 
Período de realização da 

atividade 

Data de realização da 

atividade 

Nome da atividade 
Olimpíadas da História 

3º Período - 
 

Objetivos da atividade Estratégias previstas para a atividade 

Desenvolver o gosto pela 

disicplina; Fomentar o espítiro de 

curiosidade; Alargar os 

conhecimentos culturais. 

Preenchimento de um questionário de escolha múltipla. 

 

Recursos necessários à realização da 

atividade 
Classroom 

Estimativa dos custos da atividade 0 
 

Interrupção das atividades 

letivas 

Destinatários desta 

ação 

Número previsto de 

participantes 
Turmas/anos/ciclos que participarão na atividade 

Não Alunos 130 Todas as turmas do 2.º ciclo 
 

Dinamizador da atividade Estruturas, serviços, parceiros com os quais se promoverá a atividade Promotores ( grupo, docente/s, entre outros) 

Departamento de Ciências 

Sociais e Humanas 
Grupo 200 Grupo 200 

 

 

Pensamento crítico e 
pensamento criativo 

Raciocínio e resolução 
de problemas 

Saber científico técnico 
tecnológico 

Desenvolvimento 
pessoal e autonomia 

Relacionamento 
interpessoal 

Bem-estar saúde 
e Ambiente 

Sensibilidade 
estética e artística 

Consciência e 
domínio do corpo 

       
 

 

Escola de realização da atividade Local de realização da atividade 

EB do Vale de S. Torcato Atividade realizada a partir de casa com recurso à internet. 
 

Voltar ao índice
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ATIVIDADE INTEGRADA NO PLANO ANUAL DE ATIVIDADES 

Ação do TEIP 5 - &nvolver para incluir e !ntervir (&I!) 
Período de realização da 

atividade 

Data de realização da 

atividade 

Nome da atividade 
Outono 

1º Período 01/10/2022-30/11/2022 
 

Objetivos da atividade Estratégias previstas para a atividade 

Promover o contacto com as 

tradições do meio local; favorecer 

atitudes de participação e 

socialização na vida da 

comunidade(segundo as diretrizes 

da direção geral de educação) 

Confeção e venda de compotas e marmelada 

 

Recursos necessários à realização da 

atividade 
Produtos agricolas 

Estimativa dos custos da atividade 50 
 

Interrupção das atividades 

letivas 

Destinatários desta 

ação 

Número previsto de 

participantes 
Turmas/anos/ciclos que participarão na atividade 

Não Alunos 60 Crianças da Educação Pré-escolar e alunos do 1.º ciclo. 
 

Dinamizador da atividade Estruturas, serviços, parceiros com os quais se promoverá a atividade Promotores ( grupo, docente/s, entre outros) 

Outra Estrutura Educativa  Grupo 100, 110 
 

 

Pensamento crítico e 
pensamento criativo 

Raciocínio e resolução 
de problemas 

Saber científico técnico 
tecnológico 

Desenvolvimento 
pessoal e autonomia 

Relacionamento 
interpessoal 

Bem-estar saúde 
e Ambiente 

Sensibilidade 
estética e artística 

Consciência e 
domínio do corpo 

       
 

 

Escola de realização da atividade Local de realização da atividade 

Escola Básica de Vinha Atães Espaço exterior 
 

Voltar ao índice
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ATIVIDADE INTEGRADA NO PLANO ANUAL DE ATIVIDADES 

Ação do TEIP 1- S. Torcato Vale + 
Período de realização da 

atividade 

Data de realização da 

atividade 

Nome da atividade 
Palestra/Circo 

3º Período - 
 

Objetivos da atividade Estratégias previstas para a atividade 

Fomentar o interesse pela aprendizagem; contribuir para a aquisição, 

consolidação e ampliação de competências e conhecimentos; dar a 

conhecer atividades de ensino e investigação desenvolvidas por 

entidades exteriores à escola (universidade, professores, animadores, 

teatros) 

Convite a um palestrante na área das ciências exatas ou uma peça de teatro na escola 

sede. 

 

Recursos necessários à realização da 

atividade 
Recursos humanos e materias inerentes à atividade (projetor, computador,...) 

Estimativa dos custos da atividade 100 
 

Interrupção das atividades 

letivas 

Destinatários desta 

ação 

Número previsto de 

participantes 
Turmas/anos/ciclos que participarão na atividade 

Sim (apenas manhã) Alunos 65 9º ano 
 

Dinamizador da atividade Estruturas, serviços, parceiros com os quais se promoverá a atividade Promotores ( grupo, docente/s, entre outros) 

Departamento de 

Matemática e Ciências 

Experimentais 

Grupo 500 Prof Fernado e prof Conceição Freitas 

 

 

Pensamento crítico e 
pensamento criativo 

Raciocínio e resolução 
de problemas 

Saber científico técnico 
tecnológico 

Desenvolvimento 
pessoal e autonomia 

Relacionamento 
interpessoal 

Bem-estar saúde 
e Ambiente 

Sensibilidade 
estética e artística 

Consciência e 
domínio do corpo 

       
 

 

Escola de realização da atividade Local de realização da atividade 

EB do Vale de S. Torcato Anfiteatro 
 

Voltar ao índice
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ATIVIDADE INTEGRADA NO PLANO ANUAL DE ATIVIDADES 

Ação do TEIP 5 - &nvolver para incluir e !ntervir (&I!) 
Período de realização da 

atividade 

Data de realização da 

atividade 

Nome da atividade 
Pancake Day (Shrove Tuesday) 

2º Período 25/02/2022- 
 

Objetivos da atividade Estratégias previstas para a atividade 

Conhecer e divulgar a cultura e tradições de países de expressão 

inglesa (datas simbólicas); Fomentar e desenvolver o gosto pela 

aprendizagem do Inglês, reforçando a componente lúdica da 

disciplina; Motivar e envolver os alunos em atividades extra-

curriculares; Estimular o espírito de cidadania e cooperação no 

relacionamento interpessoal. 

Apresentação contextualizada (powerpoint, textos, videos) da origem, evolução e 

manifestações atuais desta tradição/festividade; Realização de uma "Pancake Race". 

 

Recursos necessários à realização da 

atividade 
Materiais alusivos ao tema(powerpoints, textos, videos...), panquecas, frigideiras, fita isoladora, prémios. 

Estimativa dos custos da atividade 60 
 

Interrupção das atividades 

letivas 

Destinatários desta 

ação 

Número previsto de 

participantes 
Turmas/anos/ciclos que participarão na atividade 

Sim (apenas manhã) Alunos 57 2.º e 3.º ciclos 
 

Dinamizador da atividade Estruturas, serviços, parceiros com os quais se promoverá a atividade Promotores ( grupo, docente/s, entre outros) 

Departamento de Línguas  Grupos 220 e 330 
 

 

Pensamento crítico e 
pensamento criativo 

Raciocínio e resolução 
de problemas 

Saber científico técnico 
tecnológico 

Desenvolvimento 
pessoal e autonomia 

Relacionamento 
interpessoal 

Bem-estar saúde 
e Ambiente 

Sensibilidade 
estética e artística 

Consciência e 
domínio do corpo 

       
 

 

Escola de realização da atividade Local de realização da atividade 

EB do Vale de S. Torcato 
Salas de aula (preparação da atividade) e Claustro/Campo de jogos ("Pancake 

Race"). 
 

Voltar ao índice
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ATIVIDADE INTEGRADA NO PLANO ANUAL DE ATIVIDADES 

Ação do TEIP 5 - &nvolver para incluir e !ntervir (&I!) 
Período de realização da 

atividade 

Data de realização da 

atividade 

Nome da atividade 
Páscoa 

2º Período 29/03/2022-04/05/2022 
 

Objetivos da atividade Estratégias previstas para a atividade 

Conhecer e divulgar datas simbólicas; Reconhecer a 

Páscoa como a festa da partilha; Conhecer e reviver as 

tradições; Incutir nos alunos valores éticos e morais 

como a amizade, a solidariedade, bondade e respeito. 

Realização de trabalhos manuais (cestas de Páscoa, desenhos, presentes para as madrinhas); Pintura de 

ovos cozidos para posterior realização de concursos entre turmas, jogo "caça aos ovos". 

 

Recursos necessários à realização da 

atividade 

Materiais de desgaste(láis de grafite, lápis de cor, marcadores, cola, tesoura...), papel para fotocópias, máquina 

fotográfica, ovos, tintas... 

Estimativa dos custos da atividade 250 
 

Interrupção das atividades 

letivas 

Destinatários desta 

ação 

Número previsto de 

participantes 
Turmas/anos/ciclos que participarão na atividade 

Não Alunos 350 Crianças da Educação Pré-escolar e alunos do 1.º ciclo 
 

Dinamizador da atividade Estruturas, serviços, parceiros com os quais se promoverá a atividade Promotores ( grupo, docente/s, entre outros) 

Departamento do 1º ciclo Juntas de Freguesias Grupos 100, 110, 120 
 

 

Pensamento crítico e 
pensamento criativo 

Raciocínio e resolução 
de problemas 

Saber científico técnico 
tecnológico 

Desenvolvimento 
pessoal e autonomia 

Relacionamento 
interpessoal 

Bem-estar saúde 
e Ambiente 

Sensibilidade 
estética e artística 

Consciência e 
domínio do corpo 

       
 

 

Escola de realização da atividade Local de realização da atividade 

 Escolas do 1.º ciclo do Agrupamento de Escolas 
 

Voltar ao índice
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ATIVIDADE INTEGRADA NO PLANO ANUAL DE ATIVIDADES 

Ação do TEIP 5 - &nvolver para incluir e !ntervir (&I!) 
Período de realização da 

atividade 

Data de realização da 

atividade 

Nome da atividade 
Quem é quem? 

todo o ano letivo - 
 

Objetivos da atividade Estratégias previstas para a atividade 

Desenvolver o gosto pela 

disicplina; Fomentar o espítiro de 

curiosidade; Alargar os 

conhecimentos culturais; Incentiar 

os hábitos de pesquisa autónoma. 

Leitura de pequenas biografias; Pesquisa autónoma sobre as personagens descritas nas biografias lidas; Identificação das 

personagens históricas em causa. 

 

Recursos necessários à realização da 

atividade 
Classroom 

Estimativa dos custos da atividade 0 
 

Interrupção das atividades 

letivas 

Destinatários desta 

ação 

Número previsto de 

participantes 
Turmas/anos/ciclos que participarão na atividade 

Não Alunos 130 Todas as turmas do 2.º ciclo 
 

Dinamizador da atividade Estruturas, serviços, parceiros com os quais se promoverá a atividade Promotores ( grupo, docente/s, entre outros) 

Departamento de Ciências 

Sociais e Humanas 
Grupo 200. Grupo 200 

 

 

Pensamento crítico e 
pensamento criativo 

Raciocínio e resolução 
de problemas 

Saber científico técnico 
tecnológico 

Desenvolvimento 
pessoal e autonomia 

Relacionamento 
interpessoal 

Bem-estar saúde 
e Ambiente 

Sensibilidade 
estética e artística 

Consciência e 
domínio do corpo 

       
 

 

Escola de realização da atividade Local de realização da atividade 

Escola Básica de  Aldão Atividade realizada a partir de casa com recurso à internet. 
 

Voltar ao índice
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ATIVIDADE INTEGRADA NO PLANO ANUAL DE ATIVIDADES 

Ação do TEIP 5 - &nvolver para incluir e !ntervir (&I!) 
Período de realização da 

atividade 

Data de realização da 

atividade 

Nome da atividade 
Receção aos alunos 

1º Período 17/09/2021-17/09/2021 
 

Objetivos da atividade Estratégias previstas para a atividade 

Promover uma boa integração na 

escola; Familiarizar os alunos com 

as regras e o funcionamento da 

escola. 

Visita aos diferentes espaços da escola; Diálogo com os alunos; Realização de jogos e pinturas. 

 

Recursos necessários à realização da 

atividade 

Papel cenário, computador/projetor, cartolinas, tintas, livros sobre a alimentação, alimentos para o lanche, 

música. 

Estimativa dos custos da atividade 100 
 

Interrupção das atividades 

letivas 

Destinatários desta 

ação 

Número previsto de 

participantes 
Turmas/anos/ciclos que participarão na atividade 

Não Alunos 350 Crianças da Educação Pré-escolar e alunos do 1.º ciclo 
 

Dinamizador da atividade Estruturas, serviços, parceiros com os quais se promoverá a atividade Promotores ( grupo, docente/s, entre outros) 

Departamento do 1º ciclo  Grupos 100, 110, 120 
 

 

Pensamento crítico e 
pensamento criativo 

Raciocínio e resolução 
de problemas 

Saber científico técnico 
tecnológico 

Desenvolvimento 
pessoal e autonomia 

Relacionamento 
interpessoal 

Bem-estar saúde 
e Ambiente 

Sensibilidade 
estética e artística 

Consciência e 
domínio do corpo 

       
 

 

Escola de realização da atividade Local de realização da atividade 

 Escolas do 1.º ciclo do Agrupamento de Escolas 
 

Voltar ao índice
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ATIVIDADE INTEGRADA NO PLANO ANUAL DE ATIVIDADES 

Ação do TEIP 5 - &nvolver para incluir e !ntervir (&I!) 
Período de realização da 

atividade 

Data de realização da 

atividade 

Nome da atividade 
saídas ao meio 

todo o ano letivo - 
 

Objetivos da atividade Estratégias previstas para a atividade 

Facultar aos alunos uma 

oportunidade de interagir com o 

meio próximo; 

Visita a diferentes locais das freguesias de forma a recolher informações e aprofundar conhecimentos. 

 

Recursos necessários à realização da 

atividade 
Material de desgaste, computador. 

Estimativa dos custos da atividade 0 
 

Interrupção das atividades 

letivas 

Destinatários desta 

ação 

Número previsto de 

participantes 
Turmas/anos/ciclos que participarão na atividade 

Não Alunos 350 Crianças da Educação Pré-escolar e alunos do 1.º ciclo. 
 

Dinamizador da atividade Estruturas, serviços, parceiros com os quais se promoverá a atividade Promotores ( grupo, docente/s, entre outros) 

Departamento do 1º ciclo  Grupos 100, 110, 120 
 

 

Pensamento crítico e 
pensamento criativo 

Raciocínio e resolução 
de problemas 

Saber científico técnico 
tecnológico 

Desenvolvimento 
pessoal e autonomia 

Relacionamento 
interpessoal 

Bem-estar saúde 
e Ambiente 

Sensibilidade 
estética e artística 

Consciência e 
domínio do corpo 

       
 

 

Escola de realização da atividade Local de realização da atividade 

 Escolas do 1.º ciclo do Agrupamento 
 

Voltar ao índice
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ATIVIDADE INTEGRADA NO PLANO ANUAL DE ATIVIDADES 

Ação do TEIP 7- De Mãos Dadas… 
Período de realização da 

atividade 

Data de realização da 

atividade 

Nome da atividade 
Sessões de Capacitação “Mais Competências” 

todo o ano letivo - 
 

Objetivos da atividade Estratégias previstas para a atividade 

Incentivar o estabelecimento de uma relação de proximidade 

comunicativa e dialógica entre os diversos agentes da comunidade 

educativa; Fomentar a participação e o envolvimento ativo dos 

alunos/pais e encarregados de educação neste processo; Aumentar os 

fatores protetores presentes nas famílias estimulando uma vivência 

saudável; Prevenir o abandono e o absentismo escolar. 

