
AGRUPAMENTO DE ESCOLAS PADRE ANTÓNIO DE ANDRADE - PLANO ANUAL DE ATIVIDADES

Numeração Proponente Nome da atividade
Responsável 
pela atividade 

(n.º de 
funcionário)

Data 
aproximada 
da atividade

Duração da 
atividade 
(ex: 12h)

Local de 
realização da 

atividade
Metas Objetivos: PNPSE

Objetivos: Biblioteca 
Escolar e Laboratórios 

de Aprendizagem
Objetivos: Cidadania e 

Desenvolvimento Objetivos: DAC Breve descrição da atividade Público-alvo Recursos humanos 
necessários

Recursos materiais 
necessários

Previsão de 
Custos 

1.º Período

PAA1
Departamento 
de Educação 
Pré-escolar

Recepção das crianças f692 13/09/2019 5:00:00

Estabelecimentos 
de Educação Pré- 

escolar do 
Agrupamento

Proporcionar experiências 
ricas e diversas que 

estimulem o 
desenvolvimento cognitivo 

dos alunos;

Desenvolver a autonomia 
e a criatividade;

Desenvolver competências 
pessoais e sociais;

Proporcionar atividades lúdicas 
capazes de promover o bem estar 
da criança no Jardim de Infância.

Desenvolver atividades lúdicas 
capazes de promover  o bem estar e 

a boa adaptação da criança  ao  
novo espaço.

4 Turmas da 
Educação  
Pré-escolar

4 Educadoras e 8 
assistentes operacionais

Materiais pedagógicos ;
Jogos de manipulação ;

Balões.
0

PAA2 Departamento 
de 1.º Ciclo Padrinhos - Afilhados f270 13/09/2019 12:00:00 EB de Oleiros

Promoção do sucesso 
escolar e da inovação, 

Valorização das 
aprendizagens não 

formais

Proporcionar experiências 
ricas e diversas que 

estimulem o 
desenvolvimento cognitivo 

dos alunos;

Desenvolver a autonomia 
e a criatividade;

Desenvolver competências 
pessoais e sociais;

Potenciar o desenvolvimento de 
competências essenciais por parte 
dos alunos de modo a alcançar o 

“Perfil dos Alunos à saída da 
Escolaridade Obrigatória ;

Os alunos do 4.º ano apadrinham os 
alunos do 1.º ano

1.º e 4.º ano 
de Oleiros Professores e alunos

cartolinas; lápis de cor; 
fotocópias; máquina 

fotográfica; cola
0

PPA1
Departamento 
de Ciências 

Sociais

Comemoração de 
datas importantes f882 13/09/2019 0:50:00 Sala de 

aula/Biblioteca

Promoção do sucesso 
escolar e da inovação, 

Valorização das 
aprendizagens não 

formais

Proporcionar experiências 
ricas e diversas que 

estimulem o 
desenvolvimento cognitivo 

dos alunos;

Desenvolver a autonomia 
e a criatividade;

Desenvolver competências 
de participação ativa e de 

cultura democrática

Proporcionar um ensino e 
aprendizagem que se pauta por 

métodos ativos, pelo ensino 
experimental e pela organização do 

trabalho cooperativo em torno de 
projetos que promovam a reflexão 

em ação;

Comemorar datas importantes 2.º, 3.º ciclos e 
secundário professores e alunos cartolinas, cola, tesoura 5

PAA3 Departamento 
de Expressões

Dia Europeu do 
Desporto na Escola F448 Ao longo do 

ano letivo 1:30:00
Pavilhão, Piscinas 

e Campo de 
Futebol

Promoção de parcerias e 
contactos com a 

comunidade envolvente, 
Autopromoção do 

Agrupamento

Promover a ligação da 
escola à comunidade como 
forma de consolidação de 
aprendizagens e melhoria 
dos resultados escolares;

Desenvolver a autonomia 
e a criatividade;

Desenvolver competências 
pessoais e sociais;

Proporcionar um ensino e 
aprendizagem que se pauta por 

métodos ativos, pelo ensino 
experimental e pela organização do 

trabalho cooperativo em torno de 
projetos que promovam a reflexão 

em ação;

Participação nas atividades 
propostas no pavilhão, piscinas e 

campo de futebol

pré, 1.º, 2.º, 3.º 
Ciclos, 

secundário

Professores de 
Educação Física, 

técnicos da câmara e 
outros professores.

Pavilhão, campo de futebol 
e piscinas 0

PAA4 Departamento 
de 1.º Ciclo PNL “Ler, doce ler” f270 30/09/2019 2:00:00 Escolas do 1º 

Ciclo
Promoção do sucesso 
escolar e da inovação

Proporcionar experiências 
ricas e diversas que 

estimulem o 
desenvolvimento cognitivo 

dos alunos;

Formar leitores para o 
século XXI;

Desenvolver competências 
pessoais e sociais;

Potenciar o desenvolvimento de 
competências essenciais por parte 
dos alunos de modo a alcançar o 

“Perfil dos Alunos à saída da 
Escolaridade Obrigatória ;

- Leitura de obras do PNL;
- Preenchimento de fichas de leitura;
- Reconto/continuação das histórias 

dadas;
- Atividade a desenvolver ao longo 

do ano letivo;
- Parceria com a Biblioteca Escolar.

Turmas do 1.º 
Ciclo

Professores/ Alunos/ 
Funcionários

- Livros;
- PPT;

- Data Show. 0

PPA2 Departamento 
de 1.º Ciclo Reciclagem f270 30/09/2019 2:00:00 Escolas do 1º 

Ciclo

Promoção de parcerias e 
contactos com a 

comunidade envolvente

Promover a ligação da 
escola à comunidade como 
forma de consolidação de 
aprendizagens e melhoria 
dos resultados escolares;

Promover a aprendizagem 
multidisciplinar;

Desenvolver competências 
pessoais e sociais;

Potenciar o desenvolvimento de 
competências essenciais por parte 
dos alunos de modo a alcançar o 

“Perfil dos Alunos à saída da 
Escolaridade Obrigatória ;

- Construir ecopontos para a sala de 
aula, a partir da reutilização de 
materiais usados; (garrafões, 

caixas…)
- Recolha e seleção de 

desperdícios.

Turmas do 1.º 
ciclo

Professores/ Alunos/ 
Funcionários

- Caricas;
- Rolhas de cortiça;

- Tampinhas;
- Pilhas;

- Cápsulas de café;
- Tinteiros...

0

PAA5 Departamento 
de 1.º Ciclo Secret- Friend f270 30/09/2019 vários dias Escolas do 1º 

Ciclo
Promoção do sucesso 
escolar e da inovação

Proporcionar experiências 
ricas e diversas que 

estimulem o 
desenvolvimento cognitivo 

dos alunos;

Desenvolver a autonomia 
e a criatividade;

Desenvolver competências 
pessoais e sociais;

Potenciar o desenvolvimento de 
competências essenciais por parte 
dos alunos de modo a alcançar o 

“Perfil dos Alunos à saída da 
Escolaridade Obrigatória ;

Troca de mensagens e pequenas 
ofertas 1.º ciclo alunos e professores - 0

PPA3 PES Projeto Educação 
Sexual f906 01/10/2019 59:59:59 Escola sede Motivar para aprendizagens 

obtidas por meio informal;
Desenvolver a autonomia 

e a criatividade;
Desenvolver competências 

pessoais e sociais;

Potenciar o desenvolvimento de 
competências essenciais por parte 
dos alunos de modo a alcançar o 

“Perfil dos Alunos à saída da 
Escolaridade Obrigatória ;

Realização de sessões formativas Todas Professores Computador, videoprojetor 0

PPA4 Biblioteca 
Escolar

Mês Internacional da 
Biblioteca Escolar 

(MIBE)
f51 04/10/2019 60:00:00 BE Promoção do sucesso 

escolar e da inovação

Proporcionar experiências 
ricas e diversas que 

estimulem o 
desenvolvimento cognitivo 

dos alunos;

Formar leitores para o 
século XXI;

Promover o pensamento 
crítico;

Potenciar o desenvolvimento de 
competências essenciais por parte 
dos alunos de modo a alcançar o 

“Perfil dos Alunos à saída da 
Escolaridade Obrigatória ;

Atividades ao longo do mês: 
Desafios de leitura on line (escola 
sede); Vamos ouvir uma história 
(pré); Dia da Alimentação (CN); 

Halloween (exposição de caldeirões 
- todos os níveis de ensino); 
Bibliopaper (5.º e 6.º anos); 

todas as 
turmas do 

agrupamento

PB; educadoras; 
professores de 

Ciências; professores 
de Inglês; professores 

de português do 2.º ciclo

PCs; Mesas; cartolinas; 
papel de cenário; cola 

quente; caldeirões feitos 
pelos alunos; questionário; 

prémios; 

10

PAA6
Departamento 
de Educação 
Pré-escolar

Comemoração do Dia 
da Alimentação. f692 16/10/2020 5:00:00

Nos 
estabelecimentos 
da Educação Pré-

escolar deste 
Agrupamento -

escolar

Valorização das 
aprendizagens não 

formais

Proporcionar experiências 
ricas e diversas que 

estimulem o 
desenvolvimento cognitivo 

dos alunos;

Desenvolver a autonomia 
e a criatividade;

Desenvolver competências 
pessoais e sociais;

Proporcionar um ensino e 
aprendizagem que se pauta por 

métodos ativos, pelo ensino 
experimental e pela organização do 

trabalho cooperativo em torno de 
projetos que promovam a reflexão 

em ação;

O tema da alimentação será 
abordado por cada Educadora com 

o seu grupo e será realizado um 
registo gráfico pelas crianças sobre 

o tema.

turmas de 
educação pré-
escolar (34)

4 Educadoras e 8 
assistentes operacionais

Alimentos que pertencem à 
roda dos alimentos, 

utensílios de cozinha; 
papel, tesouras ;  lápis de 

cor; colas ; imagens 
alusivas ao tema e 
máquina fotográfica

0

PAA7 Departamento 
de 1.º Ciclo

Semana da 
Alimentação f270 16/10/2019 12:00:00 Oleiros/Estreito/Or

valho

Promoção de parcerias e 
contactos com a 

comunidade envolvente, 
Promoção do sucesso 
escolar e da inovação, 

Valorização das 
aprendizagens não 

formais

Promover a ligação da 
escola à comunidade como 
forma de consolidação de 
aprendizagens e melhoria 
dos resultados escolares;

Promover a aprendizagem 
multidisciplinar;

Desenvolver competências 
pessoais e sociais;

Potenciar o desenvolvimento de 
competências essenciais por parte 
dos alunos de modo a alcançar o 

“Perfil dos Alunos à saída da 
Escolaridade Obrigatória ;

Vinda de uma nutricionista 
/enfermeira às 3 escolas do 1.º 

Ciclo. Desenvolver hábitos 
alimentares saudáveis.

Todas as 
turmas do 1.º 

Ciclo

Professores/ Alunos/ 
Enfermeira/Nutricionista

video projetor/ 
desdobráveis/ 

fotocópias/cartazes/ 
canções/ 

marcadores/fichas de 
trabalho/roda dos 

alimentos

0



AGRUPAMENTO DE ESCOLAS PADRE ANTÓNIO DE ANDRADE - PLANO ANUAL DE ATIVIDADES

Numeração Proponente Nome da atividade
Responsável 
pela atividade 

(n.º de 
funcionário)

Data 
aproximada 
da atividade

Duração da 
atividade 
(ex: 12h)

Local de 
realização da 

atividade
Metas Objetivos: PNPSE

Objetivos: Biblioteca 
Escolar e Laboratórios 

de Aprendizagem
Objetivos: Cidadania e 

Desenvolvimento Objetivos: DAC Breve descrição da atividade Público-alvo Recursos humanos 
necessários

Recursos materiais 
necessários

Previsão de 
Custos 

PAA8

Departamento 
de Matemática 

e Ciências 
Experimentais

Comemoração "Dia 
Mundial da 

Alimentação"
f912; f906 16/10/2019 36:00:00 Escola sede

Valorização das 
aprendizagens não 

formais

Motivar para aprendizagens 
obtidas por meio informal;

Desenvolver a autonomia 
e a criatividade;

Desenvolver competências 
pessoais e sociais;

Proporcionar um ensino e 
aprendizagem que se pauta por 

métodos ativos, pelo ensino 
experimental e pela organização do 

trabalho cooperativo em torno de 
projetos que promovam a reflexão 

em ação;

Elaboração de roda dos alimentos 
real e cartazes para expor na 

Biblioteca Escolar. Sensibilização da 
comunidade escolar para a temática 

da alimentação saudável.

9.º A e 12.ºB

Professora de Ciências 
Naturais, Professora 

Bibliotecária e 
Funcionária da 

Biblioteca.

Alimentos, cartolinas, cola 
e tesoura 0

PPA5 Biblioteca 
Escolar Miúdos a Votos f51 22/10/2019 30:00:00 BE

Valorização das 
aprendizagens não 

formais

Motivar para aprendizagens 
obtidas por meio informal;

Formar leitores para o 
século XXI;

Desenvolver competências 
de participação ativa e de 

cultura democrática

Proporcionar um ensino e 
aprendizagem que se pauta por 

métodos ativos, pelo ensino 
experimental e pela organização do 

trabalho cooperativo em torno de 
projetos que promovam a reflexão 

em ação;

Apresentação das candidaturas 
(preenchimento de formulário pelos 

alunos das várias turmas)

1.º ano ao 12.º 
ano

PB, professores titulares 
de turma do 1.º CEB e 

professores de 
Português

PCs 0

PAA9

Departamento 
de Matemática 

e Ciências 
Experimentais

Recolha de 
Medicamentos e 
produtos fora da 

validade

f906;f912 24/10/2019 59:59:59 Escola sede

Promover a ligação da 
escola à comunidade como 
forma de consolidação de 
aprendizagens e melhoria 
dos resultados escolares;

Desenvolver a autonomia 
e a criatividade;

Desenvolver competências 
pessoais e sociais;

Potenciar o desenvolvimento de 
competências essenciais por parte 
dos alunos de modo a alcançar o 

“Perfil dos Alunos à saída da 
Escolaridade Obrigatória ;

Recolha, ao longo do ano, de 
medicamentos e produtos fora da 

validade.
Todas Professoes e 

funcionários
Caixa de cartão, 

impressões 1

PAA10 Departamento 
de Expressões Corta Mato Escolar F448 30/10/2019 2:30:00 Campo de Futebol

Promoção do sucesso 
escolar e da inovação, 

Autopromoção do 
Agrupamento, 

Valorização das 
aprendizagens não 

formais

Promover a ligação da 
escola à comunidade como 
forma de consolidação de 
aprendizagens e melhoria 
dos resultados escolares;

Promover a aprendizagem 
multidisciplinar;

Desenvolver competências 
pessoais e sociais;

Implementar ações e medidas que 
impliquem alterações nas dinâmicas 

de trabalho em sala de aula.

Apuramento dos alunos para o 
Corta mato Distrital

1.º, 2.º 3.º 
Ciclos e 

Secundário

Professores de 
Educação Física Lanches 50

PPA6 Equipa PAA Dia do Diploma f51 25/10/2019 1:30:00 Salão Paroquial Autopromoção do 
Agrupamento

Promover a ligação da 
escola à comunidade como 
forma de consolidação de 
aprendizagens e melhoria 
dos resultados escolares;

Promover a aprendizagem 
multidisciplinar;

Desenvolver competências 
pessoais e sociais;

Potenciar o desenvolvimento de 
competências essenciais por parte 
dos alunos de modo a alcançar o 

“Perfil dos Alunos à saída da 
Escolaridade Obrigatória ;

Entrega dos Diplomas de conclusão 
do ensino secundário; Entrega dos 

Diplomas de Prémios de Mérito
Todas

Professores do 1.º ciclo 
do ano letivo transato;  
DTs ou outros docentes 
da turma do ano letivo 

transato, se possível na 
escola sede.

Cartaz; Convites; 
Diplomas; Aparelhagem de 

som; Decoração
250

PAA11
Professora do 
grupo 120  e 
Inglês AEC

Halloween f270 31/10/2019 4:00:00 EB de Oleiros
Promoção de parcerias e 

contactos com a 
comunidade envolvente

Promover a ligação da 
escola à comunidade como 
forma de consolidação de 
aprendizagens e melhoria 
dos resultados escolares;

Explorar cenários 
inovadores de 
aprendizagem;

Desenvolver competências 
de participação ativa e de 

cultura democrática

Implementar ações e medidas que 
impliquem alterações nas dinâmicas 

de trabalho em sala de aula.

Construção de caldeirões e 
fantasmas para posterior exposição

Turmas do 1.º 
ciclo

Professores/ 
Alunos/Encarregados de 

Educação

Materiais reciclados e 
outros diversos 0

PAA12

Departamento 
de Matemática 

e Ciências 
Experimentais

Problema do Mês f648 04/11/2020 24:00:00 Escola Sede
Valorização das 

aprendizagens não 
formais

Proporcionar experiências 
ricas e diversas que 

estimulem o 
desenvolvimento cognitivo 

dos alunos;

Desenvolver a autonomia 
e a criatividade;

Desenvolver competências 
pessoais e sociais;

Proporcionar um ensino e 
aprendizagem que se pauta por 

métodos ativos, pelo ensino 
experimental e pela organização do 

trabalho cooperativo em torno de 
projetos que promovam a reflexão 

em ação;

A atividade é um 
concurso/passatempo que é 

destinado aos alunos da Escola 
Sede e que apela ao seu raciocínio 

matemático.

Todos os 
alunos da 

Escola sede

Professores do grupo de 
matemática Cartolinas e impressões 10

PAA13

Departamento 
de Matemática 

e Ciências 
Experimentais

Trigonometria 11ºano f914 04/11/2019 1:40:00 Escola sede Promoção do sucesso 
escolar e da inovação

Motivar para aprendizagens 
obtidas por meio informal;

Desenvolver a autonomia 
e a criatividade;

Promover o pensamento 
crítico;

Implementar ações e medidas que 
impliquem alterações nas dinâmicas 

de trabalho em sala de aula.

Realização de ativiades em parceria 
com o PIICIE 11.ºA

Professora de 
Matemática e equipa 

PIICIE
fichas para os alunos 5

PAA14

Departamento 
de Matemática 

e Ciências 
Experimentais

Atividade prática sobre 
Teorema de Pitágoras f909 e f914 05/11/2019 0:50:00 Escola Sede Promoção do sucesso 

escolar e da inovação
Motivar para aprendizagens 

obtidas por meio informal;
Desenvolver a autonomia 

e a criatividade;
Promover o pensamento 

crítico;

Implementar ações e medidas que 
impliquem alterações nas dinâmicas 

de trabalho em sala de aula.

Realização de atividade em 
articulação com a Equipa PIICIE 8.ºA e 8.º B

Professores de 
matemática e equipa do 

PIICIE
Fichas 2

PAA15
Departamento 
de Educação 
Pré-escolar

Magusto f962 11/11/2019 2:00:00

A atividade será 
realizada no 

espaço físico do 
1º Ciclo /Pré- 

Escolar de cada 
estabelecimento 
de ensino deste 

Agrupamento

Promoção de parcerias e 
contactos com a 

comunidade envolvente

Proporcionar experiências 
ricas e diversas que 

estimulem o 
desenvolvimento cognitivo 

dos alunos;

Desenvolver a autonomia 
e a criatividade;

Desenvolver competências 
pessoais e sociais;

Proporcionar um ensino e 
aprendizagem que se pauta por 

métodos ativos, pelo ensino 
experimental e pela organização do 

trabalho cooperativo em torno de 
projetos que promovam a reflexão 

em ação;

A atividade será articulada com o 1.º 
Ciclo do Ensino Básico. Cada 

criança trará uma mãozinha de 
castanhas já retalhadas e um sumo 
para partilhar com os colegas. Se o 

tempo meteorológico proporcionar, a 
atividade será realizada de forma 

tradicional.

4 turmas da 
Educação Pré- 

Escolar

4 Educadoras e 8 
assistentes operacionais

Castanhas, sumos e 
registo gráfico 0

PAA16 Departamento 
de 1.º Ciclo Magusto f270 11/11/0019 4:00:00

Espaços 
envolventes das 

Escolas do 1º 
Ciclo

Valorização das 
aprendizagens não 

formais, Conhecer as 
tradições do meio

Motivar para aprendizagens 
obtidas por meio informal;

Desenvolver a autonomia 
e a criatividade;

Desenvolver competências 
pessoais e sociais;

Potenciar o desenvolvimento de 
competências essenciais por parte 
dos alunos de modo a alcançar o 

“Perfil dos Alunos à saída da 
Escolaridade Obrigatória ;

- Promover a socialização;
- Manter e valorizar tradições;
- Promover o convívio entre a 

comunidade educativa;
- Conhecer a 

tradição/Lenda/alimentação/usos e 
costumes do tema;

- Promover/incentivar atividades de 
articulação entre ciclos.

- Assar, degustar um fruto de 
outono.