Realização sessões de sensibilização/ (in) formação / capacitação sobre temáticas 

identificadas como prioritárias para alunos, EE/pais e restante comunidade 

educativa, em articulação com parceiros e outras estruturas internas do 

agrupamento (PES,SP, EMRC, Associação de Pais, Saúde Escolar, Institutos 

Clínicos; OIKOS, SeguraNet…) 
 

Recursos necessários à realização da atividade Alunos; Pais/EE; Fotocópias; Projetor; Computador e outros recursos digitais; Capas; Canetas;Separadores 

Estimativa dos custos da atividade 50 
 

Interrupção das atividades 

letivas 

Destinatários desta 

ação 

Número previsto de 

participantes 
Turmas/anos/ciclos que participarão na atividade 

Não 

Alunos e 

Pais/Encarregados de 

Educação 

 JI, 1º, 2º e 3º ciclo 

 

Dinamizador da atividade Estruturas, serviços, parceiros com os quais se promoverá a atividade Promotores ( grupo, docente/s, entre outros) 

GAAF 
SP;Autarquia;Saúde Escolar; GNR, IDG;APAV,CPCJ, UMinho, UCatólica, entre outros 

considerados pertinentes para atingir os objetivos traçados, 
GAAF, PES 

 

 

Pensamento crítico e 
pensamento criativo 

Raciocínio e resolução 
de problemas 

Saber científico técnico 
tecnológico 

Desenvolvimento 
pessoal e autonomia 

Relacionamento 
interpessoal 

Bem-estar saúde 
e Ambiente 

Sensibilidade 
estética e artística 

Consciência e 
domínio do corpo 

       
 

 

Escola de realização da atividade Local de realização da atividade 

Todo o Agrupamento Sala de aula/anfiteatro 
 

Voltar ao índice
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ATIVIDADE INTEGRADA NO PLANO ANUAL DE ATIVIDADES 

Ação do TEIP 7- De Mãos Dadas… 
Período de realização da 

atividade 

Data de realização da 

atividade 

Nome da atividade 

Sessões de capacitação sobre o tema do 

Bullying e Ciberbullying 
1º e 2º Período - 

 

Objetivos da atividade Estratégias previstas para a atividade 

Dotar os alunos de informações e competências gerais e específicas 

necessárias para fazer face às adversidades que vão surgindo ao 

longo do seu desenvolvimento; Promover a melhoria das relações 

interpessoais entre os colegas da turma; Resolver/mediar conflitos 

atuais e futuros, que podem ou não configurar uma situação de 

bullying/ciberbullying. 

- Realização de sessões de 50m de cariz teórico-prático, o que permite ao aluno conhecer 

os conceitos abordados de forma científica mas posteriormente tem acesso a atividades e 

discussões que lhe permite observar, na prática, como funcionam estes fenómenos 

sociais.; - Realização de um jogo sobre os conteúdos abordados; - Realização de 

trabalhos para exposição em recinto escolar. 
 

Recursos necessários à realização da 

atividade 
Alunos; Computador; Projetor; Fotocópias; Envelopes  A4 (57) 

Estimativa dos custos da atividade 30 
 

Interrupção das atividades 

letivas 

Destinatários desta 

ação 

Número previsto de 

participantes 
Turmas/anos/ciclos que participarão na atividade 

Não Alunos 65 5º ano 
 

Dinamizador da atividade Estruturas, serviços, parceiros com os quais se promoverá a atividade Promotores ( grupo, docente/s, entre outros) 

GAAF SP  
 

 

Pensamento crítico e 
pensamento criativo 

Raciocínio e resolução 
de problemas 

Saber científico técnico 
tecnológico 

Desenvolvimento 
pessoal e autonomia 

Relacionamento 
interpessoal 

Bem-estar saúde 
e Ambiente 

Sensibilidade 
estética e artística 

Consciência e 
domínio do corpo 

       
 

 

Escola de realização da atividade Local de realização da atividade 

Escola Básica de  Aldão Sala de Aula 
 

Voltar ao índice
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ATIVIDADE INTEGRADA NO PLANO ANUAL DE ATIVIDADES 

Ação do TEIP 7- De Mãos Dadas… 
Período de realização da 

atividade 

Data de realização da 

atividade 

Nome da atividade 

Sessões de sensibilização sobre o tema Direitos 

Humanos 
1º Período - 

 

Objetivos da atividade Estratégias previstas para a atividade 

Fornecer informação sobre os Direitos Humanos/Direitos das Crianças; 

Transmitir atitudes e valores para que os alunos aprendam a respeitar os 

direitos dos outros e a viver de uma forma socialmente responsável; 

Fornecer competências para que os alunos saibam reconhecer e lidar 

com eventuais situações em que os seus, ou os direitos dos outros, não 

estejam assegurados. 

Visualização de um filme/história sobre os Direitos Humanos; Realização de 

trabalhos práticos (Textos/Desenhos,...) 

 

Recursos necessários à realização da atividade  

Estimativa dos custos da atividade  
 

Interrupção das atividades 

letivas 
Destinatários desta ação 

Número previsto de 

participantes 
Turmas/anos/ciclos que participarão na atividade 

Não Alunos  
Pré-escolar e  

1º ciclo 
 

Dinamizador da atividade Estruturas, serviços, parceiros com os quais se promoverá a atividade Promotores ( grupo, docente/s, entre outros) 

GAAF  Pré-escolar e 1º ciclo 
 

 

Pensamento crítico e 
pensamento criativo 

Raciocínio e resolução 
de problemas 

Saber científico técnico 
tecnológico 

Desenvolvimento 
pessoal e autonomia 

Relacionamento 
interpessoal 

Bem-estar saúde 
e Ambiente 

Sensibilidade 
estética e artística 

Consciência e 
domínio do corpo 

       
 

 

Escola de realização da atividade Local de realização da atividade 

Todo o Agrupamento Sala de aula 
 

Voltar ao índice



 

  Página 85 de 134 

ATIVIDADE INTEGRADA NO PLANO ANUAL DE ATIVIDADES 

Ação do TEIP 7- De Mãos Dadas… 
Período de realização da 

atividade 

Data de realização da 

atividade 

Nome da atividade 
Sessões Individuais de Capacitação Parental 

todo o ano letivo - 
 

Objetivos da atividade Estratégias previstas para a atividade 

Desenvolver competências parentais ajustadas 

recorrendo à utilização de estratégias de disciplina 

positiva; Promover relações mais saudáveis e 

positivas tanto no interior da família como fora 

dela; Fortalecer a interação escola -família. 

Dinamização sessões indivuais com pais de alunos acompanhados pelo GAAF de forma presencial ou 

recorrendo a online; Criação de momentos de reflexão e partilha de experiências parentais; Informação e 

clarificação de temáticas diversificadas. 

 

Recursos necessários à realização da atividade Mesas,cadeiras, fotocópias, PC e outros recursos digitais, acesso à internet 

Estimativa dos custos da atividade 0 
 

Interrupção das atividades 

letivas 
Destinatários desta ação 

Número previsto de 

participantes 
Turmas/anos/ciclos que participarão na atividade 

Não 
Pais e Encarregados de 

Educação 
8 Todo o agrupamento 

 

Dinamizador da atividade Estruturas, serviços, parceiros com os quais se promoverá a atividade Promotores ( grupo, docente/s, entre outros) 

GAAF   
 

 

Pensamento crítico e 
pensamento criativo 

Raciocínio e resolução 
de problemas 

Saber científico técnico 
tecnológico 

Desenvolvimento 
pessoal e autonomia 

Relacionamento 
interpessoal 

Bem-estar saúde 
e Ambiente 

Sensibilidade 
estética e artística 

Consciência e 
domínio do corpo 

       
 

 

Escola de realização da atividade Local de realização da atividade 

Todo o Agrupamento GAAF / JIe EB1 do Agrupamento 
 

Voltar ao índice
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ATIVIDADE INTEGRADA NO PLANO ANUAL DE ATIVIDADES 

Ação do TEIP 5 - &nvolver para incluir e !ntervir (&I!) 
Período de realização da 

atividade 

Data de realização da 

atividade 

Nome da atividade 
St. Valentine's Day 

2º Período 14/02/2022- 
 

Objetivos da atividade Estratégias previstas para a atividade 

Conhecer e divulgar tradições das culturas-alvo (países de língua inglesa; 

promover a compreensão e expressão escrita em inglês; comemorar um dia 

festivo; envolver os alunos em atividades lúdicas, interdisciplinares e 

trabalhos de projeto; contribuir para o desenvolvimento do sentido estético e 

artístico dos alunos. 

Pesquisar sobre a data festiva; elaborar objetos/artefactos característicos do dia; 

pesquisar, redigir e registar mensagens/poemas; eventualmente oferecer o 

produto realizado. 

 

Recursos necessários à realização da 

atividade 

Recursos humanos (professores de Inglês e de Ed. Visual); material escolar diverso a utilizar na elaboração dos 

objetos/artefactos. 

Estimativa dos custos da atividade 20 
 

Interrupção das atividades 

letivas 

Destinatários desta 

ação 

Número previsto de 

participantes 
Turmas/anos/ciclos que participarão na atividade 

Não Alunos 200 Alunos do 3.º ciclo 
 

Dinamizador da atividade Estruturas, serviços, parceiros com os quais se promoverá a atividade Promotores ( grupo, docente/s, entre outros) 

Departamento de Línguas Grupo 600 Grupo 330 
 

 

Pensamento crítico e 
pensamento criativo 

Raciocínio e resolução 
de problemas 

Saber científico técnico 
tecnológico 

Desenvolvimento 
pessoal e autonomia 

Relacionamento 
interpessoal 

Bem-estar saúde 
e Ambiente 

Sensibilidade 
estética e artística 

Consciência e 
domínio do corpo 

       
 

 

Escola de realização da atividade Local de realização da atividade 

EB do Vale de S. Torcato Salas de aula 
 

Voltar ao índice
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ATIVIDADE INTEGRADA NO PLANO ANUAL DE ATIVIDADES 
Ação do TEIP 1- S. Torcato Vale + Período de realização da atividade Data de realização da atividade 

Nome da atividade Supertmatik todo o ano letivo - 
 

Objetivos da atividade Estratégias previstas para a atividade 

Desenvolver o raciocínio lógico matemático; Reforçar a 

componente lúdica na aprendizagem da matemática; Desenvolver 

destrezas numéricas de cálculo mental. Fomentar o interesse pela 

aprendizagem; contribuir para a aquisição, consolidação e 

ampliação de competências e conhecimentos; reforçar a 

componente lúdica no processo de ensino-aprendizagem; 

desenvolver destrezas numéricas de cálculo mental; promover o 

convívio entre alunos, professores e restante comunidade escolar. 

Utilização regular do jogo SuperTmatik; Ao longo do ano, os alunos poderão treinar o 

jogo tomando conhecimento de todas as regras ; vídeo da prova modelo para que os 

professores e alunos conheçam o tipo de prova que irão realizar antes de jogarem a 

Grande Final Online; Realização dos campeonatos intra-turmas (eliminatórias a disputar 

entre alunos da mesma turma para apuramento dos 3 primeiros classificados de cada 

turma) e inter-turmas (participam os 3 alunos mais bem classificados de cada turma) e 

eventual participação na Grande Final Online (por cada escalão de competição apuram-se 

para a Grande Final online os campeões, os vice-campeões e os terceiros classificados 

dos torneios inter-turma). 
 

Recursos necessários à realização da atividade 
Recursos humanos (pessoal docente dos 2.º e 3.º ciclos), entre titulares e assessores. Baralhos 

SuperTmatik; Prémios para os alunos vencedores (dois por cada ano de escolaridade, do 5.º ao 9.º ano). 

Estimativa dos custos da atividade 90 
 

Interrupção das atividades letivas Destinatários desta ação Número previsto de participantes Turmas/anos/ciclos que participarão na atividade 

Sim (apenas tarde) Alunos 320 todos os alunos de 2º e 3º ciclo 
 

Dinamizador da atividade 
Estruturas, serviços, parceiros com os 

quais se promoverá a atividade 
Promotores ( grupo, docente/s, entre outros) 

Departamento de Matemática e Ciências Experimentais 
Todos os professores de matemática 2º e 3º 

ciclos 
Professora Celeste Almeida 

 

 

Pensamento crítico e 
pensamento criativo 

Raciocínio e resolução de 
problemas 

Saber científico técnico 
tecnológico 

Desenvolvimento 
pessoal e autonomia 

Relacionamento 
interpessoal 

Bem-estar saúde e 
Ambiente 

Sensibilidade estética 
e artística 

Consciência e 
domínio do corpo 

       
 

 

Escola de realização da atividade Local de realização da atividade 

EB do Vale de S. Torcato Salas de aula 
 

Voltar ao índice
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ATIVIDADE INTEGRADA NO PLANO ANUAL DE ATIVIDADES 

Ação do TEIP 1- S. Torcato Vale + 
Período de realização da 

atividade 

Data de realização da 

atividade 

Nome da atividade 
Tabuada e contas 

todo o ano letivo - 
 

Objetivos da atividade Estratégias previstas para a atividade 

Desenvolver a capacidade de apreciar a ordem de grandeza de 

números e compreender os efeitos das operações sobre os 

números; Consolidar os algoritmos das diversas operações; 

Desenvolver destrezas de cálculo numérico mental; Desenvolver 

o pensamento algébrico. 

Ao longo do ano, uma vez por mês, os alunos do 5º e 6º anos participarão neste concurso, 

preenchendo uma ficha que lhes é distribuída pelo professor de Matemática. Esta atividade 

será integrada nas atividades letivas. No final do ano será apurado o aluno e a turma 

vencedora, por ano de escolaridade. 
 

Recursos necessários à realização da 

atividade 

Recursos humanos (pessoal docente do 2.º ciclo). Fotocópias para registo do jogo; Prémios para os alunos 

vencedores (do 5.º e do 6.º ano). 