Todas as 
turmas do 1.º 

Ciclo

Professores/alunos/assi
stentes operacionais

Castanhas/carvão/fósforos/ 
caruma/ fichas de trabalho/ 

cartuchos
0

PPA7 Equipa PAA Magusto Escolar f125 13/11/2019 1:30:00 Escola sede
Valorização das 

aprendizagens não 
formais

Proporcionar experiências 
ricas e diversas que 

estimulem o 
desenvolvimento cognitivo 

dos alunos;

Desenvolver a autonomia 
e a criatividade;

Desenvolver competências 
pessoais e sociais;

Potenciar o desenvolvimento de 
competências essenciais por parte 
dos alunos de modo a alcançar o 

“Perfil dos Alunos à saída da 
Escolaridade Obrigatória ;

Os alunos irão ter oportunidade de 
realizar jogos tradicionais e comer 

as tradicionais castanhas. Os alunos 
do curso profissional irão ajudar na 

preparação das castanhas.

Comunidade 
escolar da 

escola sede.

Departamento de 
Expressões, 
professores 

acompanhantes e 
alunos do curso 

profissional.

Castanhas, jornais, farinha, 
rebuçados, colher de pau, 
alguidares, sacos e outros 
elementos para os jogos 

tradicionais.

25

PAA17

Departamento 
de Matemática 

e Ciências 
Experimentais

Comemoração "Dia 
Mundial da Diabetes" f906; f912 14/11/2019 2:00:00 Escola sede

Valorização das 
aprendizagens não 

formais

Motivar para aprendizagens 
obtidas por meio informal;

Promover a aprendizagem 
multidisciplinar;

Desenvolver competências 
pessoais e sociais;

Proporcionar um ensino e 
aprendizagem que se pauta por 

métodos ativos, pelo ensino 
experimental e pela organização do 

trabalho cooperativo em torno de 
projetos que promovam a reflexão 

em ação;

Divulgação de informação através 
da elaboração de cartazes; sessão 

formativa com nutricionista.

3.º Ciclo  e 
Secundário

Coordenadora do PES; 
Professora de Ciências 

Naturais.

Cartolinas, tesoura, cola, 
marcadores, fotocópias, 

computador.
5



AGRUPAMENTO DE ESCOLAS PADRE ANTÓNIO DE ANDRADE - PLANO ANUAL DE ATIVIDADES

Numeração Proponente Nome da atividade
Responsável 
pela atividade 

(n.º de 
funcionário)

Data 
aproximada 
da atividade

Duração da 
atividade 
(ex: 12h)

Local de 
realização da 

atividade
Metas Objetivos: PNPSE

Objetivos: Biblioteca 
Escolar e Laboratórios 

de Aprendizagem
Objetivos: Cidadania e 

Desenvolvimento Objetivos: DAC Breve descrição da atividade Público-alvo Recursos humanos 
necessários

Recursos materiais 
necessários

Previsão de 
Custos 

PAA18

Departamento 
de Matemática 

e Ciências 
Experimentais

Comemoração "Dia 
Mundial do Não 

Fumador"
f912; f906 15/11/2019 2:00:00 Escola sede

Valorização das 
aprendizagens não 

formais

Motivar para aprendizagens 
obtidas por meio informal;

Promover a aprendizagem 
multidisciplinar;

Desenvolver competências 
pessoais e sociais;

Proporcionar um ensino e 
aprendizagem que se pauta por 

métodos ativos, pelo ensino 
experimental e pela organização do 

trabalho cooperativo em torno de 
projetos que promovam a reflexão 

em ação;

Construção de maqueta de cigarro 
com informação das substâncias 

tóxicas presentes no tabaco; 
elaboração de trabalhos para 

exposição na Biblioteca Escolar.

9.ºA
Coordenadora do PES; 
Professora de Ciências 

Naturais.

Cartolina, tesoura, cola, 
marcadores, fotocópias, 

computador, tubo plástico, 
serradura , esqueleto 3; 

balões.

5

PAA19

Departamento 
de Matemática 

e Ciências 
Experimentais

Jogo corrida Pitagórica f909 e f914 19/11/2019 0:50:00 Escola Sede Promoção do sucesso 
escolar e da inovação

Motivar para aprendizagens 
obtidas por meio informal;

Desenvolver a autonomia 
e a criatividade;

Promover o pensamento 
crítico;

Implementar ações e medidas que 
impliquem alterações nas dinâmicas 

de trabalho em sala de aula.

Atividade desenvolvida em 
articulação com a equipa PIICIE 8.ºA e 8.ºB

Professores de 
matemática e equipa 

PIICIE
Papel e dados 1

PPA7
Departamento 
de Educação 
Pré-escolar

Comemoração do Dia 
do Pijama f692 20/11/2019 5:00:00

Nos 
estabelecimentos 

de Ensino da 
Educação Pré-

escolar

Valorização das 
aprendizagens não 

formais

Motivar para aprendizagens 
obtidas por meio informal;

Desenvolver a autonomia 
e a criatividade;

Desenvolver competências 
pessoais e sociais;

Proporcionar um ensino e 
aprendizagem que se pauta por 

métodos ativos, pelo ensino 
experimental e pela organização do 

trabalho cooperativo em torno de 
projetos que promovam a reflexão 

em ação;

A atividade será desenvolvida por 
cada Educadora com o seu grupo, 
ajustando a pratica pedagógica à  

idade das crianças de forma  
sensibilizá-las para a prática de 

bons valores(partilha, solidariedade, 
valorização da família, valorização 

da qualidade de vida que 
usufruímos...)  

4 turmas da 
Educação Pré-

escolar

4 Educadoras e 8 
auxiliares

Livros, Jogos, materiais 
reciclados, máquina 
fotográfica, registos 

realizados pelas crianças.

0

PAA20 Departamento 
de Expressões Mega Sprint Escolar f448 27/11/2019 2:30:00 Campo de Futebol

Promoção do sucesso 
escolar e da inovação, 

Autopromoção do 
Agrupamento, 

Valorização das 
aprendizagens não 

formais

Promover a ligação da 
escola à comunidade como 
forma de consolidação de 
aprendizagens e melhoria 
dos resultados escolares;

Desenvolver a autonomia 
e a criatividade;

Desenvolver competências 
pessoais e sociais;

Potenciar o desenvolvimento de 
competências essenciais por parte 
dos alunos de modo a alcançar o 

“Perfil dos Alunos à saída da 
Escolaridade Obrigatória ;

Apuramento de alunos para a fase 
Distrital do Mega Sprint

1.º, 2.º, 3.º 
Ciclos e 

Secundário

Professores de 
Educação Física fita e cones 0

PAA21

Departamento 
de Matemática 

e Ciências 
Experimentais

Comemoração "Dia 
Mundial da Luta Contra 

a Sida"
f912; f906 29/11/2019 02:00:

00.000 BE; salas de aula
Valorização das 

aprendizagens não 
formais

Motivar para aprendizagens 
obtidas por meio informal;

Promover a aprendizagem 
multidisciplinar;

Desenvolver competências 
pessoais e sociais;

Proporcionar um ensino e 
aprendizagem que se pauta por 

métodos ativos, pelo ensino 
experimental e pela organização do 

trabalho cooperativo em torno de 
projetos que promovam a reflexão 

em ação;

Elaboração de trabalhos para 
exposição na Biblioteca Escolar.

Sensibilização dos alunos.

3.º Ciclo e 
Secundário

Coordenadora do PES; 
Professora de Ciências 

Naturais; Professora 
Bibliotecária;

Cartolina, tesoura, cola, 
marcadores, fotocópias, 

computador.
5

PAA22

Departamento 
de Matemática 

e Ciências 
Experimentais

Comemoração "Dia 
Internacional da 
Pessoa Idosa"

f906 03/12/2019 2:00:00 Escola sede
Valorização das 

aprendizagens não 
formais

Motivar para aprendizagens 
obtidas por meio informal;

Promover a aprendizagem 
multidisciplinar;

Desenvolver competências 
pessoais e sociais;

Proporcionar um ensino e 
aprendizagem que se pauta por 

métodos ativos, pelo ensino 
experimental e pela organização do 

trabalho cooperativo em torno de 
projetos que promovam a reflexão 

em ação;

Divulgação de informação. Comunidade 
educativa

Coordenadora do PES; 
Professora Bibliotecária;

Professora Ensino 
Especial.

Cartolina, tesoura, cola, 
marcadores, fotocópias, 

computador.
5

Departamento 
de Matemática 

e Ciências 
Experimentais

Comemoração "Dia 
Mundial da Luta Contra 

a Sida"

f912; f906 29/11/2019 2:00:00 Escola sede Valorização das 
aprendizagens não 

formais

Motivar para aprendizagens 
obtidas por meio informal;

Promover a aprendizagem 
multidisciplinar;

Desenvolver competências 
pessoais e sociais;

Proporcionar um ensino e 
aprendizagem que se pauta por 

métodos ativos, pelo ensino 
experimental e pela organização do 

trabalho cooperativo em torno de 
projetos que promovam a reflexão 

em ação;

Elaboração de trabalhos para 
exposição na Biblioteca Escolar.

Sensibilização dos alunos.

3ºCiclo e 
Secundário

Coordenadora do PES; 
Professora de Ciências 

Naturais; Professora 
Bibliotecária;

Cartolina, tesoura, cola, 
marcadores, fotocópias, 

computador.

5

PAA23 Departamento 
do 1º ciclo English Corner f270 04/12/2019 2:00:00 Escola Básica do 

1º ciclo de Oleiros
Promoção do sucesso 
escolar e da inovação

Proporcionar experiências 
ricas e diversas que 

estimulem o 
desenvolvimento cognitivo 

dos alunos;

Formar leitores para o 
século XXI;

Desenvolver competências 
pessoais e sociais;

Potenciar o desenvolvimento de 
competências essenciais por parte 
dos alunos de modo a alcançar o 

“Perfil dos Alunos à saída da 
Escolaridade Obrigatória ;

Leitura de obras em língua ingresa; 
preenchimento, através de 

desenhos/BD de uma ficha de 
trabalho relacionada com o livro 

explorado; aquisição de vocabulário 
em língua estrangeira/ inglês; 
iniciação ao conhecmento de 
autores de língua estrangeira. 

Turmas do 3.º 
e 4.º ano Professores e 

funcionários

Livros, Jogos, materiais 
reciclados, máquina 
fotográfica, registos 

realizados pelas crianças.

0

PAA24

Departamento 
de Matemática 

e Ciências 
Experimentais

Isometrias 8.º ano f909 e f914 10/12/2019 0:50:00 Escola sede Promoção do sucesso 
escolar e da inovação

Motivar para aprendizagens 
obtidas por meio informal;

Desenvolver a autonomia 
e a criatividade;

Promover o pensamento 
crítico;

Implementar ações e medidas que 
impliquem alterações nas dinâmicas 

de trabalho em sala de aula.

Realização de atividades em 
articulação com o PIICIE 8.º ano

Professores de 
matemática do 8.º ano e 

equipa PIICIE
Fichas para os alunos 2

PAA25
Departamento 
de Educação 
Pré-escolar

Festa do Final do 1º 
Período f692 13/12/2019 1:30:00

Estabelecimentos 
de Ensino do Pré-

escolar do 
Agrupamento

Promoção de parcerias e 
contactos com a 

comunidade envolvente

Proporcionar experiências 
ricas e diversas que 

estimulem o 
desenvolvimento cognitivo 

dos alunos;

Desenvolver a autonomia 
e a criatividade;

Desenvolver competências 
pessoais e sociais;

Proporcionar um ensino e 
aprendizagem que se pauta por 

métodos ativos, pelo ensino 
experimental e pela organização do 

trabalho cooperativo em torno de 
projetos que promovam a reflexão 

em ação;

As crianças representaram 
pequenas peças musicais ou outras 

para as suas famílias.

4 turmas da 
Educação Pré-

escolar

4 educadoras e 8 
assistentes operacionais

Equipamento sonoro e 
adereços. 0

PPA8 Biblioteca 
Escolar

Concurso nacional de 
leitura f51 16/12/2019 3:30:00

Biblioteca 
municipal de 

Oleiros

Promoção de parcerias e 
contactos com a 

comunidade envolvente

Promover a ligação da 
escola à comunidade como 
forma de consolidação de 
aprendizagens e melhoria 
dos resultados escolares;

Formar leitores para o 
século XXI;

Desenvolver competências 
pessoais e sociais;

Potenciar o desenvolvimento de 
competências essenciais por parte 
dos alunos de modo a alcançar o 

“Perfil dos Alunos à saída da 
Escolaridade Obrigatória ;

Prova escrita; prova de palco; quiz 
de cultura e literatura; entrega de 

prémios

alunos 
inscritos

PB e professores de 
português, bibliotecária 

municipal

obras a concurso; 
questionários (fotocópias); 

tablets; prémios
80

PPA9 Departamento 
de 1.º Ciclo Festa de Natal f270 17/12/2019 4:00:00 Escolas do 1º 

Ciclo

Promoção de parcerias e 
contactos com a 

comunidade envolvente

Promover a ligação da 
escola à comunidade como 
forma de consolidação de 
aprendizagens e melhoria 
dos resultados escolares;

Promover a aprendizagem 
multidisciplinar;

Desenvolver competências 
de participação ativa e de 

cultura democrática

Potenciar o desenvolvimento de 
competências essenciais por parte 
dos alunos de modo a alcançar o 

“Perfil dos Alunos à saída da 
Escolaridade Obrigatória ;

- Conhecer a importância do Natal;
- Proporcionar momentos de partilha 

e solidariedade;
- Desenvolver a expressão artística 

e a criatividade;
- Fortalecer os laços de convivência 

na comunidade escolar.
- Festa com canções, 

dramatizações, poemas/ articulação 
com AECs.

Turmas do 1.º 
ciclo

Professores Titulares de 
turma/ professores das 

AECs/ Alunos/ 
funcionários

Aparelhagem de som/ 
computador/ acessórios 

diversos
0

PPA10 Equipa PAA Festa de Natal f125 17/12/2019 1:30:00 Auditório da Sta 
Casa

Autopromoção do 
Agrupamento, 

Valorização das 
aprendizagens não 

formais

Promover a ligação da 
escola à comunidade como 
forma de consolidação de 
aprendizagens e melhoria 
dos resultados escolares;

Desenvolver a autonomia 
e a criatividade;

Desenvolver competências 
pessoais e sociais;

Potenciar o desenvolvimento de 
competências essenciais por parte 
dos alunos de modo a alcançar o 

“Perfil dos Alunos à saída da 
Escolaridade Obrigatória ;

Os alunos preparam e apresentam 
em palco diversas atividades 

teatrais, musicais e de declamação 
de poesia alusivas ao Natal.

Docentes e 
alunos da 

escola sede.

Docentes da Equipa do 
PAA, alunos e 

professores envolvidos 
na atividade

Equipamento de som, 
computador, decorações 

de Natal...
30



AGRUPAMENTO DE ESCOLAS PADRE ANTÓNIO DE ANDRADE - PLANO ANUAL DE ATIVIDADES

Numeração Proponente Nome da atividade
Responsável 
pela atividade 

(n.º de 
funcionário)

Data 
aproximada 
da atividade

Duração da 
atividade 
(ex: 12h)

Local de 
realização da 

atividade
Metas Objetivos: PNPSE

Objetivos: Biblioteca 
Escolar e Laboratórios 

de Aprendizagem
Objetivos: Cidadania e 

Desenvolvimento Objetivos: DAC Breve descrição da atividade Público-alvo Recursos humanos 
necessários

Recursos materiais 
necessários

Previsão de 
Custos 

PAA26 Departamento 
de Expressões

Dia das modalidades 
desportivas f448 17/12/2019 3:45:00 Pavilhão, Campo 

de futebol

Promoção do sucesso 
escolar e da inovação, 

Autopromoção do 
Agrupamento, 

Valorização das 
aprendizagens não 

formais

Motivar para aprendizagens 
obtidas por meio informal;

Promover a aprendizagem 
multidisciplinar;

Desenvolver competências 
pessoais e sociais;

Proporcionar um ensino e 
aprendizagem que se pauta por 

métodos ativos, pelo ensino 
experimental e pela organização do 

trabalho cooperativo em torno de 
projetos que promovam a reflexão 

em ação;

Dia das modalidades Coletivas 2.º, 3.º ciclos e 
Secundário

Professores de 
Educação Física

Pavilhão, campo de 
futebol, bolas 0

PAA27

Professora de 
Educação 
Especial e 

Professora de 
Filosofia

Mensagem / ou canção 
de Natal 

Crisálida 
Farinha / 

Teresinha 
Mendes

17/12/2019 0:20:00 No local destinado 
para o efeito

Promoção do sucesso 
escolar e da inovação

Promover a ligação da 
escola à comunidade como 
forma de consolidação de 
aprendizagens e melhoria 
dos resultados escolares;

Desenvolver a autonomia 
e a criatividade;

Desenvolver competências 
pessoais e sociais;

Potenciar o desenvolvimento de 
competências essenciais por parte 
dos alunos de modo a alcançar o 

“Perfil dos Alunos à saída da 
Escolaridade Obrigatória ;

Apresentação de uma mensagem  
/canção de Natal pelos alunos da 

turma.
11.º A

Alunos da turma e as 
professoras 

responsáveis pela 
atividade.

 Cartolinas, cola. 5

2.º Período

Numeração Proponente Nome da atividade
Responsável 
pela atividade 

(n.º de 
funcionário)

Data 
aproximada 
da atividade

Duração da 
atividade 
(ex: 12h)

Local de 
realização da 

atividade
Metas Objetivos: PNPSE

Objetivos: Biblioteca 
Escolar e Laboratórios 

de Aprendizagem
Objetivos: Cidadania e 

Desenvolvimento Objetivos: DAC Breve descrição da atividade Público alvo Recursos humanos 
necessários

Recursos materiais 
necessários

Previsão de 
Custos 

PAA28
Departamento 
de Educação 
Pré-escolar

Dia de Reis f692 06/01/2020 1:00:00 escola sede e 
comunidade

Valorização das 
aprendizagens não 

formais

Proporcionar experiências 
ricas e diversas que 

estimulem o 
desenvolvimento cognitivo 

dos alunos;

Promover a aprendizagem 
multidisciplinar;

Desenvolver competências 
pessoais e sociais;

Implementar ações e medidas que 
impliquem alterações nas dinâmicas 

de trabalho em sala de aula.

cantar as janeiras na escola sede e 
na comunidade

pré-escolar de 
Oleiros, 

Estreito e 
Orvalho

Educadoras e 
assistentes operacionais

instrumentos musicais e 
coroas de papel 0

PAA29 Departamento 
de 1.º Ciclo Dia de Reis f270 06/01/2020 2:00:00

Animar a 
comunidade 

envolvente às 
escolas de 

Estreito e Orvalho

Promoção de parcerias e 
contactos com a 

comunidade envolvente

Promover a ligação da 
escola à comunidade como 
forma de consolidação de 
aprendizagens e melhoria 
dos resultados escolares;

Desenvolver a autonomia 
e a criatividade;

Desenvolver competências 
pessoais e sociais;

Potenciar o desenvolvimento de 
competências essenciais por parte 
dos alunos de modo a alcançar o 

“Perfil dos Alunos à saída da 
Escolaridade Obrigatória ;

- Investigação/Trabalho escrito 
sobre os Reis Magos;

- Elaboração de um mapa semântico 
com o mesmo tema;

- Aprendizagem de uma canção 
alusiva ao dia de reis;

- Confeção de coroas para os 
alunos;

- Construção de instrumentos 
musicais com materiais reciclados.
- Desfile pelas ruas de Estreito e 

Orvalho.

Turmas de 
Estreito e 
Orvalho

Professores/ Alunos/ 
Assistentes 

Operacionais/ 
Comunidade

- Material de desgaste 
diverso;

- Instrumentos musicais. 0

PAA30

Departamento 
de Matemática 

e Ciências 
Experimentais

Comemoração do Dia 
Internacional do Riso f906;f912 17/01/2020 8:00:00 Escola sede Motivar para aprendizagens 

obtidas por meio informal;
Desenvolver a autonomia 

e a criatividade;
Desenvolver competências 

pessoais e sociais;

Potenciar o desenvolvimento de 
competências essenciais por parte 
dos alunos de modo a alcançar o 

“Perfil dos Alunos à saída da 
Escolaridade Obrigatória ;

Elaboração de frases/mensagens 
sobre a importância do riso. Todas Professores/funcionário

s
Fotocópias/Impressões

Biblioteca 5

PAA31 Departamento 
de Expressões Corta Mato Distrital f448 24/01/2020 6:00:00 Castelo Branco

Promoção do sucesso 
escolar e da inovação, 

Autopromoção do 
Agrupamento, 

Valorização das 
aprendizagens não 

formais

Proporcionar experiências 
ricas e diversas que 

estimulem o 
desenvolvimento cognitivo 

dos alunos;

Desenvolver a autonomia 
e a criatividade;

Desenvolver competências 
pessoais e sociais;

Potenciar o desenvolvimento de 
competências essenciais por parte 
dos alunos de modo a alcançar o 

“Perfil dos Alunos à saída da 
Escolaridade Obrigatória ;