Estimativa dos custos da atividade 50 
 

Interrupção das atividades 

letivas 

Destinatários desta 

ação 

Número previsto de 

participantes 
Turmas/anos/ciclos que participarão na atividade 

Não Alunos 140 2.º ciclo 
 

Dinamizador da atividade Estruturas, serviços, parceiros com os quais se promoverá a atividade Promotores ( grupo, docente/s, entre outros) 

Departamento de 

Matemática e Ciências 

Experimentais 

 Grupo 230 

 

 

Pensamento crítico e 
pensamento criativo 

Raciocínio e resolução 
de problemas 

Saber científico técnico 
tecnológico 

Desenvolvimento 
pessoal e autonomia 

Relacionamento 
interpessoal 

Bem-estar saúde 
e Ambiente 

Sensibilidade 
estética e artística 

Consciência e 
domínio do corpo 

       
 

 

Escola de realização da atividade Local de realização da atividade 

EB do Vale de S. Torcato Sala de aula 
 

Voltar ao índice
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ATIVIDADE INTEGRADA NO PLANO ANUAL DE ATIVIDADES 

Ação do TEIP 1- S. Torcato Vale + 
Período de realização da 

atividade 

Data de realização da 

atividade 

Nome da atividade 
Teatro/Ciência Viva 

2º Período - 
 

Objetivos da atividade Estratégias previstas para a atividade 

Valorizar a importância da Ciência e do saber científico.Adquirir 

o gosto pelo teatro. Verificar a eficácia de linguagens e técnicas 

teatrais na interpretação dos textos lecionados na disciplina de 

Português.Motivar os alunos para o estudo das obras de 

Educação literária e consolidar conhecimentos relativos ao 

estudo do texto dramático. 

Visita de estudo ao Teatro e ao Centro de Ciência Viva de Vila do Conde.Motivação dos 

alunos para a importância da "Ida ao teatro", através de guias de preparação sobre os 

espetáculos e os autores das obras enviados pela empresa dinamizadora 

"Culturalkids".Consciencialização dos alunos para a importância do teatro no estudo das 

obras estudadas. 
 

Recursos necessários à realização da 

atividade 
Transporte e entradas nas duas atividades. 

Estimativa dos custos da atividade 1200 
 

Interrupção das atividades 

letivas 

Destinatários desta 

ação 

Número previsto de 

participantes 
Turmas/anos/ciclos que participarão na atividade 

Sim (todo o dia) Alunos 80 5.º ano 
 

Dinamizador da atividade Estruturas, serviços, parceiros com os quais se promoverá a atividade Promotores ( grupo, docente/s, entre outros) 

Departamento de Línguas Grupo 230 Grupo 220 
 

 

Pensamento crítico e 
pensamento criativo 

Raciocínio e resolução 
de problemas 

Saber científico técnico 
tecnológico 

Desenvolvimento 
pessoal e autonomia 

Relacionamento 
interpessoal 

Bem-estar saúde 
e Ambiente 

Sensibilidade 
estética e artística 

Consciência e 
domínio do corpo 

       
 

 

Escola de realização da atividade Local de realização da atividade 

EB do Vale de S. Torcato Porto e Vila do Conde 
 

Voltar ao índice
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ATIVIDADE INTEGRADA NO PLANO ANUAL DE ATIVIDADES 

Ação do TEIP 1- S. Torcato Vale + 
Período de realização da 

atividade 

Data de realização da 

atividade 

Nome da atividade 
Teatro/Ciência Viva 

3º Período - 
 

Objetivos da atividade Estratégias previstas para a atividade 

Valorizar a importância da Ciência e do saber científico.Adquirir o gosto 

pelo teatro. Verificar a eficácia de linguagens e técnicas teatrais na 

interpretação dos textos lecionados na disciplina de Português.Motivar os 

alunos para o estudo das obras de Educação literária e consolidar 

conhecimentos relativos ao estudo do texto dramático. 

Visita de estudo ao Teatro e ao Centro de Ciência Viva de Vila do 

Conde.Motivação dos alunos para a importância da "Ida ao teatro", através de guias 

de preparação sobre os espetáculos e os autores das obras enviados pela empresa 

dinamizadora "Culturalkids".Consciencialização dos alunos para a importância do 

teatro no estudo das obras estudadas. 
 

Recursos necessários à realização da 

atividade 
Transporte e entradas nas duas atividades. 

Estimativa dos custos da atividade 1000 
 

Interrupção das atividades 

letivas 

Destinatários desta 

ação 

Número previsto de 

participantes 
Turmas/anos/ciclos que participarão na atividade 

Sim (todo o dia) Alunos 60 6.º ano 
 

Dinamizador da atividade Estruturas, serviços, parceiros com os quais se promoverá a atividade Promotores ( grupo, docente/s, entre outros) 

Departamento de Línguas Grupo 230 Grupo 220 
 

 

Pensamento crítico e 
pensamento criativo 

Raciocínio e resolução 
de problemas 

Saber científico técnico 
tecnológico 

Desenvolvimento 
pessoal e autonomia 

Relacionamento 
interpessoal 

Bem-estar saúde 
e Ambiente 

Sensibilidade 
estética e artística 

Consciência e 
domínio do corpo 

       
 

 

Escola de realização da atividade Local de realização da atividade 

EB do Vale de S. Torcato Vila do Conde/Porto 
 

Voltar ao índice
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ATIVIDADE INTEGRADA NO PLANO ANUAL DE ATIVIDADES 

Ação do TEIP 4- L.A. no Vale 
Período de realização da 

atividade 

Data de realização da 

atividade 

Nome da atividade 
ValeM@t 

todo o ano letivo - 
 

Objetivos da atividade Estratégias previstas para a atividade 

Incentivar e desenvolver o gosto 

pela matemática; Reforçar a 

componente lúdica na 

aprendizagem da matemática; 

Desenvolver métodos de trabalho e 

de pesquisa. 

Realização de atividades planificadas em conselhos de ano, na disciplina de apoio ao estudo. 

 

Recursos necessários à realização da 

atividade 
Jogos matemáticos, plataforma do Hypatiamat. 

Estimativa dos custos da atividade 160 
 

Interrupção das atividades 

letivas 

Destinatários desta 

ação 

Número previsto de 

participantes 
Turmas/anos/ciclos que participarão na atividade 

Não Alunos 232 alunos do 1.º ciclo 
 

Dinamizador da atividade Estruturas, serviços, parceiros com os quais se promoverá a atividade Promotores ( grupo, docente/s, entre outros) 

Departamento do 1º ciclo  Grupo 110 
 

 

Pensamento crítico e 
pensamento criativo 

Raciocínio e resolução 
de problemas 

Saber científico técnico 
tecnológico 

Desenvolvimento 
pessoal e autonomia 

Relacionamento 
interpessoal 

Bem-estar saúde 
e Ambiente 

Sensibilidade 
estética e artística 

Consciência e 
domínio do corpo 

       
 

 

Escola de realização da atividade Local de realização da atividade 

 Escolas do 1.º ciclo do Agrupamento de Escolas 
 

Voltar ao índice
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ATIVIDADE INTEGRADA NO PLANO ANUAL DE ATIVIDADES 

Ação do TEIP 5 - &nvolver para incluir e !ntervir (&I!) 
Período de realização da 

atividade 

Data de realização da 

atividade 

Nome da atividade 
Visita de estudo 

2º  e 3º Período 13/06/2022-29/06/2022 
 

Objetivos da atividade Estratégias previstas para a atividade 

Fomentar o interesse pelas aprendizagens; contribuir para a 

aquisição, consolidação e ampliação de competências e 

conhecimentos; reforçar a componente lúdica no processo ensino a 

prendizagem, promover o convívio entre alunos, professore e 

assistentes operacionais. 

Realizar atividades diversas, com carácter pedagógico; Vivenciar situações que 

permitem ensinar aos alunos valores e regras de cidadania, ajudando-as a viver de forma 

saudável em sociedade. 

 

Recursos necessários à realização da 

atividade 
Transportes diversos, bilhetes, panfletos, computador; dinheiro 

Estimativa dos custos da atividade 1000 
 

Interrupção das atividades 

letivas 

Destinatários desta 

ação 

Número previsto de 

participantes 
Turmas/anos/ciclos que participarão na atividade 

Não todos 70 toda a escola 
 

Dinamizador da atividade Estruturas, serviços, parceiros com os quais se promoverá a atividade Promotores ( grupo, docente/s, entre outros) 

Outra Estrutura Educativa Encarregados de Educação e Junta de Freguesia. Grupo 100, 110 
 

 

Pensamento crítico e 
pensamento criativo 

Raciocínio e resolução 
de problemas 

Saber científico técnico 
tecnológico 

Desenvolvimento 
pessoal e autonomia 

Relacionamento 
interpessoal 

Bem-estar saúde 
e Ambiente 

Sensibilidade 
estética e artística 

Consciência e 
domínio do corpo 

       
 

 

Escola de realização da atividade Local de realização da atividade 

Escola Básica de Vinha Atães A designar 
 

Voltar ao índice
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ATIVIDADE INTEGRADA NO PLANO ANUAL DE ATIVIDADES 

Ação do TEIP 5 - &nvolver para incluir e !ntervir (&I!) 
Período de realização da 

atividade 

Data de realização da 

atividade 

Nome da atividade 
Dia da Francofonia 

3º Período 18/03/2022-18/03/2022 
 

Objetivos da atividade Estratégias previstas para a atividade 

  
 

Recursos necessários à realização da 

atividade 
 

Estimativa dos custos da atividade  
 

Interrupção das atividades 

letivas 

Destinatários desta 

ação 

Número previsto de 

participantes 
Turmas/anos/ciclos que participarão na atividade 

Não Alunos  todas 
 

Dinamizador da atividade Estruturas, serviços, parceiros com os quais se promoverá a atividade Promotores ( grupo, docente/s, entre outros) 

 320 320 
 

 

Pensamento crítico e 
pensamento criativo 

Raciocínio e resolução 
de problemas 

Saber científico técnico 
tecnológico 

Desenvolvimento 
pessoal e autonomia 

Relacionamento 
interpessoal 

Bem-estar saúde 
e Ambiente 

Sensibilidade 
estética e artística 

Consciência e 
domínio do corpo 

       
 

 

Escola de realização da atividade Local de realização da atividade 

  
 

Voltar ao índice
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ATIVIDADE INTEGRADA NO PLANO ANUAL DE ATIVIDADES 

Ação do TEIP  Período de realização da atividade 
Data de realização da 

atividade 

Nome da atividade 
Um Dia com... 

todo o ano letivo - 
 

Objetivos da atividade Estratégias previstas para a atividade 

- Promover a articulação entre ciclos, tendo em linha de 

conta a transição de ciclo; 

 - Melhorar/facilitar a inserção dos alunos no ciclo de 

ensino subsequente, nomeadamente do 1º para o 2 ciclo. 

- Motivar os alunos para a frequência escolar na EB do 

Vale de S.Torcato. 

-Atividade realizada em conjunto entre diferentes ciclos de educação e ensino.  

- Aulas partilhadas interciclos. 

- Reunião do diretor com os EE. 

- Partilha de informações/Esclarecimento de dúvidas com colegas do 2º ciclo, técnicos e docentes. 

 

Recursos necessários à realização da atividade Diversos 

Estimativa dos custos da atividade 100 
 

Interrupção das atividades 

letivas 

Destinatários desta 

ação 

Número previsto de 

participantes 
Turmas/anos/ciclos que participarão na atividade 

Não Alunos 65 4º e 5º anos 
 

Dinamizador da atividade Estruturas, serviços, parceiros com os quais se promoverá a atividade Promotores ( grupo, docente/s, entre outros) 

Biblioteca Escolar 
Titulares dos 4º anos do agrupamento, SP, GAAF e professores das turmas envolvidas 

do 2º ciclo, diretor, EE 

Manuela Matos 

Branca Pereira ( coordenadora TEIP) 

 
 

 

Pensamento crítico e 
pensamento criativo 

Raciocínio e resolução 
de problemas 

Saber científico técnico 
tecnológico 

Desenvolvimento 
pessoal e autonomia 

Relacionamento 
interpessoal 

Bem-estar saúde 
e Ambiente 

Sensibilidade 
estética e artística 

Consciência e 
domínio do corpo 

       
 

 

Escola de realização da atividade Local de realização da atividade 

Todo o Agrupamento Em sala de aula 
 

Voltar ao índice
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ATIVIDADE INTEGRADA NO PLANO ANUAL DE ATIVIDADES 

Ação do TEIP  
Período de realização da 

atividade 

Data de realização da 

atividade 

Nome da atividade 
 

 - 
 

Objetivos da atividade Estratégias previstas para a atividade 

Conhecer o património cultural e 

oral através de provérbios e da 

lenda de S. Matinho. 

 

 

Recursos necessários à realização da 

atividade 
 

Estimativa dos custos da atividade  
 

Interrupção das atividades 

letivas 

Destinatários desta 

ação 

Número previsto de 

participantes 
Turmas/anos/ciclos que participarão na atividade 

    
 

Dinamizador da atividade Estruturas, serviços, parceiros com os quais se promoverá a atividade Promotores ( grupo, docente/s, entre outros) 

   
 

 

Pensamento crítico e 
pensamento criativo 

Raciocínio e resolução 
de problemas 

Saber científico técnico 
tecnológico 

Desenvolvimento 
pessoal e autonomia 

Relacionamento 
interpessoal 

Bem-estar saúde 
e Ambiente 

Sensibilidade 
estética e artística 

Consciência e 
domínio do corpo 

       
 

 

Escola de realização da atividade Local de realização da atividade 

  
 

Voltar ao índice
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ATIVIDADE INTEGRADA NO PLANO ANUAL DE ATIVIDADES 

Ação do TEIP 5 - &nvolver para incluir e !ntervir (&I!) 
Período de realização da 

atividade 

Data de realização da 

atividade 

Nome da atividade 
Ações de sensibilização 

2º  e 3º Período - 
 

Objetivos da atividade Estratégias previstas para a atividade 

· Sensibilizar os pais e encarregados de 

educação para o seu papel nas opções 

escolares dos seus educandos; - Dar a 

conhecer as diferentes alternativas 

educativas e formativas disponíveis no 

sistema de ensino português. 

Dinamização de sessões de informação/formação 

 

Recursos necessários à realização da 

atividade 
Computador com câmara e acesso à internet 

Estimativa dos custos da atividade 0 
 

Interrupção das atividades 

letivas 

Destinatários desta 

ação 

Número previsto de 

participantes 
Turmas/anos/ciclos que participarão na atividade 

Não 
Pais e Encarregados 

de Educação 
 3º Ciclo 

 

Dinamizador da atividade Estruturas, serviços, parceiros com os quais se promoverá a atividade Promotores ( grupo, docente/s, entre outros) 

SP GAAF SP 
 

 

Pensamento crítico e 
pensamento criativo 

Raciocínio e resolução 
de problemas 

Saber científico técnico 
tecnológico 

Desenvolvimento 
pessoal e autonomia 

Relacionamento 
interpessoal 

Bem-estar saúde 
e Ambiente 

Sensibilidade 
estética e artística 

Consciência e 
domínio do corpo 

       
 

 

Escola de realização da atividade Local de realização da atividade 

EB do Vale de S. Torcato Biblioteca/Anfiteatro 
 

Voltar ao índice
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ATIVIDADE INTEGRADA NO PLANO ANUAL DE ATIVIDADES 

Ação do TEIP 5 - &nvolver para incluir e !ntervir (&I!) 
Período de realização da 

atividade 

Data de realização da 

atividade 

Nome da atividade 
Feira de Oferta Formativa 

3º Período - 
 

Objetivos da atividade Estratégias previstas para a atividade 

· Explorar as alternativas 

educativas e formativas da região; - 

Dar a conhecer as diferentes 

alternativas educativas e formativas 

disponíveis no sistema de ensino 

português. 

Dinamização de uma feira de oferta formativa, convidando todas escolas secundárias e profisionais a estarem presentes 

 

Recursos necessários à realização da 

atividade 
Mesas, cadeiras, fotocópias 

Estimativa dos custos da atividade 50 
 

Interrupção das atividades 

letivas 

Destinatários desta 

ação 

Número previsto de 

participantes 
Turmas/anos/ciclos que participarão na atividade 

Sim (apenas manhã) Alunos  9º ano 
 

Dinamizador da atividade Estruturas, serviços, parceiros com os quais se promoverá a atividade Promotores ( grupo, docente/s, entre outros) 

SP Diretores de turma SP 
 

 

Pensamento crítico e 
pensamento criativo 

Raciocínio e resolução 
de problemas 

Saber científico técnico 
tecnológico 

Desenvolvimento 
pessoal e autonomia 

Relacionamento 
interpessoal 

Bem-estar saúde 
e Ambiente 

Sensibilidade 
estética e artística 

Consciência e 
domínio do corpo 

       
 

 

Escola de realização da atividade Local de realização da atividade 

EB do Vale de S. Torcato Átrio 
 

Voltar ao índice
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ATIVIDADE INTEGRADA NO PLANO ANUAL DE ATIVIDADES 

Ação do TEIP 5 - &nvolver para incluir e !ntervir (&I!) 
Período de realização da 

atividade 

Data de realização da 

atividade 

Nome da atividade 
Sessões de formação/informação 

todo o ano letivo - 
 

Objetivos da atividade Estratégias previstas para a atividade 

· Sensibilizar e informar os pais e encarregados de 

educação de estratégias para tornar o estudo mais 

eficaz; -• Desenvolver estratégias de 

autorregulação emocional e comportamental nos 

alunos. 

Dinamização de sessões de informação/formação 

 

Recursos necessários à realização da 

atividade 
Computador com câmara e acesso à internet; fotocópias 

Estimativa dos custos da atividade 50 
 

Interrupção das atividades 

letivas 

Destinatários desta 

ação 

Número previsto de 

participantes 
Turmas/anos/ciclos que participarão na atividade 

Não 
Pais e Encarregados 

de Educação 
 Pré-escolar e 1º ciclo 

 

Dinamizador da atividade Estruturas, serviços, parceiros com os quais se promoverá a atividade Promotores ( grupo, docente/s, entre outros) 

SP Docentes 1º ciclo e educadoras SP 
 

 

Pensamento crítico e 
pensamento criativo 

Raciocínio e resolução 
de problemas 

Saber científico técnico 
tecnológico 

Desenvolvimento 
pessoal e autonomia 

Relacionamento 
interpessoal 

Bem-estar saúde 
e Ambiente 

Sensibilidade 
estética e artística 

Consciência e 
domínio do corpo 

       
 

 

Escola de realização da atividade Local de realização da atividade 

Todo o Agrupamento  
 

Voltar ao índice
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ATIVIDADE INTEGRADA NO PLANO ANUAL DE ATIVIDADES 

Ação do TEIP  
Período de realização da 

atividade 

Data de realização da 

atividade 

Nome da atividade 
Feira do Livro 

1º Período 14/12/2021-17/12/2021 
 

Objetivos da atividade Estratégias previstas para a atividade 

- Incentivar a leitura e o acesso à cultura;- Responder às 

necessidades de informação, cultura e lazer do público; 

- Dar a conhecer à comunidade uma gama variada de autores 

e obras; 

 - Estabelecer contacto entre o público e autores; 

- Divulgar e promover a componente lúdica e didática como 

apoio ao desenvolvimento cultural. 

- Visita Guiada à Feira do Livro das BE do Agrupamento ( escalonamento); - Exposição : 

Escritores no Agrupamento; - Encontros com os escritores convidados com sessões previstas 

para o Pré-escolar, 1º, 2º e 3º ciclos ( ainda a confirmar); - Abertura da Feira do Livro à 

Comunidade; - Momentos de leitura, de música, de declamação de poesia e de dramatização; - 

Entrega de prémios aos melhores leitores ( Passaporte da Leitura). 

 

Recursos necessários à realização da atividade 
Transporte,Projetor; Computador;PPT; Livros; Fotocópias; Cartazes; Convites; Marcadores de Livros; 

Papel cenário; Cartolinas; Flores 

Estimativa dos custos da atividade 100 
 

Interrupção das atividades letivas Destinatários desta ação Número previsto de participantes Turmas/anos/ciclos que participarão na atividade 

Não 
Pais/Encarregados de 

Educação e Docentes 
550 Pré-escolar , 1º, 2º e 3º ciclos 

 

Dinamizador da atividade Estruturas, serviços, parceiros com os quais se promoverá a atividade Promotores ( grupo, docente/s, entre outros) 

Biblioteca Escolar 
Editora LEYA, Grupos 100, 110, 200 e 300 (Língua Portuguesa de 2º e 3º ciclos); 240 e 

600 (Educação Visual de 2º e 3º ciclos) ; 250 e 610 (Educação Musical) 
Coordenadora, Equipa e colaboradores da BE 

 

 

Pensamento crítico e 
pensamento criativo 

Raciocínio e resolução de 
problemas 

Saber científico técnico 
tecnológico 

Desenvolvimento pessoal 
e autonomia 

Relacionamento 
interpessoal 

Bem-estar saúde e 
Ambiente 

Sensibilidade estética e 
artística 

Consciência e domínio 
do corpo 

       

 

 

Escola de realização da atividade Local de realização da atividade 

EB do Vale de S. Torcato Biblioteca Escolar 
 

Voltar ao índice
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ATIVIDADE INTEGRADA NO PLANO ANUAL DE ATIVIDADES 

Ação do TEIP  
Período de realização da 

atividade 

Data de realização da 

atividade 

Nome da atividade 
Semana da Leitura 

2º Período - 
 

Objetivos da atividade Estratégias previstas para a atividade 

- Promover a leitura pelo prazer de ler; 

 - Promover a leitura, assumindo-a como fator 

de desenvolvimento individual e de progresso 

nacional;  

- Criar um ambiente social favorável à leitura;  

- Inventariar e valorizar práticas pedagógicas e 

outras atividades que estimulem o prazer de 

ler entre crianças, jovens e adultos;  

- Enriquecer as competências dos alunos, 

desenvolvendo a ação de professores e de 

mediadores de leitura;  

- Promover um trabalho de parceria com a 

Cãmara Municipal - Festival Concelhio de 

Literatura: Húmus. 

Semana da Leitura no âmbito do PNL - Esta iniciativa destina-se a celebrar e incentivar o prazer de ler, através 

de múltiplas atividades promotoras de leitura e o encontro entre os livros e os seus leitores, em contexto de 

sala de aula e nas bibliotecas escolares. Este ano letivo, articularemos novamente este projeto com o projeto 

concelhio: Festival Literário Concelhio Húmus tendo como principal objetivo criar na escola um ambiente 

festivo à volta dos livros e estimular nos alunos o desejo de LER+. 

- Stop Leitura/Maratona de Leitura   

- À Convers@ com... - Encontros com escritores à distância  

- Arte, Música, Desenho, Poesia; 

- Curtas de leituras diversas; 

- Batalhas de leitura/ de poesia para alunos dos 1º, 2º e 3º ciclos; 

- Concurso Literário Concelhio;  

- Concurso de ilustração; 

- Concurso Nacional de Poesia " Faça lá um poema"; 

No 3º ciclo, trabalho de parceria com o grupo de Ciências Naturais e os professores de Cidadania, projeto 

concelhio – Soletrar Ciência e Cidadania. 
 

Recursos necessários à realização da 

atividade 

Computador 

telemóvel 

Classroom/Meet 

Livros 

Filmes 

Diplomas 

Diversos 

Estimativa dos custos da atividade 100 
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Interrupção das atividades 

letivas 

Destinatários desta 

ação 

Número previsto de 

participantes 
Turmas/anos/ciclos que participarão na atividade 

Não todos 550 

Pré-escolar 

1º ciclo 

2º ciclo 

3º ciclo 
 

Dinamizador da atividade Estruturas, serviços, parceiros com os quais se promoverá a atividade Promotores ( grupo, docente/s, entre outros) 

Biblioteca Escolar 

Grupos 100 e 110; Grupos 200 e 300 (Língua Portuguesa de 2º e 3º ciclos);Grupos 240 e 

600 (Educação Visual de 2º e 3º ciclos); Grupos 250 e 610 (Educação Musical), grupo 

910(Educação Especial), professores de Cidadania e Desenvolvimento, BMRB, Câmara 

Muni 

A coordenadora das BE e a Equipa da BE 

 

 

Pensamento crítico e 
pensamento criativo 

Raciocínio e resolução 
de problemas 

Saber científico técnico 
tecnológico 

Desenvolvimento 
pessoal e autonomia 

Relacionamento 
interpessoal 

Bem-estar saúde 
e Ambiente 

Sensibilidade 
estética e artística 

Consciência e 
domínio do corpo 

       
 

 

Escola de realização da atividade Local de realização da atividade 

Todo o Agrupamento 

Salas de aula  

Exterior 

Bibliotecas 
 

Voltar ao índice
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ATIVIDADE INTEGRADA NO PLANO ANUAL DE ATIVIDADES 

Ação do TEIP  
Período de realização da 

atividade 

Data de realização da 

atividade 

Nome da atividade 
Concurso Nacional de Leitura 

todo o ano letivo - 
 

Objetivos da atividade Estratégias previstas para a atividade 

Serão usados, como referência nesta atividade com ligação ao 

PNL, os objetivos/ linhas de estratégia do Plano Nacional de 

Leitura: 

- Promover a leitura pelo prazer de ler; 

- Promover a leitura, assumindo-a como fator de 

desenvolvimento individual e de progresso nacional; 

- Criar um ambiente social favorável à leitura;  

- Inventariar e valorizar práticas pedagógicas e outras atividades 

que estimulem o prazer de ler entre crianças, jovens e adultos; 

 - Enriquecer as competências dos alunos, desenvolvendo a ação 

de professores e de mediadores de leitura;  

- Desenvolver estratégias de recolha e seleção de informação. 

O Concurso Nacional de Leitura é organizado pelo Plano Nacional de Leitura e estrutura-se 

em 3 fases: •1ª Fase - Provas nas Escolas - ( Sala de aula e BE) •2ª Fase - Provas Municipais 

- Bibliotecas Públicas •3ª Fase – Provas Intermunicipais - CIM •3ª fase – Provas Nacionais 

Ao nível da Escola,este concurso estrutura-se em 2 fases: 1ª fase – nível turma - Todas as 

turmas de 3º, 4º, 5º, 6º,7º, 8º e 9º anos, na disciplina de Língua Portuguesa desenvolvem a 

leitura de uma obra. Até final do mês de Novembro, cada turma realizará uma prova escrita 

sobre a obra lida. Esta prova escrita será igual para todos os alunos de cada ano de 

escolaridade. Será selecionado, em cada turma, o aluno com a melhor prestação na prova 

escrita; 2ª fase – nível da Biblioteca - Competirá ao docente de Língua Portuguesa indicar o 

nome do aluno selecionado em cada turma do 3ºciclo que lecione, até ao dia 30 de 

novembro. Nesta fase, competirá à Biblioteca Escolar reunir com os representantes de todas 

as turmas dos 1º, 2º e 3ºciclos, distribuir os livros selecionados para esta fase e informar 

sobre os critérios de avaliação desta nova fase. A prova deve realizar-se na Biblioteca 

Escolar, entre a 2ª e a 3" semana de Janeiro e deve ser uma prova semelhante à distrital. O 

júri escolhe um aluno por ano de escolaridade para representar o agrupamento no Concurso 

Distrital. 
 

Recursos necessários à realização da 

atividade 

Computador com Internet e câmara,  Projetor; Classroom/Meet, Livros; PPT; Filmes; Provas escritas e orais 

(Google forms, quizz, kahoot) 

Estimativa dos custos da atividade 100 
 

Interrupção das atividades 

letivas 

Destinatários desta 

ação 

Número previsto de 

participantes 
Turmas/anos/ciclos que participarão na atividade 

Não Alunos 40 
3º e 4º anos 

5º, 6º, 7º, 8º e 9º anos 
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Dinamizador da atividade Estruturas, serviços, parceiros com os quais se promoverá a atividade Promotores ( grupo, docente/s, entre outros) 

Biblioteca Escolar Grupos 110;  200 e 300 (Dep. 1º ciclo, Língua Portuguesa de 2º e 3º ciclos) Coordenadora das BE e equipa 
 

 

Pensamento crítico e 
pensamento criativo 

Raciocínio e resolução 
de problemas 

Saber científico técnico 
tecnológico 

Desenvolvimento 
pessoal e autonomia 

Relacionamento 
interpessoal 

Bem-estar saúde 
e Ambiente 

Sensibilidade 
estética e artística 

Consciência e 
domínio do corpo 

       
 

 

Escola de realização da atividade Local de realização da atividade 

Todo o Agrupamento 
Salas de aula  

Bibliotecas Escolares 
 

Voltar ao índice
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ATIVIDADE INTEGRADA NO PLANO ANUAL DE ATIVIDADES 

Ação do TEIP  
Período de realização da 

atividade 

Data de realização da 

atividade 

Nome da atividade 

10 Minutos a Ler  - LER COM A BIBLIOTECA -  

Livr'à mão - Escola+ 21/23 
todo o ano letivo - 

 

Objetivos da atividade Estratégias previstas para a atividade 

O objetivo é promover o contacto com o livro e a 

prática regular da leitura, condição indispensável ao 

desenvolvimento do gosto de ler, à consolidação dos 

hábitos leitores e ao aumento das competências de 

literacia.  Foi recomendado pelo Conselho Pedagógico 

a sua implementação diária durante 10 minuto para os 

1º, 2º e 3º ciclos. 

Nas aulas, durante os primeiros 10’minutos, os alunos são convidados a ler o livro que requisitaram 

e/ou que outro que estejam a ler da sua biblioteca pessoal. Das leituras realizadas, sugere-se que os 

alunos sejam convidados a construir recursos simples de divulgação da sua leitura: foto da capa do 

livro em contexto relacionado com a temática do mesmo; texto de opinião; registo de leitura oral de 

excerto; ...  Pede-se que esses recursos sejam enviados ao professor bibliotecário que os publicará no 

site da Biblioteca Escolar para divulgação junto da comunidade. 
 