Competição distrital entre escolas

Alunos 
apurados para 
esta fase do 
corta mato

Professores Educação 
Física Transporte, lanches, 100

PAA32

Departamento 
de Matemática 

e Ciências 
Experimentais

Olimpíadas Nacionais 
da Biologia (júnior) f912;f906 08/01/2020 2:00:00 Escola sede Promoção do sucesso 

escolar e da inovação

Proporcionar experiências 
ricas e diversas que 

estimulem o 
desenvolvimento cognitivo 

dos alunos;

Promover a aprendizagem 
multidisciplinar;

Desenvolver competências 
pessoais e sociais;

Potenciar o desenvolvimento de 
competências essenciais por parte 
dos alunos de modo a alcançar o 

“Perfil dos Alunos à saída da 
Escolaridade Obrigatória ;

Resolução de fichas sobre Biologia 9ºA 1 Professor Computador, fotocópias 5

PPA11 Biblioteca 
Escolar

Miúdos a votos - 
campanha eleitoral f51 03/02/2020 60:00:00 Escola sede e 

primeiro ciclo

Valorização das 
aprendizagens não 

formais

Motivar para aprendizagens 
obtidas por meio informal;

Formar leitores para o 
século XXI;

Desenvolver competências 
de participação ativa e de 

cultura democrática

Potenciar o desenvolvimento de 
competências essenciais por parte 
dos alunos de modo a alcançar o 

“Perfil dos Alunos à saída da 
Escolaridade Obrigatória ;

elaboração de cartazes, vídeos, 
autocolantes e marcadores de 

páginas; debates; etc
1.º ao 12. ano

PB; professores titulares 
de turma; professores 

de Português e TIC

cartolinas, canetas de 
feltor, tintas, pinceis, EVA, 

cola, tablets, etc
10

PAA33

Departamento 
de Matemática 

e Ciências 
Experimentais

Comemoração do Dia 
Mundial da Luta Contra 

o Cancro
f906;f912 04/02/2020 8:00:00 Escola Sede

Proporcionar experiências 
ricas e diversas que 

estimulem o 
desenvolvimento cognitivo 

dos alunos;

Desenvolver a autonomia 
e a criatividade;

Desenvolver competências 
pessoais e sociais;

Potenciar o desenvolvimento de 
competências essenciais por parte 
dos alunos de modo a alcançar o 

“Perfil dos Alunos à saída da 
Escolaridade Obrigatória ;

Divulgação de informação relativa à 
Luta Contra o Cancro Todas Professores Cartolinas, impressões, 

computadores 5

PAA34

Departamento 
de Matemática 

e Ciências 
Experimentais

Escalas e Mapas F648, f916 05/02/2020 0:50:00 Escola sede Promoção do sucesso 
escolar e da inovação

Proporcionar experiências 
ricas e diversas que 

estimulem o 
desenvolvimento cognitivo 

dos alunos;

Explorar cenários 
inovadores de 
aprendizagem;

Desenvolver competências 
pessoais e sociais;

Proporcionar um ensino e 
aprendizagem que se pauta por 

métodos ativos, pelo ensino 
experimental e pela organização do 

trabalho cooperativo em torno de 
projetos que promovam a reflexão 

em ação;

Atividade em parceria com o PIICIE 6º A e 6º B Professoras das turmas 
e professora do PIICIE impressões 2



AGRUPAMENTO DE ESCOLAS PADRE ANTÓNIO DE ANDRADE - PLANO ANUAL DE ATIVIDADES

Numeração Proponente Nome da atividade
Responsável 
pela atividade 

(n.º de 
funcionário)

Data 
aproximada 
da atividade

Duração da 
atividade 
(ex: 12h)

Local de 
realização da 

atividade
Metas Objetivos: PNPSE

Objetivos: Biblioteca 
Escolar e Laboratórios 

de Aprendizagem
Objetivos: Cidadania e 

Desenvolvimento Objetivos: DAC Breve descrição da atividade Público-alvo Recursos humanos 
necessários

Recursos materiais 
necessários

Previsão de 
Custos 

PAA35 Biblioteca 
Escolar

Noite dos Livros do 
Harry Potter f51 06/02/2020 34:00:00 BE - escola sede Autopromoção do 

Agrupamento

Proporcionar experiências 
ricas e diversas que 

estimulem o 
desenvolvimento cognitivo 

dos alunos;

Formar leitores para o 
século XXI;

Desenvolver competências 
pessoais e sociais;

Potenciar o desenvolvimento de 
competências essenciais por parte 
dos alunos de modo a alcançar o 

“Perfil dos Alunos à saída da 
Escolaridade Obrigatória ;

Decoração temática do bloco A; 
exposição de trabalhos; momentos 

de leitura; jogos temáticos; etc

todas as 
turmas

professores do 
departamento de 

expressões e 
professores voluntários 

de outros 
departamentos

papel de cenário, 
cartolinas, papel crepe, 

cola branca, fita-cola larga 
transparente, tintas, 

pincéis, fotocópias, cola 
quente, decoração 

temática já existente, t-
shirts de 4 cores, etc

400

PAA36

Departamento 
de Matemática 

e Ciências 
Experimentais

Dia da Internet Segura f905 11/02/2020 4:00:00 D19

Promoção do sucesso 
escolar e da inovação, 

Valorização das 
aprendizagens não 

formais

Proporcionar experiências 
ricas e diversas que 

estimulem o 
desenvolvimento cognitivo 

dos alunos;

Estimular o uso de 
ferramentas digitais de 
apoio a atividades de 

aprendizagem inovadoras;

Desenvolver competências 
pessoais e sociais;

Potenciar o desenvolvimento de 
competências essenciais por parte 
dos alunos de modo a alcançar o 

“Perfil dos Alunos à saída da 
Escolaridade Obrigatória ;

Neste dia pretende-se esclarecer 
todos os aspetos relacionados com 

a internet Segura e as formas de 
usar a tecnologia de forma segura.

Está aberto a 
toda a 

comunidade 
educativa

O professor responsável 
e um elemento do 

PIICIE ou outro 
elemento a designar

Equipamentos disponíveis 
na sala de aula. 0

PAA37 Departamento 
de 1.º Ciclo Valentine`s Day f270 14/02/2020 4:00:00 Escolas do 1º 

Ciclo

Valorização das 
aprendizagens não 

formais

Promover a ligação da 
escola à comunidade como 
forma de consolidação de 
aprendizagens e melhoria 
dos resultados escolares;

Promover a aprendizagem 
multidisciplinar;

Promover o pensamento 
crítico;

Potenciar o desenvolvimento de 
competências essenciais por parte 
dos alunos de modo a alcançar o 

“Perfil dos Alunos à saída da 
Escolaridade Obrigatória ;

- Trocar mensagens de amizade;
- Construção de um postal.

- Aprofundar afetos e sentimentos

Turmas do 1.º 
ciclo

Professora do grupo 
120 e Professora AEC 

de inglês

- Mensagens de amizade;
- Lápis de cor;
- Cartolinas;

- Tesoura de recorte.
0

PAA38

Departamento 
de Matemática 

e Ciências 
Experimentais

Sessão de 
sensibilização sobre o 
tema "Sexualidade e 

Afetos"

f906 14/02/2019 2:00:00 Escola sede
Valorização das 

aprendizagens não 
formais

Motivar para aprendizagens 
obtidas por meio informal;

Promover a aprendizagem 
multidisciplinar;

Desenvolver competências 
pessoais e sociais;

Proporcionar um ensino e 
aprendizagem que se pauta por 

métodos ativos, pelo ensino 
experimental e pela organização do 

trabalho cooperativo em torno de 
projetos que promovam a reflexão 

em ação;

Divulgação de informação. Secundário Coordenadora do PES; 
Centro de Saúde - 5

PAA39 PES

Sessão de 
sensibilização sobre o 

tema "Métodos 
Contracetivos"

f906 14/02/2019 2:00:00 Escola sede
Valorização das 

aprendizagens não 
formais

Motivar para aprendizagens 
obtidas por meio informal;

Promover a aprendizagem 
multidisciplinar;

Desenvolver competências 
pessoais e sociais;

Proporcionar um ensino e 
aprendizagem que se pauta por 

métodos ativos, pelo ensino 
experimental e pela organização do 

trabalho cooperativo em torno de 
projetos que promovam a reflexão 

em ação;

Divulgação de informação. 9.º ano Coordenadora do PES; 
Centro de Saúde; - 5

PPA12 Equipa PAA Desfile de Carnaval f125 21/02/2020 2:00:00 Escola e ruas da 
vila

Promoção de parcerias e 
contactos com a 

comunidade envolvente, 
Autopromoção do 

Agrupamento, 
Valorização das 

aprendizagens não 
formais

Proporcionar experiências 
ricas e diversas que 

estimulem o 
desenvolvimento cognitivo 

dos alunos;

Explorar cenários 
inovadores de 
aprendizagem;

Desenvolver competências 
pessoais e sociais;

Potenciar o desenvolvimento de 
competências essenciais por parte 
dos alunos de modo a alcançar o 

“Perfil dos Alunos à saída da 
Escolaridade Obrigatória ;

Os alunos preparam, por turmas, 
antecipadamente, o tema do desfile, 
mascarando-se e desfilando  pelas 
ruas da vila no dia 21 de fevereiro

Todos os 
alunos do 

Agrupamento 
e os alunos do 
Infantário da 
Santa Casa.