Recursos necessários à realização da atividade Livros 

Estimativa dos custos da atividade 0 
 

Interrupção das atividades letivas Destinatários desta ação Número previsto de participantes Turmas/anos/ciclos que participarão na atividade 

Não Alunos 550 Pré. 1º, 2º e 3º ciclos 
 

Dinamizador da atividade Estruturas, serviços, parceiros com os quais se promoverá a atividade Promotores ( grupo, docente/s, entre outros) 

Biblioteca Escolar Todos 
A coordenadora da BE e equipa e a 

coordenadora do TEIP, Branca Pereira 
 

 

Pensamento crítico e 
pensamento criativo 

Raciocínio e resolução 
de problemas 

Saber científico técnico 
tecnológico 

Desenvolvimento 
pessoal e autonomia 

Relacionamento 
interpessoal 

Bem-estar saúde 
e Ambiente 

Sensibilidade 
estética e artística 

Consciência e 
domínio do corpo 

       
 

 

Escola de realização da atividade Local de realização da atividade 

Todo o Agrupamento Salas de aula 
 

Voltar ao índice
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ATIVIDADE INTEGRADA NO PLANO ANUAL DE ATIVIDADES 

Ação do TEIP  
Período de realização da 

atividade 

Data de realização da 

atividade 

Nome da atividade 

Vale+Ler+Alto 

Escola a Ler - Leitura orientada em sala de aula Escola + 21/23  
todo o ano letivo - 

 

Objetivos da atividade Estratégias previstas para a atividade 

Este projeto visa promover estratégias que fomentem a leitura em voz 

alta, com vista ao desenvolvimento de uma leitura fluente e 

compreensiva; a reflexão das crianças sobre a sua própria leitura oral e 

sobre a leitura oral no geral;  o trabalho de grupo e as trocas cognitivas e  

compreender de que forma a leitura acompanhada pelo professor ou pela 

família pode ter um papel benéfico no desenvolvimento da fluência de 

leitura oral. 

Em termos metodológicos, pretende-se fazer da leitura em voz alta a página de 

rosto deste projeto residindo o enfoque numa prática de leitura sistemática sendo a 

leitura do livro realizada de modo integral e rotativo, dando assim a oportunidade a 

todos de serem leitores e ouvintes. Esta atividade culmina, num concurso, a realizar 

uma vez por período, com uma partilha coletiva dos diversos títulos através de 

gravações áudio, divulgadas no site da BE. 
 

Recursos necessários à realização da atividade Livros; Computador com internet e câmara; Gravações audio e vídeo. 

Estimativa dos custos da atividade 100 
 

Interrupção das atividades letivas Destinatários desta ação Número previsto de participantes Turmas/anos/ciclos que participarão na atividade 

Não Alunos 250 2º, 3º, 4º, 5º e 6º anos 
 

Dinamizador da atividade Estruturas, serviços, parceiros com os quais se promoverá a atividade Promotores ( grupo, docente/s, entre outros) 

Biblioteca Escolar Grupos 110 e 200 
A coordenadora da BE e equipa e a 

coordenadora do TEIP, Branca Pereira 
 

 

Pensamento crítico e 
pensamento criativo 

Raciocínio e resolução 
de problemas 

Saber científico técnico 
tecnológico 

Desenvolvimento 
pessoal e autonomia 

Relacionamento 
interpessoal 

Bem-estar saúde 
e Ambiente 

Sensibilidade 
estética e artística 

Consciência e 
domínio do corpo 

       
 

 

Escola de realização da atividade Local de realização da atividade 

Todo o Agrupamento Salas de aula/ Biblioteca Escolar 
 

Voltar ao índice
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ATIVIDADE INTEGRADA NO PLANO ANUAL DE ATIVIDADES 

Ação do TEIP  
Período de realização da 

atividade 

Data de realização da 

atividade 

Nome da atividade 

Clube de Leitura 

LER COM A BIBLIOTECA - Equipas de Leitura/ Livr'à 

mão - Escola+ 21/23 

todo o ano letivo - 

 

Objetivos da atividade Estratégias previstas para a atividade 

O CLE  apresenta-se como um lugar de encontro e interação, onde as 

crianças e os jovens possam melhorar as suas competências, trocar 

ideias e desenvolver o sentido crítico, compartilhando as suas 

experiências e descobertas, fazendo-se leitores a partir dos livros 

escolhidos. 

O Clube de leitura será um espaço dedicado à partilha e socialização da leitura onde 

professores e alunos podem questionar-se e discutir, refletir em conjunto as obras 

selecionadas e debater seus gostos e interesses sobre os lidos. 

- LER COM A BIBLIOTECA - Equipas de Leitura/ Livr'à mão - Escola+ 21/23 
 

Recursos necessários à realização da atividade Livros do PNL; PPT; computador; projetor. 

Estimativa dos custos da atividade 0 
 

Interrupção das atividades letivas Destinatários desta ação Número previsto de participantes 
Turmas/anos/ciclos que participarão na 

atividade 

Não Alunos 150 7º e 8º anos 
 

Dinamizador da atividade Estruturas, serviços, parceiros com os quais se promoverá a atividade Promotores ( grupo, docente/s, entre outros) 

Biblioteca Escolar Grupo 300 Coordenadora da BE 
 

 

Pensamento crítico e 
pensamento criativo 

Raciocínio e resolução 
de problemas 

Saber científico técnico 
tecnológico 

Desenvolvimento 
pessoal e autonomia 

Relacionamento 
interpessoal 

Bem-estar saúde 
e Ambiente 

Sensibilidade 
estética e artística 

Consciência e 
domínio do corpo 

       
 

 

Escola de realização da atividade Local de realização da atividade 

EB do Vale de S. Torcato Salas de aula/Biblioteca Escolar/Exterior 
 

Voltar ao índice
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ATIVIDADE INTEGRADA NO PLANO ANUAL DE ATIVIDADES 

Ação do TEIP  
Período de realização da 

atividade 

Data de realização da 

atividade 

Nome da atividade 
A BE comemora... 

todo o ano letivo - 
 

Objetivos da atividade Estratégias previstas para a atividade 

- Fornecer informações úteis aos 

utilizadores;  

 - Dar a conhecer à comunidade 

escolar eventos relevantes para a 

educação de um futuro cidadão 

relacionados com história, 

literatura, saúde, atualidade, 

património local…; 

 - Apelar à participação de toda a 

comunidade escolar nas ações a 

desenvolver na BE/CRE, nos seus 

diferentes domínios; 

 - Alargar e aprofundar 

conhecimentos culturais. 

Exposições temáticas e destaque de personalidades/dias/eventos especiais através de desafios enviados na webnode,,  por 

e-mail ou classroom: 

- Dia da Alimentação – 16/10 

.- Halloween – 31/10 

 - Dia das bibliotecas escolares - 25/10  

- Magusto - 11/11 

 - Centenário de nascimento de Saramago - 16/11 

- Dia dos Direitos da criança – 22/11 

- Dia dos Afetos - 14/2  

- Dia Mundial da Saúde oral - 20/03 

 - Dia Mundial da Árvore e da Poesia - 20/03  

- Dia do Teatro- 27/03 

 - Dia Mundial do Livro – 23/04  

- Dia da Liberdade - 24/04  

- Dia Mundial da L´ngua Portuguesa - 05/05  

- Dia do Autor Português – 22/05 

 - Dia da criança - 1 /06  

- Dia de Camões - 10/06 
 

Recursos necessários à realização da 

atividade 

Computador 

Projetor 

Site 

Padlet 

Cartolinas 

Expositores 
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Papel cenário 

Estimativa dos custos da atividade 50 
 

Interrupção das atividades 

letivas 

Destinatários desta 

ação 

Número previsto de 

participantes 
Turmas/anos/ciclos que participarão na atividade 

Não Alunos 550 Pré-Escolar, 1º, 2º e 3º ciclos 
 

Dinamizador da atividade Estruturas, serviços, parceiros com os quais se promoverá a atividade Promotores ( grupo, docente/s, entre outros) 

Biblioteca Escolar 
Grupos 200 e 300  (Língua Portuguesa de 2º e 3º ciclos);  Grupos 240 e 600 (Educação 

Visual de 2º e 3º ciclos); Grupos 250 e 610 (Educação Musical) Grupos 100 e 110 

(departamento do pré escolar; departamento do 1º ciclo); PES,Eco-Escolas 
A coordenadora da BE e equipa 

 

 

Pensamento crítico e 
pensamento criativo 

Raciocínio e resolução 
de problemas 

Saber científico técnico 
tecnológico 

Desenvolvimento 
pessoal e autonomia 

Relacionamento 
interpessoal 

Bem-estar saúde 
e Ambiente 

Sensibilidade 
estética e artística 

Consciência e 
domínio do corpo 

       
 

 

Escola de realização da atividade Local de realização da atividade 

Todo o Agrupamento 

Salas de aula 

Biblioteca Escolar 

Residência do aluno 
 

Voltar ao índice
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ATIVIDADE INTEGRADA NO PLANO ANUAL DE ATIVIDADES 

Ação do TEIP  
Período de realização da 

atividade 

Data de realização da 

atividade 

Nome da atividade 
Projeto Contacto 

todo o ano letivo - 
 

Objetivos da atividade Estratégias previstas para a atividade 

Apelar ao envolvimento e 

participação de todos, 

nomeadamente dos Departamentos 

Curriculares, no sentido de 

articularem com a BE o 

desenvolvimento das atividades 

curriculares e de enriquecimento 

curricular, de procederem ao 

levantamento de necessidades de 

aquisição e de temas solicitados 

aos alunos, de forma a permitir à 

BE 

- Servir melhor os seus 

utilizadores. 

Com o fim de, gradualmente, ir continuando na Biblioteca Escolar - Centro de Recursos Educativos a produção e 

enriquecimento de recursos de apoio ao desenvolvimento curricular/trabalho dos professores em sala de aula (disciplina 

ou área curricular não disciplinar) e à formação de utilizadores / desenvolvimento da literacia da informação, pede-se aos 

Departamentos/Conselhos Curriculares/Conselho de Diretores de Turma/Professores/ Núcleos de Projeto, alunos, EE ... 

que, regularmente, façam chegar à BE-CRE (através de correio eletrónico ou do preenchimento da Ficha de Contacto que 

se encontra no siteda BE - o que a seguir se sugere: 

- Sumários de atividades a realizar na biblioteca; 

 -listagem de temas que recorrentemente são propostos aos alunos para a realização de trabalhos nas várias disciplinas ou 

projetos; 

-listagens de temas em desenvolvimento na Educação para a cidadania; 

-necessidades sentidas; 

 -listagens de obras de consulta (ou outros materiais) necessários e em falta na BE; 

-ligações úteis na Internet para “sites” de interesse, sempre acompanhadas de pequena síntese 

(estes “links” devem ser encaminhados para o nosso endereço eletrónico, na medida do possível, por ser mais fácil a sua 

utilização e disponibilização na página da Internet da BE-CRE) ; 

-sugestões várias (por exemplo: atividades a realizar em colaboração com a BE) 

-seleção dos melhores trabalhos produzidos pelos alunos (formato digital) – textos, ilustrações/desenhos, fotos de 

trabalhos 3D, devidamente identificados... para serem divulgados na webnode ou na biblioteca. 
 

Recursos necessários à realização da 

atividade 

Computador 

E-mail 

Estimativa dos custos da atividade 0 
 

Interrupção das atividades 

letivas 

Destinatários desta 

ação 

Número previsto de 

participantes 
Turmas/anos/ciclos que participarão na atividade 
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Não todos  Todas 
 

Dinamizador da atividade Estruturas, serviços, parceiros com os quais se promoverá a atividade Promotores ( grupo, docente/s, entre outros) 

Biblioteca Escolar Docentes de todos os departamentos A coordenadora da BE 
 

 

Pensamento crítico e 
pensamento criativo 

Raciocínio e resolução 
de problemas 

Saber científico técnico 
tecnológico 

Desenvolvimento 
pessoal e autonomia 

Relacionamento 
interpessoal 

Bem-estar saúde 
e Ambiente 

Sensibilidade 
estética e artística 

Consciência e 
domínio do corpo 

       
 

 

Escola de realização da atividade Local de realização da atividade 

Todo o Agrupamento  
 

Voltar ao índice
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ATIVIDADE INTEGRADA NO PLANO ANUAL DE ATIVIDADES 

Ação do TEIP  Período de realização da atividade 
Data de realização da 

atividade 

Nome da atividade 
Caixas de leitura/ Empréstimo domiciliário 
 Ler com a biblioteca Escolar -Vou levar-te comigo! Escola+ 21/23 

 - 
 

Objetivos da atividade Estratégias previstas para a atividade 

- Promover a leitura pelo prazer de ler;  

- Promover a leitura, assumindo-a como fator de 

desenvolvimento individual e coletivo;  

- Fomentar o empréstimo domiciliário;  

- Divulgar obras e autores no âmbito do PNL; 

 - Criar um ambiente favorável à leitura;  

- Inventariar e valorizar práticas pedagógicas e outras 

atividades que estimulem o prazer de ler entre crianças;  

- Desenvolver estratégias de recolha e seleção de 

informação 

Ações de incentivo ao empréstimo domiciliário e à leitura orientada: 

- Diálogo informal com as crianças e os jovens utilizadores, incentivando-os à leitura; 

- Atividades de leitura em voz alta, de leitura partilhada ou animações que cativem as crianças 

e os jovens e induzam comportamentos de leitura; 

- Comunidades de leitores que partilham gostos e leituras; 

- Disponibilização de uma coleção variada e adequada aos gostos, interesses e necessidades dos 

utilizadores, destinada a atividades de leitura orientada e recreativa; 

- Avaliações e inventariações periódicas da coleção, no sentido de identificar eventuais limitações 

e deadequar a coleção às práticas e às necessidades. 
 

Recursos necessários à realização da atividade Caixas , Livros , Fotocópias 

Estimativa dos custos da atividade 0 
 

Interrupção das atividades letivas Destinatários desta ação Número previsto de participantes Turmas/anos/ciclos que participarão na atividade 

Não Alunos 550 Do pré-escolar ao 9º ano 
 

Dinamizador da atividade Estruturas, serviços, parceiros com os quais se promoverá a atividade Promotores ( grupo, docente/s, entre outros) 

Biblioteca Escolar Grupos 100 e 110 (Pré e 1º ciclo); Grupos 200 e 300 (Língua Portuguesa de 2º e 3º ciclos) A coordenadora e a equipa 
 

 

Pensamento crítico e 
pensamento criativo 

Raciocínio e resolução de 
problemas 

Saber científico técnico 
tecnológico 

Desenvolvimento 
pessoal e autonomia 

Relacionamento 
interpessoal 

Bem-estar saúde e 
Ambiente 

Sensibilidade estética 
e artística 

Consciência e 
domínio do corpo 

       
 

 

Escola de realização da atividade Local de realização da atividade 

Todo o Agrupamento Salas de aula e bibliotecas escolares 
 

Voltar ao índice
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ATIVIDADE INTEGRADA NO PLANO ANUAL DE ATIVIDADES 

Ação do TEIP  
Período de realização da 

atividade 

Data de realização da 

atividade 

Nome da atividade 

Apoio ao Desenvolvimento Curricular 

Articulação curricular da BE com as 

estruturas pedagógicas e docentes 

Desenvolvimento da literacia da informação 

todo o ano letivo - 

 

Objetivos da atividade Estratégias previstas para a atividade 

- Partilhar informação sobre currículos, programas de estudo,sugestões de 

atividades e recursos disponíveis ou a adquirir;  

- Assegurar a inclusão da Biblioteca e dos seus recursos nas atividades desta área. 

- Atualizar lista de necessidades de recursos.  

- Familiarizar os alunos com o espaço e os diversos recursos. 

- Criar hábitos de frequência da BE. 

- Desenvolver competências para o uso autónomo e correto da BE.  

- Promover o desenvolvimento das literacias da informação,tecnológica e digital.  

- Apoiar atividades letivas relacionadas com o currículo. 

- Participação em reuniões/contactos com os Departamentos Curriculares/Áreas 

Disciplinares,Conselho de Docentes e de Diretores de Turma… 

-  Colaboração e apoio a projetos desenvolvidos pelas áreas disciplinares e não 

disciplinares.   

- Disponibilização de guiões no âmbito da literacia da informação e dos média..                                                                                                                                                                                                            

- Formação de utilizadores:- Visita guiada à Biblioteca Escolar . 

-  Produção de materiais de apoio ao Currículo. 

- Difusão de materiais e conteúdos didáticos de apoio ao Currículo nos blogues das BEs.  

- Práticas partilhadas no âmbito do Referencial Aprender com as BE. 
 

Recursos necessários à realização da atividade Fundo documental; PPT;filmes; tutoriais, guiões;guia do utilizador da BE; regras de funcionamento da BE 

Estimativa dos custos da atividade 0 
 

Interrupção das atividades letivas Destinatários desta ação Número previsto de participantes Turmas/anos/ciclos que participarão na atividade 

Não todos 550 Do pré-escolar ao 9º ano 
 

Dinamizador da atividade Estruturas, serviços, parceiros com os quais se promoverá a atividade Promotores ( grupo, docente/s, entre outros) 
Biblioteca Escolar Todos os departamentos Todos os departamentos 

 

 

Pensamento crítico e 
pensamento criativo 

Raciocínio e resolução de 
problemas 

Saber científico técnico 
tecnológico 

Desenvolvimento pessoal 
e autonomia 

Relacionamento 
interpessoal 

Bem-estar saúde e 
Ambiente 

Sensibilidade estética e 
artística 

Consciência e domínio 
do corpo 

       

 

 

Escola de realização da atividade Local de realização da atividade 

Todo o Agrupamento Salas de aula/Biblioteca Escolar 
 

Voltar ao índice
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ATIVIDADE INTEGRADA NO PLANO ANUAL DE ATIVIDADES 

Ação do TEIP  
Período de realização da 

atividade 

Data de realização da 

atividade 

Nome da atividade 
Leitura e Literacia 

todo o ano letivo - 
 

Objetivos da atividade Estratégias previstas para a atividade 

- Promover a leitura, a escrita e o livro. 

- Articular com o currículo(Língua Portuguesa). 

- Divulgar novidades editoriais. 

- Implicar as famílias no processo de criação de hábitos de leitura. 

- Promover a divulgação de atividades desenvolvidas pelos alunos. 

- Desenvolver hábitos de leitura em meio familiar. 

- Desenvolver competências de leitura proporcionando momentos 

de leitura em voz alta. 

- Operacionalizar a implementação do PNL. 

- Associar a leitura a outras formas de expressão, arte e cultura 

- Escola+ 21/23 : Ler com a Biblioteca - "Vou levar-te comigo!";  "Livr'à mão!"; 

"Equipas de leitura"; Leitura orientada em sala de aulaComemoração do mês das BE; 

Diários de Escrita com a Biblioteca; Ler  com mais livros - Desafios de Leitura; Ler -  

Conhecer, aprender e ensinar ( Aprendizagem em ambiente digital); +Digital - Literacia 

Digital: Livros e Leituras digitais. 

- CNL; Semana da Leitura; Encontro com escritores e contadores de Histórias online; 

Oficinas de Leitura e escrita; Projeto Escrita  Criativa; Projeto de Leitura; Caixas de 

Leitura; Empréstimo Domiciliário; Leitura Orientada; Concursos de Leitura; 

Declamações, Batalhas de leituras. 
 

Recursos necessários à realização da atividade Roteiros Escola+ 21/23/Livros PNL/PPT;filmes; guiões, computadores, projetor, caixas de leitura, padlet 

Estimativa dos custos da atividade 50 
 

Interrupção das atividades letivas Destinatários desta ação 
Número previsto de 

participantes 
Turmas/anos/ciclos que participarão na atividade 

Não Alunos 550 Do pré-escolar ao 9º ano 
 

Dinamizador da atividade Estruturas, serviços, parceiros com os quais se promoverá a atividade Promotores ( grupo, docente/s, entre outros) 

Biblioteca Escolar 

Grupos 200 e 300  (Língua Portuguesa de 2º e 3º ciclos), Grupo 230 (Matemática e Ciência do 2º ciclo) 

Grupo 330 (Inglês 3º ciclo), Grupos 240 e 600 (Educação Visual de 2º e 3º ciclos), Grupos 250 e 610 

(Educação Musical), Grupos 100 e 110 (departamento do 
Coordenadora e equipa 

 

 

Pensamento crítico e 
pensamento criativo 

Raciocínio e resolução de 
problemas 

Saber científico técnico 
tecnológico 

Desenvolvimento 
pessoal e autonomia 

Relacionamento 
interpessoal 

Bem-estar saúde e 
Ambiente 

Sensibilidade estética 
e artística 

Consciência e 
domínio do corpo 
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Escola de realização da atividade Local de realização da atividade 

Todo o Agrupamento Salas de aula/Biblioteca Escolar/Exterior 
 

Voltar ao índice
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ATIVIDADE INTEGRADA NO PLANO ANUAL DE ATIVIDADES 

Ação do TEIP  
Período de realização da 

atividade 

Data de realização da 

atividade 

Nome da atividade 
Gestão da BE 

todo o ano letivo - 
 

Objetivos da atividade Estratégias previstas para a atividade 

- Organizar e definir as áreas de intervenção da Biblioteca 

Escolar. 

- Articular o PAA da BE com o plano de atividades do 

Agrupamento. 

- Sensibilizar para uma política de afetação de recursos humanos 

adequada às necessidades de funcionamento das BEs 

- Atualização dos documentos de Regime Interno do 

Agrupamento, nomeadamente RI  no que àBiblioteca Escolar diz 

respeito. 

- Partilhar recursos documentais com as restantes bibliotecas do 

agrupamento. 

- Avaliar funcionamento, impacto e valor do trabalho 

desenvolvido pela e com a BE. 

- Divulgar informação e facilitar o acesso a recursos de 

informação pertinentes. 

- Facilitar a comunicação e a interatividade com os utilizadores 

da BE. 

Participação da Coordenadora das BEs no Conselho Pedagógico. 

Participação  em reuniões de Departamentos, Conselhos de Docentes, Conselhos de 

Diretores de Turma e de Conselhos de turma, quando oportuno. 

Inclusão da BE no Projeto Educativo do Agrupamento. 

Revisão do Regimento do funcionamento da BE e do Regulamento Interno da Escola. 

Definição e distribuição de funções aos membros da equipa e professores colaboradores. 

Implementação dos Planos de Melhoria, MABE: Recolha de informação em instrumentos de 

recolha fornecidos pela RBE e respetivos relatórios. 

Preenchimento das  Bases de Dados relativas às 2 bibliotecas escolares do agrupamento. 

Análise da informação recolhida e processo de reajustamentos de atuação, quando 

necessário. 

Atualização e manutenção do blogue  e da webnode da BE com informação pertinente e 

regular. 

Realização de formação por parte da coordenadora e dos elementos da equipa da 

coordenação. 

Avaliação contínua da coleção, inventariação de necessidades e atualização da coleção. 

Inclusão na coleção de recursos em linha. 

Continuação do processo de informatização da coleção através da inserção de novos registos 

na BD da BMRB 

Produção de instrumentos de apoio ao uso da informação e ao desenvolvimento de 

competências de pesquisa de informação. 

Promoção da coleção e divulgação de recursos: folhetos, guiões de leitura, biografias ou 

listas bibliográficas...,em suporte de papel ou digital. 
 

Recursos necessários à realização da Documentos orientadoras da RBE e PNL RI, Regimento da BE; guiões e grelhas de avaliação da coleção, das 
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atividade atividades, escalonamentos, mapas de ocupação das BE, grelhas de registo do empréstimo de livros  das caixas 

de leitura, grelhas de registo do emprésti 

Estimativa dos custos da atividade 0 
 

Interrupção das atividades 

letivas 

Destinatários desta 

ação 

Número previsto de 

participantes 
Turmas/anos/ciclos que participarão na atividade 

Não todos 550 Do pré-escolar ao 9º ano 
 

Dinamizador da atividade Estruturas, serviços, parceiros com os quais se promoverá a atividade Promotores ( grupo, docente/s, entre outros) 

Biblioteca Escolar Direção; RBE, PNL,  BMRB, Conselho Pedagógico, Conselho de docentes A coordenadora da BE 
 

 

Pensamento crítico e 
pensamento criativo 

Raciocínio e resolução 
de problemas 

Saber científico técnico 
tecnológico 

Desenvolvimento 
pessoal e autonomia 

Relacionamento 
interpessoal 

Bem-estar saúde 
e Ambiente 

Sensibilidade 
estética e artística 

Consciência e 
domínio do corpo 

       
 

 

Escola de realização da atividade Local de realização da atividade 

EB do Vale de S. Torcato Biblioteca Escolar da EB do Vale de S.Torcato 
 

Voltar ao índice
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ATIVIDADE INTEGRADA NO PLANO ANUAL DE ATIVIDADES 

Ação do TEIP  
Período de realização da 

atividade 

Data de realização da 

atividade 

Nome da atividade 

Projetos, parcerias e atividades livres e de abertura à 

comunidade 

 Apoio a atividades 

livres, extracurriculares e de enriquecimento curricular 

todo o ano letivo - 

 

Objetivos da atividade Estratégias previstas para a atividade 

- Apoiar a aquisição e desenvolvimento de métodos 

de trabalho e de estudo autónomo dos alunos. 

- Promover a utilização autónoma e voluntária da BE 

como espaço de  livre fruição dos recursos. 

- Reforçar a participação da biblioteca na dinamização 

de atividades culturais. 

- Rentabilizar os serviços da BE no âmbito da 

atualização do acervo da biblioteca de forma a ir de 

encontro às necessidades das escolas. 

- Promover a partilha de experiências e formas de 

atuação. 

- Consciencializar para o valor do património cultural 

como fator de pertença. 

Apoio às atividades livres de leitura, pesquisa, estudo e execução de trabalhos escolares, realizados 

pelos alunos na biblioteca, fora do horário letivo e dos contextos formais de aprendizagem. 

Atualização da coleção na área da literatura juvenil, das revistas, dos jogos educativos e dos filmes de 

ficção. 

Dinamização de atividades culturais online: exposições, Sugestões de leitura, espetáculos, encontros 

com escritores, contadores de  histórias… 

Apoio aos alunos em eventuais  iniciativas suas que possam promover a livre expressão.                                                                       

Participação da coordenadora em reuniões de trabalho concelhias ou interconcelhia promovidas pela 

BM, RBE ou outro parceiro. 

Divulgação das atividades promovidas pela BE, através dos órgãos de Comunicação Social local e 

regional, da página Web do Agrupamento de Escolas  do blogue  e do site da BE. 

Escola+ 21/23 - +Inclusão e bem-estar - O 4º período: Mochila cultural/Programa /Agenda cultural. 
 

Recursos necessários à realização da 

atividade 
Livros; PPT, filmes; padlet, site, Computadores, Projetor 

Estimativa dos custos da atividade 50 
 

Interrupção das atividades 

letivas 

Destinatários desta 

ação 

Número previsto de 

participantes 
Turmas/anos/ciclos que participarão na atividade 

Não 

Alunos e 

Pais/Encarregados de 

Educação 

550 Do pré-escolar ao 9º ano 
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Dinamizador da atividade Estruturas, serviços, parceiros com os quais se promoverá a atividade Promotores ( grupo, docente/s, entre outros) 

Biblioteca Escolar 

Grupos 200 e 300 (Língua Portuguesa de 2º e 3º ciclos)  Grupos 240 e 600 (Educação 

Visual de 2º e 3º ciclos) Grupos 250 e 610 (Educação Musical) Grupos 100 e 110 

(departamento do pré escolar; departamento do 1º ciclo ), BM; Câmara, Junta de 

Freguesia, Eco 

Coordenadora da BE e equipa 

 

 

Pensamento crítico e 
pensamento criativo 

Raciocínio e resolução 
de problemas 

Saber científico técnico 
tecnológico 

Desenvolvimento 
pessoal e autonomia 

Relacionamento 
interpessoal 

Bem-estar saúde 
e Ambiente 

Sensibilidade 
estética e artística 

Consciência e 
domínio do corpo 

       
 

 

Escola de realização da atividade Local de realização da atividade 

Todo o Agrupamento 

salas de aula 

bibliotecas 

exterior 
 

Voltar ao índice
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ATIVIDADE INTEGRADA NO PLANO ANUAL DE ATIVIDADES 

Ação do TEIP 2- Equipas educativas 
Período de realização da 

atividade 

Data de realização da 

atividade 

Nome da atividade 

Visita ao centro de Ciência Viva de Guimarães 

 3º Período - 

 

Objetivos da atividade Estratégias previstas para a atividade 

-Perceber as características do som 

e da luz; 

-Ver e realizar atividades experimentais. 

 -Aprender a reciclar polímeros. 
 