Professores e 
funcionários 

acompanhantes

Materiais diversos de 
decoração e cartaz de 

divulgação da atividade.
10

PAA40

Departamento 
de Matemática 

e Ciências 
Experimentais

Comemoração do Dia 
Mundial das Doenças 

Raras
f906;f912 28/02/2020 8:00:00 Escola Sede

Proporcionar experiências 
ricas e diversas que 

estimulem o 
desenvolvimento cognitivo 

dos alunos;

Desenvolver a autonomia 
e a criatividade;

Desenvolver competências 
pessoais e sociais;

Potenciar o desenvolvimento de 
competências essenciais por parte 
dos alunos de modo a alcançar o 

“Perfil dos Alunos à saída da 
Escolaridade Obrigatória ;

Exposição de trabalhos sobre 
Doenças Raras Todas Professores de Biologia 

e de Ciências Naturais
Computadores, cartolinas, 

impressões 5

PAA41 Departamento 
de Expressões Mega Sprint Distrital f448 03/03/2020 8:00:00

Complexo 
Desportivo da 

Covilhã

Promoção do sucesso 
escolar e da inovação, 

Autopromoção do 
Agrupamento, 

Valorização das 
aprendizagens não 

formais

Promover a ligação da 
escola à comunidade como 
forma de consolidação de 
aprendizagens e melhoria 
dos resultados escolares;

Promover a aprendizagem 
multidisciplinar;

Desenvolver competências 
pessoais e sociais;

Potenciar o desenvolvimento de 
competências essenciais por parte 
dos alunos de modo a alcançar o 

“Perfil dos Alunos à saída da 
Escolaridade Obrigatória ;

Competição distrital entre escolas
Alunos 

apurados para 
esta fase

Professores de 
Educação Física Transporte, lanches 120

PAA42 PES
Sessão de 

sensibilização sobre o 
tema "Álcool e Drogas"

f906 04/03/2019 2:00:00 Escola sede
Valorização das 

aprendizagens não 
formais

Motivar para aprendizagens 
obtidas por meio informal;

Promover a aprendizagem 
multidisciplinar;

Desenvolver competências 
pessoais e sociais;

Proporcionar um ensino e 
aprendizagem que se pauta por 

métodos ativos, pelo ensino 
experimental e pela organização do 

trabalho cooperativo em torno de 
projetos que promovam a reflexão 

em ação;

Divulgação de informação. Comunidade 
Educativa

Coordenadora do PES; 
Centro de Saúde; - 0

PAA43

Departamento 
de Matemática 

e Ciências 
Experimentais

Rins-Doenças Renais f906;f912 04/03/2019 1:00:00 Escola sede Promoção do sucesso 
escolar e da inovação

Proporcionar experiências 
ricas e diversas que 

estimulem o 
desenvolvimento cognitivo 

dos alunos;

Desenvolver a autonomia 
e a criatividade;

Desenvolver competências 
pessoais e sociais;

Potenciar o desenvolvimento de 
competências essenciais por parte 
dos alunos de modo a alcançar o 

“Perfil dos Alunos à saída da 
Escolaridade Obrigatória 

Sessão de sensibilização sobre o 
tema "Rins-Doenças Renais" 9.ºA 1 professor Computador 0

PAA44

Departamento 
de Matemática 

e Ciências 
Experimentais

Desenhar com 
Polígonos F648, f916 05/03/2020 00:50:00 Escola sede Promoção do sucesso 

escolar e da inovação

Proporcionar experiências 
ricas e diversas que 

estimulem o 
desenvolvimento cognitivo 

dos alunos;

Explorar cenários 
inovadores de 
aprendizagem;

Desenvolver competências 
pessoais e sociais;

Proporcionar um ensino e 
aprendizagem que se pauta por 

métodos ativos, pelo ensino 
experimental e pela organização do 

trabalho cooperativo em torno de 
projetos que promovam a reflexão 

em ação;

Aplicação de uma atividade em 
parceria com a equipa do PIICIE

5.º A; 11.º/12.º 
Matemática 
Funcional

Professoras das turmas 
e professora do PIICIE

Robots (material do PIICIE) 
e impressões 2

PAA45

Departamento 
de Matemática 

e Ciências 
Experimentais

Perímetro e o número 
Pi F648, f916 05/03/2010 0:50:00 Escola Sede Promoção do sucesso 

escolar e da inovação

Proporcionar experiências 
ricas e diversas que 

estimulem o 
desenvolvimento cognitivo 

dos alunos;

Explorar cenários 
inovadores de 
aprendizagem;

Desenvolver competências 
pessoais e sociais;

Proporcionar um ensino e 
aprendizagem que se pauta por 

métodos ativos, pelo ensino 
experimental e pela organização do 

trabalho cooperativo em torno de 
projetos que promovam a reflexão 

em ação;

Atividade em parceria com a equipa 
do PIICIE 6.º A e 6.º B Professoras da turma e 

professora do PIICIE
Fitas métricas, 

calculadoras, impressões 2



AGRUPAMENTO DE ESCOLAS PADRE ANTÓNIO DE ANDRADE - PLANO ANUAL DE ATIVIDADES

Numeração Proponente Nome da atividade
Responsável 
pela atividade 

(n.º de 
funcionário)

Data 
aproximada 
da atividade

Duração da 
atividade 
(ex: 12h)

Local de 
realização da 

atividade
Metas Objetivos: PNPSE

Objetivos: Biblioteca 
Escolar e Laboratórios 

de Aprendizagem
Objetivos: Cidadania e 

Desenvolvimento Objetivos: DAC Breve descrição da atividade Público-alvo Recursos humanos 
necessários

Recursos materiais 
necessários

Previsão de 
Custos 

PAA46

Departamento 
de Matemática 

e Ciências 
Experimentais

Sessão sobre primeiros 
socorros e SBV f912; f906 05/03/1920 2:00:00 Escola sede

Valorização das 
aprendizagens não 

formais

Motivar para aprendizagens 
obtidas por meio informal;

Promover a aprendizagem 
multidisciplinar;

Desenvolver competências 
pessoais e sociais;

Proporcionar um ensino e 
aprendizagem que se pauta por 

métodos ativos, pelo ensino 
experimental e pela organização do 

trabalho cooperativo em torno de 
projetos que promovam a reflexão 

em ação;

Aprender e praticar técnicas de 
Suporte Básico de Vida. 9.º ano

Coordenadora do PES; 
Bombeiros Voluntários 

de Oleiros
- 0

PPA13 Biblioteca 
Escolar

Concurso nacional de 
leitura - fase 
intermunicipal

f51 10/03/2020 8:00:00 a definir pela 
CIMBB

Autopromoção do 
Agrupamento

Proporcionar experiências 
ricas e diversas que 

estimulem o 
desenvolvimento cognitivo 

dos alunos;

Formar leitores para o 
século XXI;

Desenvolver competências 
de participação ativa e de 

cultura democrática

Potenciar o desenvolvimento de 
competências essenciais por parte 
dos alunos de modo a alcançar o 

“Perfil dos Alunos à saída da 
Escolaridade Obrigatória ;

estudo das obras em prova (antes 
do dia da prova); prova escrita + 

prova de palco

alunos 
vencedores da 
fase de escola

PB + professores de 
português obras a concurso 400

PAA47

Departamento 
de Matemática 

e Ciências 
Experimentais

Dia do PI f648 16/03/2020 8:00:00 Escola Sede
Valorização das 

aprendizagens não 
formais

Motivar para aprendizagens 
obtidas por meio informal;

Desenvolver a autonomia 
e a criatividade;

Desenvolver competências 
pessoais e sociais;

Proporcionar um ensino e 
aprendizagem que se pauta por 

métodos ativos, pelo ensino 
experimental e pela organização do 

trabalho cooperativo em torno de 
projetos que promovam a reflexão 

em ação;

Concurso da Construção do Pi 
(exposição de trabalhos); 

descoberta do valor de Pi através de 
atividades experimentais; 

curiosidades relacionadas com o Pi

Todos os 
alunos

Professores do grupo de 
Matemática

Cartolinas, papel colorido; 
calculadoras; cola; fita-

cola; computador; 
impressões

20

PPA14 Biblioteca 
Escolar

Miúdos a votos - 
eleições f51 17/03/2019 6:00:00 BE e 1º ciclo

Valorização das 
aprendizagens não 

formais

Motivar para aprendizagens 
obtidas por meio informal;

Formar leitores para o 
século XXI;

Desenvolver competências 
de participação ativa e de 

cultura democrática

Potenciar o desenvolvimento de 
competências essenciais por parte 
dos alunos de modo a alcançar o 

“Perfil dos Alunos à saída da 
Escolaridade Obrigatória ;

estabelecimento de mesas de voto 
para as eleições 1.º ao 12º ano

PB; alunos dos vários 
ciclos para as mesas de 

voto

boletins de voto; caderno 
eleitoral; urnas de voto; 

mesas e cadeiras
10

PAA48
Departamento 
de Educação 
Pré-escolar

Dia da Árvore f692 20/03/2020 2:00:00 sala de aula
Valorização das 

aprendizagens não 
formais

Motivar para aprendizagens 
obtidas por meio informal;

Desenvolver a autonomia 
e a criatividade;

Desenvolver competências 
pessoais e sociais;

Proporcionar um ensino e 
aprendizagem que se pauta por 

métodos ativos, pelo ensino 
experimental e pela organização do 

trabalho cooperativo em torno de 
projetos que promovam a reflexão 

em ação;

sensibilização dos alunos para a 
importância das árvores na nossa 

vida; plantação de árvore

turmas do pré-
escolar

educadoras e 
assistentes operacionais

árvores de fruto; livros; 
filme; 0

PAA49

Departamento 
de Matemática 

e Ciências 
Experimentais

Campeonato de Jogos 
Matemáticos

f648; f909; 
f914; f916 20/03/2020 24:00:00

Escola Sede/ 
Aveiro(Final 

=VE9)

Promoção do sucesso 
escolar e da inovação, 

Valorização das 
aprendizagens não 

formais

Proporcionar experiências 
ricas e diversas que 

estimulem o 
desenvolvimento cognitivo 

dos alunos;

Desenvolver a autonomia 
e a criatividade;

Desenvolver competências 
pessoais e sociais;

Proporcionar um ensino e 
aprendizagem que se pauta por 

métodos ativos, pelo ensino 
experimental e pela organização do 

trabalho cooperativo em torno de 
projetos que promovam a reflexão 

em ação;

O concurso consiste na seleção de 
três alunos por ciclo, um por jogo, 
no total de 9 alunos. Estes alunos 

irão representar a escola na final do 
Campeonato Nacional de Jogos 

Matemáticos.

2.º  e 3.º 
Ciclos

Professores promotores, 
professora do PIICIE

Papel de rascunho, 
impressões, sala 500

PAA50

Departamento 
de Matemática 

e Ciências 
Experimentais

Comemoração do Dia 
Nacional do Estudante f906 24/03/2020 1:00:00 Escola Sede Motivar para aprendizagens 

obtidas por meio informal;
Desenvolver a autonomia 

e a criatividade;
Desenvolver competências 

pessoais e sociais;

Potenciar o desenvolvimento de 
competências essenciais por parte 
dos alunos de modo a alcançar o 

“Perfil dos Alunos à saída da 
Escolaridade Obrigatória ;

Pesagem das mochilas dos alunos 
do 5.º ano 5.º Professores Balança, folhas brancas 2

PPA15 Biblioteca 
Escolar

Semana da Leitura 
2020 f51 25/03/2020 40:00:00 BE

Valorização das 
aprendizagens não 

formais

Motivar para aprendizagens 
obtidas por meio informal;

Formar leitores para o 
século XXI;

Desenvolver competências 
pessoais e sociais;

Implementar ações e medidas que 
impliquem alterações nas dinâmicas 

de trabalho em sala de aula.