Recursos necessários à realização da 

atividade 
Autocarro e bolheteira 

Estimativa dos custos da atividade  
 

Interrupção das atividades 

letivas 

Destinatários desta 

ação 

Número previsto de 

participantes 
Turmas/anos/ciclos que participarão na atividade 

    
 

Dinamizador da atividade Estruturas, serviços, parceiros com os quais se promoverá a atividade Promotores ( grupo, docente/s, entre outros) 

   
 

 

Pensamento crítico e 
pensamento criativo 

Raciocínio e resolução 
de problemas 

Saber científico técnico 
tecnológico 

Desenvolvimento 
pessoal e autonomia 

Relacionamento 
interpessoal 

Bem-estar saúde 
e Ambiente 

Sensibilidade 
estética e artística 

Consciência e 
domínio do corpo 

       
 

 

Escola de realização da atividade Local de realização da atividade 

EB do Vale de S. Torcato Ciência Viva de Guimarães 
 

Voltar ao índice
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ATIVIDADE INTEGRADA NO PLANO ANUAL DE ATIVIDADES 

Ação do TEIP 7- De Mãos Dadas… 
Período de realização da 

atividade 

Data de realização da 

atividade 

Nome da atividade 
Academia Digital Para Pais 

todo o ano letivo - 
 

Objetivos da atividade Estratégias previstas para a atividade 

Dotar as famílias de competências digitais básicas que facilitem o 

acompanhamento escolar dos filhos e ainda lhes facultem 

ferramentas de integração; Utilizar de forma segura e responsável a 

Internet, as redes sociais e os computadores (Segurança e Cidadania 

Digital) 

Dinamização de sessões de capacitação, em grupo e presenciais. 

 

Recursos necessários à realização da 

atividade 
Sala de TIC, PC com Internet, Projetor, Fotocópias 

Estimativa dos custos da atividade  
 

Interrupção das atividades 

letivas 

Destinatários desta 

ação 

Número previsto de 

participantes 
Turmas/anos/ciclos que participarão na atividade 

Não 
Pais e Encarregados 

de Educação 
20  

 

Dinamizador da atividade Estruturas, serviços, parceiros com os quais se promoverá a atividade Promotores ( grupo, docente/s, entre outros) 

GAAF DGE e EDP Redes Branca Pereira e Sofia Carneiro 
 

 

Pensamento crítico e 
pensamento criativo 

Raciocínio e resolução 
de problemas 

Saber científico técnico 
tecnológico 

Desenvolvimento 
pessoal e autonomia 

Relacionamento 
interpessoal 

Bem-estar saúde 
e Ambiente 

Sensibilidade 
estética e artística 

Consciência e 
domínio do corpo 

       
 

 

Escola de realização da atividade Local de realização da atividade 

EB do Vale de S. Torcato Sala de TIC 
 

Voltar ao índice
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ATIVIDADE INTEGRADA NO PLANO ANUAL DE ATIVIDADES 

Ação do TEIP 1- S. Torcato Vale + 
Período de realização da 

atividade 

Data de realização da 

atividade 

Nome da atividade 
Fitescola 

todo o ano letivo - 
 

Objetivos da atividade Estratégias previstas para a atividade 

- Avaliação da aptidão física dos 

alunos.               - Desenvolvimento 

harmonioso do aluno através da 

atividade física. 

- Realização dos testes físicos do Fitescola nos meses de setembro/ outubro, dezembro, março e maio por parte das turmas 

dos 2º e 3º ciclos. 

 

Recursos necessários à realização da 

atividade 
- Fita métrica.         - Leitor de CD´s ou mp3.                      - Fotocópias.                                          - Balança. 

Estimativa dos custos da atividade 20 
 

Interrupção das atividades 

letivas 

Destinatários desta 

ação 

Número previsto de 

participantes 
Turmas/anos/ciclos que participarão na atividade 

Não Alunos 320 5º/6º/7º/8º e 9º. 
 

Dinamizador da atividade Estruturas, serviços, parceiros com os quais se promoverá a atividade Promotores ( grupo, docente/s, entre outros) 

Desporto Escolar Desporto escolar 260, 620 
 

 

Pensamento crítico e 
pensamento criativo 

Raciocínio e resolução 
de problemas 

Saber científico técnico 
tecnológico 

Desenvolvimento 
pessoal e autonomia 

Relacionamento 
interpessoal 

Bem-estar saúde 
e Ambiente 

Sensibilidade 
estética e artística 

Consciência e 
domínio do corpo 

       
 

 

Escola de realização da atividade Local de realização da atividade 

EB do Vale de S. Torcato Pavilhão, ginásio e campo de jogos exterior. 
 

Voltar ao índice
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ATIVIDADE INTEGRADA NO PLANO ANUAL DE ATIVIDADES 

Ação do TEIP 1- S. Torcato Vale + 
Período de realização da 

atividade 

Data de realização da 

atividade 

Nome da atividade 

Atividade externa do Desporto Escolar 

(Trampolins, Voleibol - Infantis B feminino, 

Voleibol - Iniciadas feminino, Futsal - 

Iniciados masculino) 

2º  e 3º Período - 

 

Objetivos da atividade Estratégias previstas para a atividade 

- Contribuir para o combate ao insucesso escolar;                                             - Aquisição de 

hábitos de vida saudavél;                                                             - Formação integral dos 

jovens em idade escolar, através da prática de atividades físicas e desportivas;                                                                          

- Promover a competição desportiva dentro dos parâmetros do espírito desportivo, 

cordialidade e fair-play;                                                                    - Consolidar aspectos 

técnicos e os princípios tácticos específicos de cada modalidade. 

- Quadro competitivo elaborado pelo CAE de Braga. Jogos e 

encontros disputados ao sábado de manhã. 

 

Recursos necessários à realização da 

atividade 
Pavilhão, reforço alimentar, 1 assistente operacional, transporte. 

Estimativa dos custos da atividade 2500 
 

Interrupção das atividades 

letivas 

Destinatários desta 

ação 

Número previsto de 

participantes 
Turmas/anos/ciclos que participarão na atividade 

Não Alunos 70 Alunos inscritos nos clubes do Desporto Escolar. 
 

Dinamizador da atividade Estruturas, serviços, parceiros com os quais se promoverá a atividade Promotores ( grupo, docente/s, entre outros) 

Desporto Escolar Desporto escolar. Cae Braga 
 

 

Pensamento crítico e 
pensamento criativo 

Raciocínio e resolução 
de problemas 

Saber científico técnico 
tecnológico 

Desenvolvimento 
pessoal e autonomia 

Relacionamento 
interpessoal 

Bem-estar saúde 
e Ambiente 

Sensibilidade 
estética e artística 

Consciência e 
domínio do corpo 

       
 

 

Escola de realização da atividade Local de realização da atividade 

EB do Vale de S. Torcato Pavilhão. 
 

Voltar ao índice
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ATIVIDADE INTEGRADA NO PLANO ANUAL DE ATIVIDADES 

Ação do TEIP 1- S. Torcato Vale + 
Período de realização da 

atividade 

Data de realização da 

atividade 

Nome da atividade 
Corta-mato escolar. 

1º Período 21/10/2021-21/10/2021 
 

Objetivos da atividade Estratégias previstas para a atividade 

- Contribuir para um melhor aproveitamento escolar e sucesso 

educativo dos alunos 

- Incentivar regras de higiene e segurança nas atividades físicas. 

- Promover a inclusão. 

- Fomentar o respeito pelas normas do espírito desportivo. 

- Contribuir para a melhoria dos índices de atividade física. 

- Organização dos alunos por escalão etário e sexo 

- Realização da prova por escalão etário (Infantis B, Infantis A, Iniciados e Juvenis) 

- Os alunos realizarão a prova num circuito previamente sinalizado. 

- A prova será realizada no período da manhã. 

- Os alunos participantes deverão previamente fazer a sua inscrição junto do seu Prof. de 

Educação Física. 
 

Recursos necessários à realização da 

atividade 
- Instalação sonora; Pão/sumos; Fita sinalizadora; Medalhas; Fotocópias. 

Estimativa dos custos da atividade 200 
 

Interrupção das atividades 

letivas 

Destinatários desta 

ação 

Número previsto de 

participantes 
Turmas/anos/ciclos que participarão na atividade 

Não Alunos 120 5º/6º/7º/8º e 9º. 
 

Dinamizador da atividade Estruturas, serviços, parceiros com os quais se promoverá a atividade Promotores ( grupo, docente/s, entre outros) 

Desporto Escolar Desporto escolar. 260 / 620 
 

 

Pensamento crítico e 
pensamento criativo 

Raciocínio e resolução 
de problemas 

Saber científico técnico 
tecnológico 

Desenvolvimento 
pessoal e autonomia 

Relacionamento 
interpessoal 

Bem-estar saúde 
e Ambiente 

Sensibilidade 
estética e artística 

Consciência e 
domínio do corpo 

       
 

 

Escola de realização da atividade Local de realização da atividade 

EB do Vale de S. Torcato Campo de jogos. 
 

Voltar ao índice
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ATIVIDADE INTEGRADA NO PLANO ANUAL DE ATIVIDADES 

Ação do TEIP 5 - &nvolver para incluir e !ntervir (&I!) 
Período de realização da 

atividade 

Data de realização da 

atividade 

Nome da atividade 
Geração Depositrão 

todo o ano letivo - 
 

Objetivos da atividade Estratégias previstas para a atividade 

In)formar acerca das características específicas dos REEE e RP&A e principais conceitos associados à 

sua reciclagem; Sensibilizar a escola e a comunidade para a importância do encaminhamento correto de 

REEE e RP&A para reciclagem, funcionando como pontos de recolha dos mesmos; Contribuir para a 

implementação do Programa Eco-Escolas através do incentivo a atitudes pró-ativas na gestão e triagem 

de resíduos para permitir a sua reciclagem; Promover a interação entre a geração atual e as 2 anteriores 

(pais e avós); Combater a inércia e passividade dos cidadãos, refletida no armazenamento de resíduos 

em casa. 

Ação de sensibilização; recolha de resíduos de 

equipamentos elétricos e eletrónicos e pilhas usadas. 

 

Recursos necessários à realização da 

atividade 
Depositão e pilhão. 

Estimativa dos custos da atividade  
 

Interrupção das atividades 

letivas 

Destinatários desta 

ação 

Número previsto de 

participantes 
Turmas/anos/ciclos que participarão na atividade 

Não todos 318 2.º e 3.ºCiclos. 
 

Dinamizador da atividade Estruturas, serviços, parceiros com os quais se promoverá a atividade Promotores ( grupo, docente/s, entre outros) 

ECOEscolas Diretores de Turma; ABAE. Coordenadora do Programa Eco-Escolas 
 

 

Pensamento crítico e 
pensamento criativo 

Raciocínio e resolução 
de problemas 

Saber científico técnico 
tecnológico 

Desenvolvimento 
pessoal e autonomia 

Relacionamento 
interpessoal 

Bem-estar saúde 
e Ambiente 

Sensibilidade 
estética e artística 

Consciência e 
domínio do corpo 

       
 

 

Escola de realização da atividade Local de realização da atividade 

EB do Vale de S. Torcato Entrada da escola. 
 

Voltar ao índice
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ATIVIDADE INTEGRADA NO PLANO ANUAL DE ATIVIDADES 

Ação do TEIP  
Período de realização da 

atividade 

Data de realização da 

atividade 

Nome da atividade 
 

 - 
 

Objetivos da atividade Estratégias previstas para a atividade 

 Recolha de pilhas e eletrodoméstico em fim de vida; 
 

Recursos necessários à realização da atividade  

Estimativa dos custos da atividade  
 

Interrupção das atividades 

letivas 

Destinatários desta 

ação 

Número previsto de 

participantes 
Turmas/anos/ciclos que participarão na atividade 

    
 

Dinamizador da atividade Estruturas, serviços, parceiros com os quais se promoverá a atividade Promotores ( grupo, docente/s, entre outros) 

   
 

 

Pensamento crítico e 
pensamento criativo 

Raciocínio e resolução 
de problemas 

Saber científico técnico 
tecnológico 

Desenvolvimento 
pessoal e autonomia 

Relacionamento 
interpessoal 

Bem-estar saúde 
e Ambiente 

Sensibilidade 
estética e artística 

Consciência e 
domínio do corpo 

       
 

 

Escola de realização da atividade Local de realização da atividade 

  
 

Voltar ao índice
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ATIVIDADE INTEGRADA NO PLANO ANUAL DE ATIVIDADES 

Ação do TEIP 1- S. Torcato Vale + 
Período de realização da 

atividade 

Data de realização da 

atividade 

Nome da atividade 
Corta-mato distrital. 

2º Período - 
 

Objetivos da atividade Estratégias previstas para a atividade 

- Contribuir para um melhor aproveitamento escolar e sucesso 

educativo dos alunos 

- Incentivar regras de higiene e segurança nas actividades físicas. 

- Promover a inclusão. 

- Fomentar o respeito pelas normas do espírito desportivo. 

- Contribuir para a melhoria dos índices de actividade física. 

- Organização dos alunos por escalão etário e sexo 

- Realização da prova por escalão etário (Infantis B, Infantis A, Iniciados e Juvenis) 

- Os alunos realizarão a prova num circuito previamente sinalizado. 

- A prova será realizada no período da manhã. 

- Os alunos participantes serão apurados através dos resultados desportivos obtidos no 

Corta-mato escolar. 
 

Recursos necessários à realização da 

atividade 
Transporte e reforço alimentar. 

Estimativa dos custos da atividade 200 
 

Interrupção das atividades 

letivas 

Destinatários desta 

ação 

Número previsto de 

participantes 
Turmas/anos/ciclos que participarão na atividade 

Não Alunos 40 Alunos apurados no Corta-mato escolar 
 

Dinamizador da atividade Estruturas, serviços, parceiros com os quais se promoverá a atividade Promotores ( grupo, docente/s, entre outros) 

Desporto Escolar Desporto escolar. CAE Braga. 
 

 

Pensamento crítico e 
pensamento criativo 

Raciocínio e resolução 
de problemas 

Saber científico técnico 
tecnológico 

Desenvolvimento 
pessoal e autonomia 

Relacionamento 
interpessoal 

Bem-estar saúde 
e Ambiente 

Sensibilidade 
estética e artística 

Consciência e 
domínio do corpo 

       
 

 

Escola de realização da atividade Local de realização da atividade 

 A definir pelo CAE Braga. 
 

Voltar ao índice
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ATIVIDADE INTEGRADA NO PLANO ANUAL DE ATIVIDADES 

Ação do TEIP 1- S. Torcato Vale + 
Período de realização da 

atividade 

Data de realização da 

atividade 

Nome da atividade 
Torneio de Voleibol 

1º Período 16/12/2016-16/12/2021 
 

Objetivos da atividade Estratégias previstas para a atividade 

- Consolidação dos conteúdos abordados ao longo do ano em situação de competição; 

- Contribuir para um melhor aproveitamento escolar e sucesso educativo dos alunos; 

- Promover a inclusão; 

 - Incentivar regras de higiene e segurança nas atividades físicas; 

 - Fomentar o respeito pelas normas do espírito desportivo; 

 - Contribuir para a melhoria dos índices de atividade física. 

- Organização do quadro competitivo em função das 

turmas participantes. 

- Sistema de grupos ou eliminação direta. 

 

Recursos necessários à realização da 

atividade 
- Campo de jogo de Voleibol, bolas e medalhas. 

Estimativa dos custos da atividade 60 
 

Interrupção das atividades 

letivas 

Destinatários desta 

ação 

Número previsto de 

participantes 
Turmas/anos/ciclos que participarão na atividade 

Não Alunos 40 5º e 9º anos. 
 