Atividades a planificar: Vamos ouvir 
uma história; feira de troca de livros 
usados; desafios de leitura on line; 

concursos; visita de escritor

todas as 
turmas

PB; professores do 
departamento de 

línguas; professores 
acompanhantes; equipa 

PIICIE

papel de cenário, 
cartlolinas, cola, tintas, 
pincéis, tablets, livros 

usados, PC e projetor, ecrã 
táctil, etc

20

PAA51

Departamento 
de Matemática 

e Ciências 
Experimentais

Campeonato 
SuperTmatik - Cálculo 

Mental

f648, f909, 
f914 e f916 25/03/2019 24:00:00 Escola sede Promoção do sucesso 

escolar e da inovação

Proporcionar experiências 
ricas e diversas que 

estimulem o 
desenvolvimento cognitivo 

dos alunos;

Desenvolver a autonomia 
e a criatividade;

Promover o pensamento 
crítico;

Potenciar o desenvolvimento de 
competências essenciais por parte 
dos alunos de modo a alcançar o 

“Perfil dos Alunos à saída da 
Escolaridade Obrigatória ;

Treinos, fase intra-turma e fase 
inter-turmas do Campeonato 
SuperTmatik - Cálculo Mental.

Turmas dos 2.º 
e 3.º ciclos

Professores 
proponentes

Baralhos do SuperTmatik, 
mapa de sorteios 45

PAA52 Departamento 
de 1.º Ciclo Easter Egg Hunt f270 27/03/2020 4:00:00 Escolas do 1º 

Ciclo

Valorização das 
aprendizagens não 

formais

Proporcionar experiências 
ricas e diversas que 

estimulem o 
desenvolvimento cognitivo 

dos alunos;

Explorar cenários 
inovadores de 
aprendizagem;

Desenvolver competências 
pessoais e sociais;

Potenciar o desenvolvimento de 
competências essenciais por parte 
dos alunos de modo a alcançar o 

“Perfil dos Alunos à saída da 
Escolaridade Obrigatória ;

- Elaboração de trabalhos escritos 
(mapa semântico, produção de 
textos, família de palavras…);

- Construção de uma caixa para as 
amêndoas/ chocolates;
- Jogo “ A caça ao ovo”

Turmas do 1.º 
Ciclo

Professora do grupo 
120 (inglês) e AEC de 

Inglês

- Material de desgaste;
- Amêndoas e ovos de 

chocolate.
0

PAA53 Bibliotecas de 
Mãos dadas

Bibliotecas de Mãos 
dadas f51 27/03/2020 1:00:00 BE

Promoção do sucesso 
escolar e da inovação, 

Autopromoção do 
Agrupamento, 

Valorização das 
aprendizagens não 

formais

Promover a ligação da 
escola à comunidade como 
forma de consolidação de 
aprendizagens e melhoria 
dos resultados escolares;

Formar leitores para o 
século XXI;

Promover o pensamento 
crítico;

Potenciar o desenvolvimento de 
competências essenciais por parte 
dos alunos de modo a alcançar o 

“Perfil dos Alunos à saída da 
Escolaridade Obrigatória ;

Exploração de obras de leitura 
obrigatória ou recomendada

1.º ciclo; 2.º 
ciclo

PB; bibliotecária 
Municipal; professores 

titulares de turma; 
professores de 

português

obras; fotocópias; tablets; 
ecrâ táctil; 20

PAA54 Departamento 
de Expressões

Dia das modalidades 
desportivas f448 27/03/2020 3:45:00 Pavilhão

Promoção do sucesso 
escolar e da inovação, 

Autopromoção do 
Agrupamento, 

Valorização das 
aprendizagens não 

formais

Motivar para aprendizagens 
obtidas por meio informal;

Promover a aprendizagem 
multidisciplinar;

Desenvolver competências 
pessoais e sociais;

Implementar ações e medidas que 
impliquem alterações nas dinâmicas 

de trabalho em sala de aula.
Desporto Coletivos e individuais

1.º Ciclo, 2.º 
Ciclo, 3.º Ciclo 
e secundário

professores Educação 
Física

Pavilhão, campo de 
futebol, bolas 0

PAA55 Biblioteca 
Escolar

Formação para Pais: "A 
importância da leitura" f51 27/03/2020 0:45:00 BE

Promoção de parcerias e 
contactos com a 

comunidade envolvente

Promover a ligação da 
escola à comunidade como 
forma de consolidação de 
aprendizagens e melhoria 
dos resultados escolares;

Formar leitores para o 
século XXI;

Desenvolver competências 
pessoais e sociais;

Potenciar o desenvolvimento de 
competências essenciais por parte 
dos alunos de modo a alcançar o 

“Perfil dos Alunos à saída da 
Escolaridade Obrigatória ;

Apresentação powerpoint; diálogo 
com os pais; exemplo de como ler 

com as crianças

pais e 
encarregados 
de educação 

do pré-escolar 
e do 1.º ciclo

PB, educadoras e 
professores do 1.º ciclo PC, projetor, folhetos 10



AGRUPAMENTO DE ESCOLAS PADRE ANTÓNIO DE ANDRADE - PLANO ANUAL DE ATIVIDADES

Numeração Proponente Nome da atividade
Responsável 
pela atividade 

(n.º de 
funcionário)

Data 
aproximada 
da atividade

Duração da 
atividade 
(ex: 12h)

Local de 
realização da 

atividade
Metas Objetivos: PNPSE

Objetivos: Biblioteca 
Escolar e Laboratórios 

de Aprendizagem
Objetivos: Cidadania e 

Desenvolvimento Objetivos: DAC Breve descrição da atividade Público-alvo Recursos humanos 
necessários

Recursos materiais 
necessários

Previsão de 
Custos 

3.º Período

Numeração Proponente Nome da atividade
Responsável 
pela atividade 

(n.º de 
funcionário)

Data 
aproximada 
da atividade

Duração da 
atividade 
(ex: 12h)

Local de 
realização da 

atividade
Metas Objetivos: PNPSE

Objetivos: Biblioteca 
Escolar e Laboratórios 

de Aprendizagem
Objetivos: Cidadania e 

Desenvolvimento Objetivos: DAC Breve descrição da atividade Público alvo Recursos humanos 
necessários

Recursos materiais 
necessários

Previsão de 
Custos 

PAA56

Departamento 
de Matemática 

e Ciências 
Experimentais

Comemoração do Dia 
Mundial da Saúde f906;f912 07/04/2020 1:00:00 Escola Sede Motivar para aprendizagens 

obtidas por meio informal;
Desenvolver a autonomia 

e a criatividade;
Desenvolver competências 

pessoais e sociais;

Potenciar o desenvolvimento de 
competências essenciais por parte 
dos alunos de modo a alcançar o 

“Perfil dos Alunos à saída da 
Escolaridade Obrigatória ;

Realização de uma caminhada Todas Professores e 
funcionários Folhas brancas 1

PAA57 

Departamento 
de Matemática 

e Ciências 
Experimentais

Canguru f648, f914, 
f909 e f916 16/04/2020 1:30:00 Escola Sede

Promoção do sucesso 
escolar e da inovação, 

Valorização das 
aprendizagens não 

formais

Proporcionar experiências 
ricas e diversas que 

estimulem o 
desenvolvimento cognitivo 

dos alunos;

Desenvolver a autonomia 
e a criatividade;

Desenvolver competências 
pessoais e sociais;

Proporcionar um ensino e 
aprendizagem que se pauta por 

métodos ativos, pelo ensino 
experimental e pela organização do 

trabalho cooperativo em torno de 
projetos que promovam a reflexão 

em ação;

A atividade consiste num concurso 
que se realiza numa única prova: 

não existe nenhuma selecção prévia 
nem existe uma prova final. Existem 
oito Categorias, de acordo com as 

idades dos alunos: Escolar (5.º e 6.º 
anos de escolaridade), Benjamim (7.

º e 8.º anos de escolaridade), 
Cadete (9.º ano de escolaridade).

2.º e 3.º ciclos Professores promotores. Provas impressas. 50

PAA58

Departamento 
de Matemática 

e Ciências 
Experimentais

Semelhança de 
triângulos f909 21/04/2020 0:50:00 Escola Sede Promoção do sucesso 

escolar e da inovação
Motivar para aprendizagens 

obtidas por meio informal;
Desenvolver a autonomia 

e a criatividade;
Promover o pensamento 

crítico;

Implementar ações e medidas que 
impliquem alterações nas dinâmicas 

de trabalho em sala de aula.

Realização de atividade em 
articulação com a equipa PIICIE 7.º A

Professora de 
matemática de 7.º ano e 

equipa PIICIE
Fichas 2

PAA59 (=VE10)

Departamento 
de Matemática 

e Ciências 
Experimentais

Pmate f648, f914, 
f909, f916 24/04/2020 5:00:00 sala de aula; 

Aveiro (=VE10)

Promoção do sucesso 
escolar e da inovação, 

Valorização das 
aprendizagens não 

formais

Proporcionar experiências 
ricas e diversas que 

estimulem o 
desenvolvimento cognitivo 

dos alunos;

Estimular o uso de 
ferramentas digitais de 
apoio a atividades de 

aprendizagem inovadoras;

Desenvolver competências 
pessoais e sociais;

Proporcionar um ensino e 
aprendizagem que se pauta por 

métodos ativos, pelo ensino 
experimental e pela organização do 

trabalho cooperativo em torno de 
projetos que promovam a reflexão 

em ação;

Os alunos irão formar grupos de 2 
elementos, até à competição os 
discentes irão treinar a nível de 

escola sendo posteriormente feita a 
selecção das melhores equipas.
As equipas seleccionados irão 
deslocar-se à universidade de 

Aveiro para participar na competição 
nacional. 

alunos 2.º e 3.º 
ciclos

professores 
dinamizadores autocarro 500

PAA60

Departamento 
de Matemática 

e Ciências 
Experimentais

Comemoração do Dia 
Mundial da Segurança 
e Saúde no Trabalho

f906;f912 29/04/2020 4:00:00 Escola Sede

Proporcionar experiências 
ricas e diversas que 

estimulem o 
desenvolvimento cognitivo 

dos alunos;

Desenvolver a autonomia 
e a criatividade;

Desenvolver competências 
pessoais e sociais;

Potenciar o desenvolvimento de 
competências essenciais por parte 
dos alunos de modo a alcançar o 

“Perfil dos Alunos à saída da 
Escolaridade Obrigatória ;

Exposição de trabalhos na 
Biblioteca alusivos ao tema 11.ºB e 12.ºB 1 Professor cartolinas, folhas brancas 2

PAA61

Departamento 
de Matemática 

e Ciências 
Experimentais

Campeonato 
SuperTmatik - Cálculo 

Mental (fase final 
online)

f648, f909, 
f914 e f916 06/05/2020 24:00:00 Escola Sede Promoção do sucesso 

escolar e da inovação

Proporcionar experiências 
ricas e diversas que 

estimulem o 
desenvolvimento cognitivo 

dos alunos;

Desenvolver a autonomia 
e a criatividade;

Promover o pensamento 
crítico;

Potenciar o desenvolvimento de 
competências essenciais por parte 
dos alunos de modo a alcançar o 

“Perfil dos Alunos à saída da 
Escolaridade Obrigatória ;

Fase Final Online do Campeonato 
SuperTmatik - Cálculo Mental

Turmas dos 2.º 
e 3.º ciclos

Professores 
proponentes Tablets 45

PAA62

Departamento 
de Matemática 

e Ciências 
Experimentais

Comemoração do Dia 
Internacional da 
Biodiversidade

f906;f912 22/05/2020 1:00:00 Escola sede Promoção do sucesso 
escolar e da inovação

Proporcionar experiências 
ricas e diversas que 

estimulem o 
desenvolvimento cognitivo 

dos alunos;

Desenvolver a autonomia 
e a criatividade;

Desenvolver competências 
pessoais e sociais;

Potenciar o desenvolvimento de 
competências essenciais por parte 
dos alunos de modo a alcançar o 

“Perfil dos Alunos à saída da 
Escolaridade Obrigatória ;

Realização de uma palestra alusiva 
ao tema Todas Professores das turmas Computador, videoprojetor 0

PAA63

Departamento 
de Matemática 

e Ciências 
Experimentais

Comemoração do Dia 
Nacional Contra a 

Obesidade
f906;f912 22/05/2020 3:00:00 Escola sede Promoção do sucesso 

escolar e da inovação

Proporcionar experiências 
ricas e diversas que 

estimulem o 
desenvolvimento cognitivo 

dos alunos;

Promover a aprendizagem 
multidisciplinar;

Desenvolver competências 
pessoais e sociais;

Potenciar o desenvolvimento de 
competências essenciais por parte 
dos alunos de modo a alcançar o 

“Perfil dos Alunos à saída da 
Escolaridade Obrigatória ;

Aplicação de um inquérito aos 
alunos sobre nutrição; Medição do 

índice de massa corporal; 
Realização de um workshop de 

comida saudável.

Todas Professores e 
funcionários

Fotocópias, calculadora, 
produtos saudáveis 

diversos
15

PAA64
Departamento 
de Ciências 

Sociais

Palestra - Violência e 
Religiões F504 25/05/2020 50:00:00 Auditório Promoção do sucesso 

escolar e da inovação

Proporcionar experiências 
ricas e diversas que 

estimulem o 
desenvolvimento cognitivo 

dos alunos;

Explorar cenários 
inovadores de 
aprendizagem;

Promover o pensamento 
crítico;

Potenciar o desenvolvimento de 
competências essenciais por parte 
dos alunos de modo a alcançar o 

“Perfil dos Alunos à saída da 
Escolaridade Obrigatória ;

Palestra com o Dr. José António 
Domingues - Professor Universitário

Tema: Violência e Religiôes

Turmas 10.º A 
e 11.ºA

Professores e alunos 
envolvidos Auditório 0

PAA65

Departamento 
de Matemática 

e Ciências 
Experimentais

Comemoração do Dia 
Mundial Sem Tabaco f906;f912 29/05/2020 8:00:00 Escola Sede Motivar para aprendizagens 

obtidas por meio informal;
Desenvolver a autonomia 

e a criatividade;
Desenvolver competências 

pessoais e sociais;

Potenciar o desenvolvimento de 
competências essenciais por parte 
dos alunos de modo a alcançar o 

“Perfil dos Alunos à saída da 
Escolaridade Obrigatória ;

Elaboração de trabalhos, exposição 
na Biblioteca Escolar e 

sensibilização dos alunos
Todas Professores Cartolinas, computadores, 

folhas brancas, impressões 5

PAA66 Departamento 
de 1.º Ciclo Dia da Criança f270 01/06/2020 5:00:00 Escolas do 1º 

Ciclo

Promoção de parcerias e 
contactos com a 

comunidade envolvente

Promover a ligação da 
escola à comunidade como 
forma de consolidação de 
aprendizagens e melhoria 
dos resultados escolares;

Promover a aprendizagem 
multidisciplinar;

Desenvolver competências 
pessoais e sociais;

Potenciar o desenvolvimento de 
competências essenciais por parte 
dos alunos de modo a alcançar o 

“Perfil dos Alunos à saída da 
Escolaridade Obrigatória ;

- Leitura de um livro com os direitos 
das crianças;

- A partir do livro explorado, 
construção de um novo livro;

- Realização de jogos tradicionais 
diversos;

- Pintura de um mural em papel 
cenário.

Turmas do 1.º 
Ciclo

Professores do 1º ciclo/ 
Alunos/ Assistentes 
operacionais e outros

- Material diverso 0
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Numeração Proponente Nome da atividade
Responsável 
pela atividade 

(n.º de 
funcionário)

Data 
aproximada 
da atividade

Duração da 
atividade 
(ex: 12h)

Local de 
realização da 

atividade
Metas Objetivos: PNPSE

Objetivos: Biblioteca 
Escolar e Laboratórios 

de Aprendizagem
Objetivos: Cidadania e 

Desenvolvimento Objetivos: DAC Breve descrição da atividade Público-alvo Recursos humanos 
necessários

Recursos materiais 
necessários

Previsão de 
Custos 

PAA67
Departamento 
de Educação 
Pré-escolar

Dia da Criança f692 01/06/2020 5:00:00 Jardim de Infância
Valorização das 

aprendizagens não 
formais

Motivar para aprendizagens 
obtidas por meio informal;

Desenvolver a autonomia 
e a criatividade;

Desenvolver competências 
pessoais e sociais;

Implementar ações e medidas que 
impliquem alterações nas dinâmicas 

de trabalho em sala de aula.
Atividades lúdicas turmas do pré-

escolar
educadoras e 

assistentes operacionais
aparelhagem de som; 

jogos; 0

PAA68 Departamento 
de Expressões

Dia das modalidades 
desportivas f448 04/06/2020 3:45:00 Pavilhão

Promoção de parcerias e 
contactos com a 

comunidade envolvente, 
Promoção do sucesso 
escolar e da inovação, 

Autopromoção do 
Agrupamento, 

Valorização das 
aprendizagens não 

formais

Promover a ligação da 
escola à comunidade como 
forma de consolidação de 
aprendizagens e melhoria 
dos resultados escolares;

Promover a aprendizagem 
multidisciplinar;

Desenvolver competências 
pessoais e sociais;

Potenciar o desenvolvimento de 
competências essenciais por parte 
dos alunos de modo a alcançar o 

“Perfil dos Alunos à saída da 
Escolaridade Obrigatória ;

Realização desportos coletivos, e 
desportos individuais

1.º, 2.º, 3.º 
ciclos e 

secundário

Professores de 
Educação Física Pavilhão, bolas 0

PAA69 Departamento 
de Expressões

Exposição de trabalhos 
das alunas f668 04/06/2020 24:00:00 Local a definir. Promoção do sucesso 

escolar e da inovação

Proporcionar experiências 
ricas e diversas que 

estimulem o 
desenvolvimento cognitivo 

dos alunos;

Desenvolver a autonomia 
e a criatividade;

Desenvolver competências 
pessoais e sociais;

Implementar ações e medidas que 
impliquem alterações nas dinâmicas 

de trabalho em sala de aula.

Exposição dos trabalhos das alunas 
abrangidas pelo Decreto-Lei n.º54

Alunas da 
turma 11.ºA

Docente de Educação 
Especial

Cartolinas , Tintas, caixas 
em madeira e outros 10

PPA16 Biblioteca 
Escolar

Concurso Nacional de 
leitura - fase nacional 

(confirmação de 
participação após fase 

intermunicipal)

f51 06/06/2020 8:00:00 Oeiras Autopromoção do 
Agrupamento

Proporcionar experiências 
ricas e diversas que 

estimulem o 
desenvolvimento cognitivo 

dos alunos;

Formar leitores para o 
século XXI;

Desenvolver competências 
pessoais e sociais;

Potenciar o desenvolvimento de 
competências essenciais por parte 
dos alunos de modo a alcançar o 

“Perfil dos Alunos à saída da 
Escolaridade Obrigatória ;

prova escrita online (19 de maio); 
quiz cultural e literário; prova de 

palco

alunos 
vencedores da 

fase 
intermunicipal

PB; professores de 
português transporte 200

PAA70 Bibliotecas de 
Mãos dadas

Bibliotecas de Mãos 
dadas f51 16/06/2020 1:00:00 BE

Promoção do sucesso 
escolar e da inovação, 

Autopromoção do 
Agrupamento, 

Valorização das 
aprendizagens não 

formais

Promover a ligação da 
escola à comunidade como 
forma de consolidação de 
aprendizagens e melhoria 
dos resultados escolares;

Formar leitores para o 
século XXI;

Promover o pensamento 
crítico;

Potenciar o desenvolvimento de 
competências essenciais por parte 
dos alunos de modo a alcançar o 

“Perfil dos Alunos à saída da 
Escolaridade Obrigatória ;

Exploração de obras de leitura 
obrigatória ou recomendada 1.º ciclo

PB; bibliotecária 
Municipal; professores 

titulares de turma; 
professores de 

português

obras; fotocópias; tablets; 
ecrâ táctil; 20

PAA71 Departamento 
de 1.º Ciclo

Festa de final de ano 
letivo f270 19/06/2020 4:00:00 Escolas do 1º 

Ciclo

Promoção de parcerias e 
contactos com a 

comunidade envolvente

Promover a ligação da 
escola à comunidade como 
forma de consolidação de 
aprendizagens e melhoria 
dos resultados escolares;

Promover a aprendizagem 
multidisciplinar;

Desenvolver competências 
pessoais e sociais;

Potenciar o desenvolvimento de 
competências essenciais por parte 
dos alunos de modo a alcançar o 

“Perfil dos Alunos à saída da 
Escolaridade Obrigatória ;

- Apresentação de canções, 
poemas, dramatizações e danças.

- Jogos diversos.
Turmas do 1º 

Ciclo

Professores do 1º ciclo/ 
AECs/ Alunos/ 
Funcionários

Materiais diversos 0

PAA72
Departamento 
de Educação 
Pré-escolar

Festa de Encerramento 
do ano letivo f692 19/06/2020 2:00:00

estabelecimentos 
de ensino de 
educação pré-

escolar

Valorização das 
aprendizagens não 

formais

Motivar para aprendizagens 
obtidas por meio informal;

Desenvolver a autonomia 
e a criatividade;

Desenvolver competências 
pessoais e sociais;

Implementar ações e medidas que 
impliquem alterações nas dinâmicas 

de trabalho em sala de aula.

representações pelos alunos; 
convívio com as famílias

turmas de 
educação pré-

escolar

educadoras e 
assistentes operacionais

acessórios decorativos; 
aparelhagem de som; etc 0