Dinamizador da atividade Estruturas, serviços, parceiros com os quais se promoverá a atividade Promotores ( grupo, docente/s, entre outros) 

Desporto Escolar Desporto escolar. 260 / 620 
 

 

Pensamento crítico e 
pensamento criativo 

Raciocínio e resolução 
de problemas 

Saber científico técnico 
tecnológico 

Desenvolvimento 
pessoal e autonomia 

Relacionamento 
interpessoal 

Bem-estar saúde 
e Ambiente 

Sensibilidade 
estética e artística 

Consciência e 
domínio do corpo 

       
 

 

Escola de realização da atividade Local de realização da atividade 

EB do Vale de S. Torcato Pavilhão. 
 

Voltar ao índice
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ATIVIDADE INTEGRADA NO PLANO ANUAL DE ATIVIDADES 

Ação do TEIP 1- S. Torcato Vale + 
Período de realização da 

atividade 

Data de realização da 

atividade 

Nome da atividade 
Megas 

2º Período 16/02/2022-16/02/2022 
 

Objetivos da atividade Estratégias previstas para a atividade 

- Contribuir para um melhor aproveitamento escolar e sucesso 

educativo dos alunos 

- Incentivar regras de higiene e segurança nas actividades físicas. 

- Promover a inclusão. 

- Fomentar o respeito pelas normas do espírito desportivo. 

- Contribuir para a melhoria dos índices de actividade física. 

- Organização dos alunos por escalão etário e sexo 

- Realização da prova por escalão etário (Infantis B, Infantis A, Iniciados e Juvenis) 

- Os alunos realizarão a prova num circuito previamente sinalizado. 

- A prova será realizada no período da manhã. 

- Os alunos participantes deverão previamente fazer a sua inscrição junto do seu Prof. de 

Educação Física. 
 

Recursos necessários à realização da 

atividade 
Pista de atletismo, medalhas. 

Estimativa dos custos da atividade 200 
 

Interrupção das atividades 

letivas 

Destinatários desta 

ação 

Número previsto de 

participantes 
Turmas/anos/ciclos que participarão na atividade 

Não Alunos 100 5º/6º/7º/8º e 9º. 
 

Dinamizador da atividade Estruturas, serviços, parceiros com os quais se promoverá a atividade Promotores ( grupo, docente/s, entre outros) 

Desporto Escolar Desporto escolar. 260 /620 
 

 

Pensamento crítico e 
pensamento criativo 

Raciocínio e resolução 
de problemas 

Saber científico técnico 
tecnológico 

Desenvolvimento 
pessoal e autonomia 

Relacionamento 
interpessoal 

Bem-estar saúde 
e Ambiente 

Sensibilidade 
estética e artística 

Consciência e 
domínio do corpo 

       
 

 

Escola de realização da atividade Local de realização da atividade 

EB do Vale de S. Torcato Pista de atletismo do campo exterior. 
 

Voltar ao índice
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ATIVIDADE INTEGRADA NO PLANO ANUAL DE ATIVIDADES 

Ação do TEIP 8- No Vale para o Mundo 
Período de realização da 

atividade 

Data de realização da 

atividade 

Nome da atividade 
O ECO-ESCOLAS comemora ... 

todo o ano letivo - 
 

Objetivos da atividade Estratégias previstas para a atividade 

Dar a conhecer à comunidade escolar 

eventos para a educação de um cidadão 

relacionando com a educação ambiental; 

Apelar à participação de toda a comunidade 

educativa nas ações a desenvolver no 

Programa Eco-Escolas; alcançar um impacto 

ecológico sustentável e positivo; Inspirar e 

motivar para prosseguir o trabalho sempre 

inacabado de agir pela sustentabilidade. 

Exposições temáticas, apresentação contextualizada de PowerPoints, textos ou vídeos, desafios e atividades 

enviadas por email ou através da Classroom e afixados no placard  Eco-Escolas. Dia Mundial da Água  - 1/10 

Dia Mundial da Alimentação  - 16/10 

Comemoração do Dia de S. Martinho -  9/11 

Dia Mundial da Árvore e da Poesia -  20/03 

Dia Internacional da Terra -   22/04  

Dia Nacional da Energia -  29/05 

Dia Mundial sem Tabaco - 31/05 

Dia Mundial do Ambiente -  5/06 
 

Recursos necessários à realização da atividade Computador, projetor, Padlet, Livros e revistas. 

Estimativa dos custos da atividade  
 

Interrupção das atividades letivas Destinatários desta ação Número previsto de participantes Turmas/anos/ciclos que participarão na atividade 

Não todos 318 2.º e 3.º Ciclo. 
 

Dinamizador da atividade Estruturas, serviços, parceiros com os quais se promoverá a atividade Promotores ( grupo, docente/s, entre outros) 

ECOEscolas Diretores de turma e Encarregados de Educação. Coordenadora do Programa Eco-Escolas 
 

 

Pensamento crítico e 
pensamento criativo 

Raciocínio e resolução 
de problemas 

Saber científico técnico 
tecnológico 

Desenvolvimento 
pessoal e autonomia 

Relacionamento 
interpessoal 

Bem-estar saúde 
e Ambiente 

Sensibilidade 
estética e artística 

Consciência e 
domínio do corpo 

       
 

 

Escola de realização da atividade Local de realização da atividade 

EB do Vale de S. Torcato Sala de aula e residência do aluno 
 

Voltar ao índice
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ATIVIDADE INTEGRADA NO PLANO ANUAL DE ATIVIDADES 

Ação do TEIP 1- S. Torcato Vale + 
Período de realização da 

atividade 

Data de realização da 

atividade 

Nome da atividade 
Torneio de Andebol 

2º Período 29/03/2022-29/03/2022 
 

Objetivos da atividade Estratégias previstas para a atividade 

 

- Consolidação dos conteúdos abordados ao longo do ano em situação de competição  

- Contribuir para um melhor aproveitamento escolar e sucesso educativo dos alunos. 

- Promover a inclusão. 

- Incentivar regras de higiene e segurança nas atividades físicas. 

- Fomentar o respeito pelas normas do espírito desportivo. 

- Contribuir para a melhoria dos índices de atividade física. 

 

- Organização do quadro competitivo em função das 

turmas participantes. 

- Sistema de grupos ou eliminação direta. 

 

Recursos necessários à realização da atividade Campo de Andebol, bolas e medalhas. 

Estimativa dos custos da atividade 100 
 

Interrupção das atividades 

letivas 

Destinatários desta 

ação 

Número previsto de 

participantes 
Turmas/anos/ciclos que participarão na atividade 

Não Alunos 40 7º ano. 
 

Dinamizador da atividade Estruturas, serviços, parceiros com os quais se promoverá a atividade Promotores ( grupo, docente/s, entre outros) 

Desporto Escolar Desporto escolar. 260 / 620 
 

 

Pensamento crítico e 
pensamento criativo 

Raciocínio e resolução 
de problemas 

Saber científico técnico 
tecnológico 

Desenvolvimento 
pessoal e autonomia 

Relacionamento 
interpessoal 

Bem-estar saúde 
e Ambiente 

Sensibilidade 
estética e artística 

Consciência e 
domínio do corpo 

       
 

 

Escola de realização da atividade Local de realização da atividade 

EB do Vale de S. Torcato Pavilhão 
 

Voltar ao índice



 

  Página 131 de 134 

ATIVIDADE INTEGRADA NO PLANO ANUAL DE ATIVIDADES 

Ação do TEIP 1- S. Torcato Vale + 
Período de realização da 

atividade 

Data de realização da 

atividade 

Nome da atividade 
Torneio de Basquetebol 

3º Período 01/06/2022-06/01/2022 
 

Objetivos da atividade Estratégias previstas para a atividade 

 

- Consolidação dos conteúdos abordados ao longo do ano em situação de competição  

- Contribuir para um melhor aproveitamento escolar e sucesso educativo dos alunos. 

- Promover a inclusão. 

- Incentivar regras de higiene e segurança nas atividades físicas. 

- Fomentar o respeito pelas normas do espírito desportivo. 

- Contribuir para a melhoria dos índices de atividade física. 

 

- Organização do quadro competitivo em função das turmas 

participantes. 

- Sistema de grupos ou eliminação direta. 

 

Recursos necessários à realização da atividade Campo de Basquetebol, bolas e medalhas. 

Estimativa dos custos da atividade 120 
 

Interrupção das atividades 

letivas 

Destinatários desta 

ação 

Número previsto de 

participantes 
Turmas/anos/ciclos que participarão na atividade 

Não Alunos 40 6º e 8º anos 
 

Dinamizador da atividade Estruturas, serviços, parceiros com os quais se promoverá a atividade Promotores ( grupo, docente/s, entre outros) 

Desporto Escolar Desporto escolar. 260 / 620 
 

 

Pensamento crítico e 
pensamento criativo 

Raciocínio e resolução 
de problemas 

Saber científico técnico 
tecnológico 

Desenvolvimento 
pessoal e autonomia 

Relacionamento 
interpessoal 

Bem-estar saúde 
e Ambiente 

Sensibilidade 
estética e artística 

Consciência e 
domínio do corpo 

       
 

 

Escola de realização da atividade Local de realização da atividade 

EB do Vale de S. Torcato Pavilhão 
 

Voltar ao índice
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ATIVIDADE INTEGRADA NO PLANO ANUAL DE ATIVIDADES 

Ação do TEIP 5 - &nvolver para incluir e !ntervir (&I!) 
Período de realização da 

atividade 

Data de realização da 

atividade 

Nome da atividade 
Programa Ecovalor 

todo o ano letivo - 
 

Objetivos da atividade Estratégias previstas para a atividade 

Promover boas práticas ambientais; Aumentar as quantidades de 

plástico, metal e pacotes de bebida,  papel e cartão encaminhados 

para reciclagem; Aumentar as quantidades de material encaminhados 

para reciclagem, na escola e em casa; Sensibilizar os alunos para a 

problemática dos resíduos no ambiente. 

Concursos “Separa e Ganha no Amarelo e Azul”; Ações de sensibilização ministradas 

pela RESINORTE. 

 

Recursos necessários à realização da 

atividade 
Ecopontos, computador, projetor. 

Estimativa dos custos da atividade  
 

Interrupção das atividades 

letivas 

Destinatários desta 

ação 

Número previsto de 

participantes 
Turmas/anos/ciclos que participarão na atividade 

Não Alunos 318 2.º e 3.ºCiclos 
 

Dinamizador da atividade Estruturas, serviços, parceiros com os quais se promoverá a atividade Promotores ( grupo, docente/s, entre outros) 

ECOEscolas RESINORTE. 
Coordenadora do Programa Eco-Escolas  e 

Diretores de Turma. 
 

 

Pensamento crítico e 
pensamento criativo 

Raciocínio e resolução 
de problemas 

Saber científico técnico 
tecnológico 

Desenvolvimento 
pessoal e autonomia 

Relacionamento 
interpessoal 

Bem-estar saúde 
e Ambiente 

Sensibilidade 
estética e artística 

Consciência e 
domínio do corpo 

       
 

 

Escola de realização da atividade Local de realização da atividade 

EB do Vale de S. Torcato Sala de aula, biblioteca. 
 

Voltar ao índice
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ATIVIDADE INTEGRADA NO PLANO ANUAL DE ATIVIDADES 

Ação do TEIP 5 - &nvolver para incluir e !ntervir (&I!) 
Período de realização da 

atividade 

Data de realização da 

atividade 

Nome da atividade 
Educação Ambiental 

todo o ano letivo - 
 

Objetivos da atividade Estratégias previstas para a atividade 

Promover boas práticas ambientais; 

Sensibilizar os alunos para a 

problemática dos resíduos no 

ambiente; Sensibilizar para a 

necessidade de reduzir, reutilizar e 

reciclar os materiais. 

Participação nos concursos "Pacotes de bebida vão sempre para o amarelo", "Jornal ECO resinorte" e em Ações de 

sensibilização ministradas pela Resinorte. 

 

Recursos necessários à realização da 

atividade 

Materiais de desperdício (pacotes de leite); colas; tintas; computador; projetor; folhetos informativos (oferta da 

Resinorte) 

Estimativa dos custos da atividade 50 
 

Interrupção das atividades 

letivas 

Destinatários desta 

ação 

Número previsto de 

participantes 
Turmas/anos/ciclos que participarão na atividade 

Não Alunos 85 Pré-escolar e 1.º Ciclo 
 

Dinamizador da atividade Estruturas, serviços, parceiros com os quais se promoverá a atividade Promotores ( grupo, docente/s, entre outros) 

Outra Estrutura Educativa RESINORTE. Grupos 100 e 110 
 

 

Pensamento crítico e 
pensamento criativo 

Raciocínio e resolução 
de problemas 

Saber científico técnico 
tecnológico 

Desenvolvimento 
pessoal e autonomia 

Relacionamento 
interpessoal 

Bem-estar saúde 
e Ambiente 

Sensibilidade 
estética e artística 

Consciência e 
domínio do corpo 

       
 

 

Escola de realização da atividade Local de realização da atividade 

Escola Básica de Bela Vista Escola Básica de Bela Vista 
 

Voltar ao índice
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ATIVIDADE INTEGRADA NO PLANO ANUAL DE ATIVIDADES 

Ação do TEIP 5 - &nvolver para incluir e !ntervir (&I!) 
Período de realização da 

atividade 

Data de realização da 

atividade 

Nome da atividade 
Dia Mundial da Água 

2º Período - 
 

Objetivos da atividade Estratégias previstas para a atividade 

Promover boas práticas ambientais; 

Sensibilizar os alunos para a 

problemática dos resíduos no 

ambiente; Alertar para não se deitar 

lixo para o chão. 

Participação no concurso "Dia Mundial da Água" dinamizado pela Resinorte. 

 

Recursos necessários à realização da 

atividade 
Computador; projetor; lápis; papel;... 

Estimativa dos custos da atividade  
 

Interrupção das atividades 

letivas 

Destinatários desta 

ação 

Número previsto de 

participantes 
Turmas/anos/ciclos que participarão na atividade 

Não Alunos 85 Pré-escolar e 1.º Ciclo 
 

Dinamizador da atividade Estruturas, serviços, parceiros com os quais se promoverá a atividade Promotores ( grupo, docente/s, entre outros) 

Outra Estrutura Educativa RESINORTE. Grupos 100 e 110 
 

 

Pensamento crítico e 
pensamento criativo 

Raciocínio e resolução 
de problemas 

Saber científico técnico 
tecnológico 

Desenvolvimento 
pessoal e autonomia 

Relacionamento 
interpessoal 

Bem-estar saúde 
e Ambiente 

Sensibilidade 
estética e artística 

Consciência e 
domínio do corpo 

       
 

 

Escola de realização da atividade Local de realização da atividade 

Escola Básica de Bela Vista Escola Básica de Bela Vista 
 

Voltar ao índice 


